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1 Wetten

1.1

Programmawet (I) van 27 december 2006 (schoolpremie – sociale toeslagen)

BS van 28 december 2006

De artikelen 168 tot 172 en 194 tot 196 van de programmawet, die in werking treden op 1 januari 2007,
bevatten bepalingen die de kinderbijslagregeling betreffen.

1. Schoolpremie (art. 168 tot 172)
In de artikelen 168 en 169 bevestigt de wetgever, met uitwerking op 1 juli 2006, het koninklijk besluit
van 30 juli 2006 dat een schoolpremie invoert in de regeling van de werknemers en in de residuaire
regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag. Dit besluit en de CO die erop volgde werden al
becommentarieerd.
De artikelen 170 tot 172 voeren de toekenning in, maar enkel in de regeling van de werknemers 1 , van
een schoolpremie voor het nieuwe schooljaar in september 2007. Deze maatregel is bekrachtigd in de
Kinderbijslagwet in de vorm van een artikel 50quinquies (en niet langer in de vorm van een
leeftijdstoeslag zoals in 2006).
De bedragen van de schoolpremie voor 2007 zijn als volgt:
•
•

50 EUR voor kinderen van 6 tot 12 jaar (geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2001)
70 EUR voor kinderen van 12 tot 17 jaar (geboren tussen 1 januari 1990 en 31 december 1995) 2 .

De premie wordt uitbetaald in augustus 2007.
Te noteren valt dat de wettekst de Koning de bevoegdheid laat om de premie voor het schooljaar dat
begint in september 2008 te behouden, te wijzigen of op te heffen voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Aangezien de tekst niets zegt over kinderen van 12 tot 17 jaar, moet men ervan uitgaan dat de
schoolpremie de komende jaren aan hen kan toegekend worden.

1

De wetgever regelde in de nieuwe bepalingen niets voor de gewaarborgde gezinsbijslag. De situatie zou
binnenkort moeten gecorrigeerd worden.
2 Het bedrag is gelijk aan dat van 2006, niet geïndexeerd.
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2. Sociale toeslagen (art. 194 tot 196)
Artikel 42bis van de Kinderbijslagwet, dat de toekenningsvoorwaarden van de toeslagen bij de
kinderbijslag behandelt, werd vervangen door een nieuwe bepaling. Twee nieuwe gevallen worden door
de wetgever in aanmerking genomen.
a. De tekst waarborgt de betaling van een toeslag uit hoofde van een werknemer die een
loontrekkende activiteit begint als zijn recht in de werknemersregeling leidt tot de betaling van
kinderbijslag aan een bijslagtrekkende die tot dan die toeslag ontving in gewaarborgde
gezinsbijslag. De toekenningsvoorwaarden, onder meer de inkomensgrens waarboven geen
toeslag wordt toegekend, zijn bepaald in artikel 42bis, §4, tweede lid, KBW.
b. De toeslag blijft verschuldigd uit hoofde van een werknemer die een loontrekkende activiteit
aanvat en die onmiddellijk vóór deze activiteit het statuut van uitkeringsgerechtigde volledig
werkloze had en al een toeslag op de kinderbijslag ontving.

Artikel 56, §2, KBW werd aangevuld zodat een invalide rechthebbende die dit statuut verliest door het
aanvatten van een loontrekkende activiteit de toeslag van artikel 50ter KBW blijft ontvangen.
De Koning is bevoegd om de toepassingsmodaliteiten van alle vermelde maatregelen te bepalen.

1.2

Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (1) (Bevoegd fonds voor
de betaling van de kinderbijslag – Wijze van betaling van de kinderbijslag)

BS van 28 december 2006

De artikelen 99 tot 113 van de vermelde wet houdende diverse bepalingen bevatten bepalingen die het
stelsel van de kinderbijslag betreffen.

1. Bevoegdheid
a. Artikel 101, derde lid, 6° van de Kinderbijslagwet verleende aan de Rijksdienst de bevoegdheid om de
gezinsbijslag te betalen voor alle gesubsidieerde contractuele werknemers die geen aanspraak konden
maken op de betaling van deze bijslag door de RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten), omdat overheidsdiensten die werkzoekenden in dienst
namen als gesubsidieerde contractuelen vrijgesteld waren van sociale bijdragen.
Nu bleek echter dat bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten sociale bijdragen verschuldigd
zijn bij arbeidsprestaties van gesubsidieerde contractuelen in dienst van het Agentschap Net Brussel en de
Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.
Daarom bepalen de artikelen 99 en 100 van de besproken wet dat de RSZPPO vanaf 1 januari 2007
bevoegd wordt voor het uitbetalen van de gezinsbijslag voor gesubsidieerde contractuelen bij wie de
arbeidsprestaties leiden tot de betaling van sociale bijdragen die deze dienst int. Deze maatregel leidt
tot een wijziging van artikel 101, derde lid, 6° van de Kinderbijslagwet.
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b. In de Kinderbijslagwet wordt een artikel 32quinquies ingevoegd. Het voert de regel in dat de RSZPPO
de gezinsbijslag betaalt aan de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en
logistiek kader van de politiediensten, evenals aan de leden van het personeel van de algemene inspectie
van de federale politie en van de lokale politie, met uitzondering evenwel van een categorie van
militairen.
De datum van inwerkingtreding van deze bepaling moet worden vastgelegd door de Koning.

2. Wijze van betaling van de kinderbijslag
Artikel 104 van de besproken wet vervangt artikel 68, tweede lid van de Kinderbijslagwet, zodat de
betaling van de gezinsbijslag op een bankrekening regel wordt en de betaling per circulaire cheque
uitzondering.
Deze wijziging treedt in werking op 7 januari 2007.

3. Sociaal statuut van plaatselijke mandatarissen
Voor 1 januari 2007 konden de burgemeesters, schepenen, voorzitters van de OCMW’s en hun
vervangers in die hoedanigheid rechthebbenden zijn in het stelsel van de werknemers op basis van artikel
3 van de Kinderbijslagwet.
Vanaf 1 januari 2007 is het vermelde artikel 3 vervangen, zodat deze mogelijkheid openstaat voor alle
personen die een wedde ontvangen voor een uitvoerend politiek mandaat op plaatselijk niveau, dus bij
een gemeente, een OCMW, een provincie, of een vereniging van gemeenten of van OCMW’s, voor zover
deze personen noch als werknemer, noch als zelfstandige verzekerd zijn voor geneeskundige verzorging
op basis van andere prestaties, zoals bepaald door artikel 37quater van de wet van 29 juni 1981 houdende
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
De RSZPPO is bevoegd voor deze rechthebbenden.

1.3

Wet van 21 april 2007 tot wijziging van artikel 107 van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (1) (FCUD – Voorwaarden voor de
tussenkomst)

BS van 22 juni 2007

De wet van 20 juli 1971 3 stelde door het invoegen van een artikel 107 in de eerder vermelde wetten een
Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) in, belast met het financieren van de
uitrustingen en diensten voor werknemersgezinnen.

3

Wet van 20 juli 1971 tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders, BS van 12 augustus 1971, p. 9431.
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Tegen dit artikel 107, zoals vervangen bij de programmawet (I) van 24 december 2002, werd beroep
aangetekend voor het Arbitragehof, omdat de Vlaamse regering meende dat de federale wetgever raakte
aan een materie waarvoor de Gemeenschappen exclusief bevoegd zijn.
In een genuanceerd arrest van 16 juni 2004 4 stelde het Arbitragehof dat de voordelen toegekend aan de
rechthebbenden in de vorm van tegemoetkomingen in de opvangkosten van kinderen die rechtgevend zijn
op kinderbijslag op basis van de Kinderbijslagwet en worden opgevangen in kinderopvangstructuren
volgens de door de wet bepaalde voorwaarden, moeten beschouwd worden als een aanvulling op de
kinderbijslag en dus als een socialezekerheidsuitkering waarvoor de federale overheid bevoegd is. Voor
de toelage die rechtstreeks aan de opvangstructuren wordt toegekend zouden echter de Gemeenschappen
exclusief bevoegd zijn.
Deze beslissing vereiste een tussenkomst van de wetgever om de voorwaarden voor de
tegemoetkomingen van het FCUD duidelijk te bepalen, wat gebeurde aan de hand van de toegelichte wet.
De wetgever stelt als grondregel dat tegemoetkomingen verleend kunnen worden in de opvangkosten van
elk rechtgevend kind dat wordt opgevangen in de structuren die hij definieert. Die blijven in essentie
identiek aan de structuren die vroeger in aanmerking werden genomen.
De toepassing van de wet is gekoppeld aan een samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de
gemeenschappen. Dit akkoord zal de criteria moeten bepalen waaraan de structuren moeten voldoen om
kinderen op te vangen voor wie het Fonds tegemoetkomingen verleent.
De inwerkingtreding van de wet zal bepaald worden door de Koning na het aannemen van dit
samenwerkingsakkoord.

1.4

Programmawet (1) van 27 april 2007 (Eenoudergezinnen – Maandelijkse toeslag /
Overheidssector – Niet integreren van sociale gegevens in het kadaster van de
kinderbijslag – Sanctie)

BS van 8 mei 2007

De artikelen 13 tot 29 van de besproken programmawet bevatten bepalingen in verband met het
kinderbijslagstelsel. Ze voorzien enerzijds in de toekenning van een maandelijkse toeslag voor sommige
eenoudergezinnen, en anderzijds in sancties voor de betrokken publiekrechtelijke rechtspersonen die hun
verplichting niet naleven om de relevante sociale gegevens in hun bezit te integreren in het Kadaster van
de kinderbijslag.
1. Toekenning van een maandelijkse toeslag aan sommige eenoudergezinnen
De programmawet voert artikel 41 opnieuw in in de Kinderbijslagwet. Vanaf 1 mei 2007 ontvangen
sommige eenoudergezinnen een toeslag op de kinderbijslag die 20 EUR per maand bedraagt.

4

Arbitragehof, 16 juni 2004, A.R. 104/2004, nr. 2714.
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a. Voorwaarden
Dit zijn de voorwaarden om deze toeslag te ontvangen:
- Voor de rechthebbende
De rechthebbende moet zich in een situatie bevinden waarin hij een recht op kinderbijslag opent aan de
gewone schaal (artikel 40, KBW).
De maandelijkse toeslag wordt niet toegekend als de rechthebbende een recht opent op een van de sociale
toeslagen bedoeld in de artikelen 42bis of 50ter, KBW. Het principe moet in die zin genuanceerd worden
dat een eenoudergezin dat een sociale toeslag ontvangt en ten minste drie kinderen telt, die toeslag
verhoogd met 20 EUR ontvangt vanaf het derde kind.
- Voor de bijslagtrekkende
•
•

De bijslagtrekkende mag niet met een partner of een echtgenoot samenwonen;
De bijslagtrekkende mag geen beroeps- en/of vervangingsinkomens 5 ontvangen die een grens 6 van
momenteel 1.740,15 EUR overschrijden.

b. Bijzondere gevallen
De programmawet hield rekening met de volgende bijzondere situaties.
De toeslag mag ook uitgekeerd worden voor gehandicapte rechtgevende kinderen die niet zijn
onderworpen aan een leeftijdsgrens voor de toekenning van de kinderbijslag, voor zover de eerder
vermelde voorwaarden vervuld zijn.
De toeslag wordt ook betaald voor eenoudergezinnen waarvan een of meer kinderen geplaatst zijn of
eenoudergezinnen waarin het kind geplaatst is. Bij plaatsing in een instelling wordt de toeslag verdeeld
tussen de instelling en de bijslagtrekkende, conform de beslissing van de jeugdrechter.
De wees die de gewone schaal ontvangt en wordt opgevoed door een andere bijslagtrekkende dan de
overlevende ouder, kan de toeslag ontvangen voor zover de eerder vermelde voorwaarden vervuld zijn.
c. Toepassingsmodaliteiten
De programmawet preciseert vanaf wanneer wijzigingen van de gezinssituatie die leiden tot de
toekenning of de opschorting van de maandelijkse toeslag, in aanmerking worden genomen door het
stelsel 7 .
5

Dit begrip is uitgelegd in artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen
42bis en 56, § 2 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS van 24
november 2004)
6 Het betreft de grens voor de sociale toeslagen voor een eenoudergezin, namelijk de gezinssituaties bedoeld in
artikel 1, 1°, 3° en 4° van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2
van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (rechthebbende die alleen woont
met het kind en scheiding van de rechthebbende en de bijslagtrekkende, echtgenoten of ouders).
7 Zie de artikelen 18 en 21 van de programmawet.
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d. Het residuair stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag
De artikelen 25 en 26 van de besproken programmawet kennen de toeslag van 20 EUR toe vanaf 1 mei
2007 voor eenoudergezinnen die gewaarborgde gezinsbijslag ontvangen. De toeslag wordt toegekend
vanaf het derde kind van het gezin. In het bijzondere stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag ontvangen
de eerste en tweede kinderen trouwens al het bedrag dat overeenstemt met de sociale toeslag, die meer
dan 20 EUR bedraagt.

2. Kadaster van de kinderbijslag
De werkgevers van de overheidssector die zelf de kinderbijslag betalen voor hun personeel zijn verplicht
de sociale gegevens in hun bezit die van belang zijn voor de regeling, te integreren in het
gegevensbestand van de RKW (genaamd het “Kadaster van de kinderbijslag”).
De programmawet bepaalt dat werkgevers die deze verplichting niet nakomen vanaf 1 oktober 2008 hun
kinderbijslagdossiers zullen moeten overdragen aan de Rijksdienst, die dan bevoegd zal zijn voor het
betalen van de kinderbijslag aan de betrokken werknemers.
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2 Koninklijke besluiten

2.1

Koninklijk besluit van 5 oktober 2006 tot machtiging van de Rijksdienst voor
kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd
is aan het statutair personeel van Belgocontrol en tot vaststelling van de
administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van
een eventuele herziening (Belgocontrol – Statutair personeel – Betaling van de
gezinsbijslag door de RKW)

B.S. 20 november 2006

Dit koninklijk besluit verleent de Rijksdienst de bevoegdheid tot het uitbetalen van de gezinsbijslag voor
het statutair personeel van Belgocontrol. Deze bevoegdheid vloeit voort uit de toepassing van artikel 101,
vierde lid, KBW.
Het beheer van dit type van dossiers brengt kosten met zich mee voor de Rijksdienst. Daarom voorziet het
koninklijk besluit, zoals bepaald door artikel 111, eerste lid, KBW, dat de administratiekosten ten laste
van Belgocontrol vastgesteld worden op 1,35% van de gezinsbijslag uitgekeerd door de RKW.
Deze regeling heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2006.

2.2

Koninklijk besluit van 5 oktober 2006 tot machtiging van de Rijksdienst voor
kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd
is aan het statutair personeel van het “Centre hospitalier universitaire de Liège” en
tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling
evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (C.H.U. Liège – Statutair
personeel – Betaling van de gezinsbijslag door de RKW)

B.S. 20 november 2006

Dit koninklijk besluit verleent de Rijksdienst de bevoegdheid tot het uitbetalen van de gezinsbijslag voor
het statutair personeel van het “Centre hospitalier universitaire de Liège”. Deze bevoegdheid vloeit voort
uit de toepassing van artikel 101, vierde lid, KBW.
Het beheer van dit type van dossiers brengt kosten met zich mee voor de Rijksdienst. Daarom voorziet het
koninklijk besluit, zoals bepaald door artikel 111, eerste lid, KBW, dat de administratiekosten ten laste
van het “C.H.U. de Liège” vastgesteld worden op 1,35% van de gezinsbijslag uitgekeerd door de RKW.
De aanvankelijke tekst bepaalde dat deze regeling in werking zou treden op 1 juni 2006. Een erratum,
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2006, geeft aan dat het koninklijk besluit
uitwerking zal hebben met ingang van 1 juli 2006.
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2.3

Koninklijk besluit van 5 oktober 2006 tot machtiging van de Rijksdienst voor
kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd
is aan het statutair personeel van Belgacom en tot vaststelling van de
administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van
een eventuele herziening (Belgacom – Statutair personeel – Betaling van de
gezinsbijslag door de RKW)

B.S. 20 november 2006

Dit koninklijk besluit verleent de Rijksdienst de bevoegdheid tot het uitbetalen van de gezinsbijslag voor
het statutair personeel van Belgacom. Deze bevoegdheid vloeit voort uit de toepassing van artikel 101,
vierde lid, KBW.
Het beheer van dit type van dossiers brengt kosten met zich mee voor de Rijksdienst. Daarom voorziet het
koninklijk besluit, zoals bepaald door artikel 111, eerste lid, KBW, dat de administratiekosten ten laste
van Belgacom vastgesteld worden op 1,35% van de gezinsbijslag uitgekeerd door de RKW.
De aanvankelijke tekst bepaalde dat deze regeling in werking zou treden op 1 juni 2006. Een erratum,
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2006, geeft aan dat het koninklijk besluit
uitwerking zal hebben met ingang van 1 juli 2006.

2.4

Koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1
maart 2000 tot uitvoering van artikel 42bis van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en tot wijziging van het koninklijk
besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, §1bis van de samengeordende
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Sociale toeslagen –
Voorwaarden voor het behoud van het recht)

BS van 12 februari 2007

De al besproken programmawet (I) (1) van 27 december 2006 wijzigt artikel 42bis van de
Kinderbijslagwet zodat het recht op de toeslag behouden blijft voor de werknemer die een loontrekkende
activiteit aanvat, onmiddellijk voor deze activiteit het statuut van uitkeringsgerechtigde volledig werkloze
had en al een toeslag op de kinderbijslag ontving. Te noteren valt dat het recht op de toeslag behouden
blijft tegen de hierna uiteengezette voorwaarden voor zover de rechthebbende de hoedanigheid van
rechthebbende met personen ten laste behoudt 8 . De programmawet waarborgt ook het behoud van de
toeslag uit hoofde van de werknemer die een loontrekkende activiteit aanvat als het recht geopend wordt
in het stelsel van de werknemers voor een bijslagtrekkende die tot dan deze toeslag al ontving in het
stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag.

8

Dit betekent dat hij bepaalde inkomensvoorwaarden moet vervullen. Zie het koninklijk besluit van 26 oktober
2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, §2 van de samengeordende wetten.
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Het koninklijk besluit tot uitvoering van deze maatregel brengt een reeks wijzigingen aan het koninklijk
besluit van 1 maart 2000 9 , dat meer bepaald de uitvoering van artikel 42bis van de Kinderbijslagwet
regelt.
Artikel 2 van het besproken besluit groepeert de regels die al gelden voor het samenstellen van de
wachttijd van zes maanden vergoede werkloosheid:
•

De periodes van onderbreking van de werkloosheid voor maximum 27 dagen en de periodes van
arbeidsongeschiktheid worden gelijkgesteld met dagen van vergoede volledige werkloosheid.

•

Artikel 2, §2 bepaalt wanneer de periode van zes maanden vergoede volledige werkloosheid
begint.

Artikel 3 bepaalt de regels van toepassing wanneer de wachttijd van zes maanden bereikt is en de
vergoede werkloosheid wordt onderbroken. De rechthebbende blijft gelijkgesteld met een
uitkeringsgerechtigde volledig werkloze:
•

Als het gaat om een onderbreking door ofwel arbeidsongeschiktheid ofwel andere gebeurtenissen,
voor zover die zich niet over meer dan 27 dagen uitstrekken (art. 3, eerste lid, a);

•

Als hij een activiteit aanvat en hij op dat moment vergoede werkloze was (of als dusdanig moest
worden beschouwd) en recht op de sociale toeslag had. In dit geval blijft hij gelijkgesteld met een
uitkeringsgerechtigde volledig werkloze gedurende de acht kwartalen 10 na het kwartaal waarin de
activiteit begon (art. 3, eerste lid, b). De activiteit wordt geacht door te lopen tenzij er een periode
van zes maanden effectieve vergoede volledige werkloosheid, van arbeidsongeschiktheid of van
een combinatie van beide situaties is.

Artikel 4 van het ontwerp betreft het geval waarin de wachttijd van zes maanden bereikt is en wordt
gevolgd door een activiteit als werknemer, zonder dat het recht op de toeslag echter behouden blijft. In dit
geval wordt het recht op de toeslag weer verkregen zonder nieuwe wachttijd als de rechthebbende weer
het statuut van uitkeringsgerechtigde volledig werkloze krijgt binnen zes maanden na de laatste
onderbreking van de periode van vergoede volledige werkloosheid.
Artikel 5 bepaalt het mechanisme voor de verlenging van het recht op de sociale toeslag voor gezinnen
die gewaarborgde gezinsbijslag ontvangen en die wegens het aanvatten van een activiteit onder het
algemeen stelsel van de kinderbijslag zouden vallen en dus dit recht op de toeslag zouden verliezen. Het
nieuwe artikel 4bis van het gewijzigd koninklijk besluit bepaalt dat de toeslag verder betaald wordt
gedurende het lopende kwartaal en ook gedurende de acht volgende kwartalen, voor de bijslagtrekkende
die de toeslag al ontving in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag.
Het besproken koninklijk besluit treedt in werking op 1 januari 2007.
9

Koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot uitvoering van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende
de kinderbijslag voor loonarbeiders en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van
artikel 71, §1bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS van 6 april
2000, blz. 10842.

10

De toekenning van de toeslag tijdens het achtste kwartaal vloeit voort uit de toepassing van de trimestrialisering
bedoeld in artikel 54 van de Kinderbijslagwet.

Juridisch bulletin / Wetgeving 2007

Pagina 12 van 21

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Trierstraat 70
1000 Brussel
Tel.: 02-237 21 11

2.5

Koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot uitvoering van artikel 56, §2, derde lid van
de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Sociale
toeslagen – Voorwaarden voor het behoud van het recht)

BS van 9 februari 2007

Artikel 56, §2, derde lid van de Kinderbijslagwet werd aangevuld door de al besproken programmawet
(I) (1) van 27 december 2006, zodat de invalide rechthebbende die dit statuut verliest bij het aanvatten
van een loontrekkende activiteit, de toeslag van artikel 50ter van de Kinderbijslagwet blijft ontvangen.
Het besproken koninklijk besluit bepaalt de modaliteiten voor het behoud van dit recht op de toeslag.
De cumulatieve voorwaarden zijn als volgt:
− De activiteit volgt onmiddellijk op een periode van invaliditeit bedoeld in artikel 56 van de
Kinderbijslagwet, of begint ten laatste op het einde van de periode van niet vergoede werkloosheid
van 28 opeenvolgende kalenderdagen;
− De rechthebbende moet het recht op de toeslag openen wanneer hij de activiteit aanvat;
− De rechthebbende moet de hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste hebben, wat
betekent dat hij bepaalde inkomensvoorwaarden moet vervullen (zie koninklijk besluit van 26
oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, §2 van de samengeordende wetten).
Als deze voorwaarden vervuld zijn, blijft het recht op de toeslag bestaan voor het kwartaal waarin de
activiteit werd aangevat, en ook voor de acht volgende kwartalen 11 .
De tekst bepaalt dat een onderbreking van de activiteit geen beletsel vormt voor het recht op de toeslag
bedoeld in artikel 50ter van de Kinderbijslagwet, tenzij er een periode van zes maanden effectieve
vergoede volledige werkloosheid, van arbeidsongeschiktheid of van een combinatie van beide situaties is.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

11

De toekenning van de toeslag tijdens het achtste kwartaal vloeit voort uit de toepassing van de trimestrialisering
bedoeld in artikel 54 van de Kinderbijslagwet.
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2.6

Koninklijk besluit van 29 januari tot wijziging van de artikelen 56 septies en 63 van
de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van
het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56 septies
en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002
(Kinderen met een aandoening – Uitbreiding van de toepassing van het nieuwe
evaluatiesysteem tot een nieuwe leeftijdscategorie)

K.B. van 16 maart 2007

Het koninklijk besluit van 29 januari 2007 breidt de evaluatiemethode van de handicap uit tot kinderen
geboren na 31 december 1992. Deze methode was ingevoerd door het koninklijk besluit van 28 maart
2003, dat aanvankelijk enkel van toepassing was op kinderen geboren na 1 januari 1996.
Wij herinneren er aan dat kinderen met een aandoening maar verhoogde kinderbijslag ontvingen als ze
ten minste 66% lichamelijk of geestelijk ongeschikt verklaard waren. Dit systeem had als gevolg dat
kinderen met een matige handicap deze 66% niet bereikten, terwijl hun situatie wel degelijk een grote
weerslag had op hun familiale omgeving. Om met dit gegeven beter rekening te houden voerde het
vermelde koninklijk besluit van 28 maart 2003 een nieuw evaluatiesysteem van de aandoening in, dat
rekening houdt met de gevolgen van de aandoening op basis van drie pijlers:
•
•
•

de gevolgen voor het kind betreffende zijn lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid;
de gevolgen voor het kind betreffende zijn graad van activiteit en participatie;
de gevolgen voor de familiale omgeving van het kind.

De drie pijlers worden geëvalueerd in “punten”, en het eindresultaat van de evaluatie verkrijgt men door
de punten toegekend in elke pijler op te tellen. De verhoogde bijslag wordt toegekend als men 6 punten
voor de drie pijlers behaalt, of 4 punten voor de eerste pijler. De verhoging van het bedrag van de
kinderbijslag wordt bepaald op basis van het aantal behaalde punten.
Het koninklijk besluit van 29 januari 2007 telt twee hoofdstukken.
Het eerste hoofdstuk, van toepassing vanaf 1 mei 2003, wijzigt de betrokken bepalingen van de
Kinderbijslagwet, zodat kinderen geboren na 31 december 1992 voortaan in aanmerking komen.
Het tweede hoofdstuk, van toepassing vanaf 1 januari 2007, wijzigt de bepalingen van het koninklijk
besluit van 28 maart 2003. Naast een tekstaanpassing bepaalt het dat:
•
•

Op eerste aanvragen vanaf 1 januari 2007 evenals op aanvragen om ambtshalve herziening die
volgen op deze eerste aanvragen, wordt de nieuwe evaluatiemethode toegepast voor de periode na
1 mei 2003. Voor de periode vóór deze datum wordt het oude evaluatiesysteem toegepast.
Op aanvragen om herziening vanaf 1 januari 2007 betreffende beslissingen volgend op een
aanvraag van voor 1 januari 2007, of betreffende een aanvraag om ambtshalve herziening waarvan
de uitwerking begon voor 1 januari 2007, wordt een dubbel evaluatiesysteem toegepast: een
evaluatie op basis van het oude systeem voor de periode vóór 1 mei 2003, en een evaluatie op
basis van het nieuwe systeem vanaf 1 mei 2003.
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•

2.7

Op ambtshalve herzieningen van beslissingen na een aanvraag van voor 1 januari 2007, of na een
aanvraag om ambtshalve herziening waarvan de uitwerking begon voor 1 januari 2007, wordt een
evaluatie op basis van de nieuwe methode toegepast.

Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28
maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van
artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002 en van het koninklijk
besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van
artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen (Kind met
een op korte termijn levensbedreigende aandoening – Bijzondere procedure)

BS van 6 juli 2007

Dit koninklijk besluit stelt een bijzondere procedure in voor de evaluatie van de aandoening van het kind
als die op korte termijn levensbedreigend is voor dit kind. Het doel hiervan is een snellere betaling van de
kinderbijslag voor deze kinderen.
De procedure bestaat in een medisch onderzoek van de situatie op basis van een dossier, zonder dat het
kind onderzocht wordt. De geldigheid van de gunstige beslissing na afloop van deze procedure is beperkt
tot maximaal een jaar na de datum van de aanvraag.
Het toegelichte koninklijk besluit treedt in werking op 1 september 2007.

2.8

Koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van de wet van 3 juli 2005
betreffende de rechten van vrijwilligers (Rechten van vrijwilligers)

BS van 22 juni 2007

De voorwaarden waaronder een kind dat rechtgevend is in de regeling van de werknemers en onderwijs
volgt of een vorming doorloopt, een winstgevende activiteit mag uitoefenen, zijn uiteengezet in het al
toegelichte koninklijk besluit van 10 augustus 2005.
Volgens artikel 13 van dit koninklijk besluit brengt een winstgevende activiteit van het kind geen
schorsing van de toekenning van de kinderbijslag met zich:
“ a) als zij uitgeoefend wordt tijdens de maanden juli, augustus en september;
b) voor elke maand van het eerste, tweede en vierde kalenderkwartaal, indien ze in dat kwartaal niet
meer dan 240 uren beslaat.
Een winstgevende activiteit in de zin van dit besluit is elke activiteit, uitgeoefend in het kader van een
arbeidsovereenkomst, een statuut of als zelfstandige.”
Deze laatste bepaling wordt gepreciseerd door het toegelichte koninklijk besluit, waarvan artikel 3 bepaalt
dat een activiteit als vrijwilliger uitdrukkelijk niet wordt beschouwd als winstgevende activiteit. De
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vergoedingen die in dit verband worden ontvangen mogen niet beschouwd worden als een inkomen in de
zin van de artikelen 10 en 11 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
De bepaling dat vrijwilligerswerk niet wordt beschouwd als “winstgevende activiteit” is ook bekrachtigd
in de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag voor de berekening van de inkomsten van de aanvrager.
Het toegelichte koninklijk besluit heeft uitwerking met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2006.
2.9

Koninklijk besluit van 14 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25
april 1997 tot uitvoering van artikel 71, par. 1bis, van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS van 4 juli 2007, en koninklijk
besluit van 14 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971
tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde
gezinsbijslag (Wezen – Verandering van rechthebbende)

BS van 4 juli 2007
In zijn arrest van 30 april 2003 stelde het Arbitragehof dat de Kinderbijslagwet in strijd was met het
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, omdat een recht op verhoogde wezenbijslag enkel kon geopend
worden op basis van de loopbaan als werknemer van een van beide ouders 12 .
De wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen wijzigde artikel 56bis van de
Kinderbijslagwet om deze ongelijkheid op te heffen. Deze wijziging treedt in werking op 1 oktober 2007.
De twee toegelichte koninklijke besluiten betreffen het volgende:
1. In de regeling van de werknemers
Het eerste koninklijk besluit, dat in werking treedt op 1 oktober 2007, wijzigt het koninklijk besluit van
25 april 1997 dat de bevoegdheid van de fondsen regelt. Zo is bepaald dat het recht zal kunnen geopend
worden op basis van de beroepssituatie van de overleden ouder, of, als dat niet mogelijk is, op basis van
de beroepssituatie van de overlevende ouder, of, als dat evenmin mogelijk is, op basis van de
beroepssituatie van een andere rechthebbende die een recht kan openen zoals bepaald in artikel 51, §§ 3
en 4, van de Kinderbijslagwet, volgens de orde van voorrang bepaald in artikel 64, §2, van dezelfde wet.
2. In de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag
Het tweede koninklijk besluit wijzigt in dezelfde zin de toekenningsvoorwaarden van de verhoogde
wezenbijslag in de residuaire regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag.
De huidige tekst bepaalt dat die schaal wordt toegekend als de vader of de moeder van het kind
gewaarborgde gezinsbijslag had aangevraagd en de inkomensvoorwaarden vervulde die de wetgeving op
dit vlak bepaalt.
Vanaf 1 oktober 2007 zal de verhoogde wezenbijslag worden toegekend als een van de ouders bij zijn
overlijden een recht verkreeg in deze regeling.
12

Arbitragehof, arrest 54/2003, 30 april 2003.

Juridisch bulletin / Wetgeving 2007

Pagina 16 van 21

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Trierstraat 70
1000 Brussel
Tel.: 02-237 21 11

2.10 Koninklijk besluit van 14 juni 2007 tot vaststelling van de datum van
inwerkingtreding van de artikelen 147, 148, 149 et 151 van de wet van 27 december
2005 houdende diverse bepalingen (Artikel 56bis, KBW – Inwerkingtreding)
BS van 4 juli 2007
Naar aanleiding van het arrest van het Arbitragehof 13 dat stelde dat de Kinderbijslagwet in strijd is met
het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, omdat hij enkel toelaat een recht op verhoogde wezenbijslag te
vestigen op basis van de loopbaan als werknemer van een van de twee ouders, wijzigde de wetgever de
bepalingen van deze wet die op dit vlak van toepassing zijn. Deze wijzigingen gebeurden via de artikelen
147, 148, 149 en 151 van de al toegelichte wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen.
Dit koninklijk besluit bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wetswijzigingen op 1 oktober
2007.

2.11 Koninklijk besluit van 3 augustus 2007 tot uitvoering van artikel 50quinquies van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders
(Schoolpremie – Toekenningsmodaliteiten – Regeling van de werknemers)
BS van 21 augustus 2007
Dit is een koninklijk besluit tot uitvoering van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot
vaststelling van de toekenningsvoorwaarden in de regeling van de werknemers van een schoolpremie
voor het nieuwe schooljaar in september 2007. De Koning diende de betalingsmodaliteiten van deze
premie te bepalen.
Naast de puur formele aanpassing van sommige teksten bepaalt het besluit dat de schoolpremie
afzonderlijk moet betaald worden, los van de kinderbijslag, en dat de betaling moet gebeuren in de laatste
week van augustus.
De tekst heeft terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2007.

2.12 Koninklijk besluit van 3 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25
oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van de
gewaarborgde gezinsbijslag (Schoolpremie – Toekenning – Regeling van de
gewaarborgde gezinsbijslag)
BS van 21 augustus 2007
Op basis van dit koninklijk besluit kunnen de gezinnen die gewaarborgde gezinsbijslag ontvangen
aanspraak maken op een schoolpremie aan dezelfde schaal en aan dezelfde voorwaarden als in de regeling
van de werknemers.

13

Arbitragehof, arrest 54/2003, 30 april 2003.
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2.13 Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van
12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Jonge werkzoekende – Wachttijd –
Toekenning van kinderbijslag)

BS van 10 september 2007

Dit koninklijk besluit heeft gevolgen voor de situatie van jonge schoolverlaters die ingeschreven zijn als
werkzoekende.
Deze materie wordt geregeld door artikel 62, §5 van de Kinderbijslagwet en door zijn uitvoeringsbesluit
van 12 augustus 1985. De huidige bepalingen waarborgen het behoud van de kinderbijslag tijdens de
wachttijd die de jongere moet vervullen voor hij aanspraak kan maken op een wachtuitkering van de
werkloosheidssector.
Vóór de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit werd kinderbijslag in de bedoelde gevallen enkel
toegekend als de voorwaarde van het voltooien van studies bepaald door de werkloosheidswetgeving
vervuld was: wanneer de voorwaarde van het voltooien van welbepaalde studies volgens de
reglementering van de RVA niet was vervuld, werd de aanvraag om wachtuitkeringen van de jongere
afgewezen. Dit dwong de kinderbijslagregeling om de tijdens deze wachttijd vóór de afwijzing
uitgekeerde kinderbijslag terug te vorderen.
Het hier besproken besluit wijzigt het koninklijk besluit van 12 augustus 1985, zodat een kind dat niet
langer leerplichtig is, dat zijn studies, leertijd of opleiding stopzette en zich inschreef als werkzoekende,
kinderbijslag kan blijven ontvangen tijdens de wachttijd als werkzoekende, ongeacht de beslissing van de
RVA over de studievoorwaarde.
Naar aanleiding van deze wijziging moest de reglementering in de regeling van de werknemers worden
aangepast, om voor de rest in overeenstemming te blijven met de geldende werkloosheidsreglementering.
De toekenningsperiode telt 270 of 180 kalenderdagen, naar gelang de jongere al dan niet 18 jaar was op
het moment dat hij een aanvraag om wachtuitkering kon indienen. Het koninklijk besluit geeft een nieuwe
definitie van dit tijdstip, rekening houdend met de diverse gevallen die kunnen overeenkomen met een
situatie van einde van studies.
Ziekte is een reden om de toekenningsperiode te verlengen voor de duur van de ziekte. Verder vormt het
feit dat een jongere zich wegens ziekte niet kan inschrijven als werkzoekende geen beletsel voor de
toekenning van kinderbijslag, zowel tijdens de ziekte als tijdens de vermelde toekenningsperiode, voor
zover hij zich onmiddellijk na de ziekteperiode (opnieuw) inschrijft als werkzoekende.
De toekenningsperiode wordt verlengd met een maand wanneer de jonge werkzoekende werkte als
student tijdens de maanden juli, augustus of september zonder te zijn onderworpen aan de sociale
zekerheidsregeling. De periode wordt met maximaal drie maanden ingekort wanneer de jonge
werkzoekende werkte als student zonder socialezekerheidsinhoudingen tijdens het eerste, het tweede of
het vierde kwartaal, of wanneer gewone arbeidsprestaties verricht werden voor het einde van de studies.
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Een winstgevende activiteit of sociale uitkeringen van de sectoren werkloosheid, ziekte, invaliditeit,
arbeidsongevallen of beroepziekten aan een (te indexeren) maandbedrag van 394,15 EUR, leiden tot een
opschorting van het recht op kinderbijslag. Deze maatregel breekt met de vroeger geldende regel dat het
ontvangen van werkloosheidsuitkeringen of een andere sociale uitkering voortvloeiend uit een niet
toegelaten winstgevende activiteit, ongeacht het bedrag ervan, een beletsel vormde voor de toekenning
van kinderbijslag.
Dit koninklijk besluit heeft uitwerking vanaf 1 juli 2007 voor de jongeren die zich vanaf deze datum
inschreven als werkzoekende. Voor rechtgevende kinderen die voor die datum waren ingeschreven als
werkzoekende heeft de inkomstenvoorwaarde uitwerking vanaf 1 december 2006.
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3 Ministeriële besluiten
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4 Andere
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