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1 Ministeriële omzendbrieven

1.1

Ministeriële omzendbrief nr. 601 van 30 januari 2008 (Artikel 76bis, § 1, KBW.
Bedragen van de gezinsbijslag op 1 januari 2008)

Deze omzendbrief geeft de bedragen van de gezinsbijslag aan de spilindex 106,22 (2004=100). Deze
bedragen gelden vanaf 1 januari 2008.

1.2

Ministeriële omzendbrief nr. 602 van 12 maart 2008 (Recht op wezenbijslag)

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de volgende bepalingen over het recht op wezenbijslag die in
werking traden op 1 oktober 2007 en al besproken werden in het juridisch bulletin:
•
•
•
•

de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen;
het koninklijk besluit van 14 juni 2007 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de
artikelen 147, 148, 149 en 151 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen;
het koninklijk besluit van 14 juni 2007 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;
het 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.

De omzendbrief benadrukt het feit dat deze bepalingen, die een antwoord vormen op het arrest van het
Grondwettelijk Hof van 30 april 2003, de mogelijkheden om een recht op wezenbijslag te openen
uitbreiden. Vóór 1 oktober 2007 kon enkel de vader of de moeder die recht had op zes maanden
forfaitaire kinderbijslag tijdens het jaar voorafgaand aan het overlijden, een recht op wezenbijslag openen.
Vanaf 1 oktober 2007 kan iedereen die (potentieel) een recht op kinderbijslag kan openen gedurende zes
maanden in het jaar vóór het overlijden, een recht op wezenbijslag openen. Omwille van de samenhang
werd deze mogelijkheid ook voorzien in de gewaarborgde gezinsbijslag.
De omzendbrief bespreekt ook de regels voor het bepalen van de voorrang in geval van samenloop van
rechten op wezenbijslag in de regeling van de werknemers en die van de zelfstandigen, en de regels om te
bepalen welke instelling bevoegd is voor het betalen van de wezenbijslag.
In verband met de inwerkingtreding van de bepalingen stelt de omzendbrief dat de wezenbijslag op basis
van de nieuwe bepalingen maar kan toegekend worden vanaf 1 oktober 2007. Als de voorwaarden
echter vervuld zijn vóór die datum, wordt daarmee rekening gehouden voor de toekenning van de bijslag.
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1.3

Ministeriële omzendbrief nr. 604 van 12 september 2008 (Artikel 76bis, § 1, KBW.
Barema’s van de gezinsbijslag op 1 september 2008)

Deze Omzendbrief geeft de schalen van de gezinsbijslag aan de spilindex 110,51 (2004=100). Dit barema
is van kracht vanaf 1 september 2008.

1.4

Ministeriële omzendbrief nr. 605 van 9 oktober 2008 (Kinderbijslaginstellingen –
Verzekeringsinstellingen – Samenwerking)

Deze omzendbrief deelt een vereenvoudigd model mee van de jaarlijkse aangifte voor wezen van vader
en moeder die rechtgevend zijn op kinderbijslag.
Deze aangifte is vereenvoudigd in die zin dat een aantal gegevens voortaan wordt meegedeeld via een
procedure waarbij de verzekeringsinstellingen die deze gegevens bezitten betrokken zijn.
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2 Omzendbrieven van de RKW
2.1

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1367 van 7 juni 2007 (Studenten – Vlaamse
Gemeenschap – Elektronische gegevensvergaring)

Vanaf september 2007 worden de studiegegevens van jongeren in het secundair of het hoger onderwijs
aan de fondsen bezorgd via een elektronische flux, maar enkel voor de studenten van de Vlaamse
Gemeenschap. Deze maatregel maakt een einde aan het beheer van deze gegevens via het gedrukte
formulier, waarvan de inhoud herzien is.
Het standaardformulier waarmee deze gegevens vergaard worden diende herwerkt te worden.
De elektronische flux is nog niet van toepassing voor de sociale promotie, de opleiding tot bedrijfsleider,
avondlessen, leerovereenkomsten, onderwijs in het buitenland en volwassenenonderwijs.
Voor de studenten van de Franse en de Duitstalige Gemeenschap blijft de situatie ongewijzigd. Voor hen
moeten de gegevens nog altijd via het gedrukte formulier worden bezorgd.

2.2

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1369 van 2 oktober 2007 (Jonge werkzoekende)

In deze omzendbrief bespreekt de Rijksdienst de wijzigingen aan de toekenning van kinderbijslag voor
jonge werkzoekenden als gevolg van het al toegelichte koninklijk besluit van 17 augustus 2007.
Deze CO omvat zes punten, met volgende titels:
1. De vereiste inzake de gevolgde studies.
2. De inschrijving als werkzoekende.
3. Schorsing van de toekenningsperiode wegens ziekte - aanvang van de toekenningsperiode op het
einde van de ziekte.
4. Verkorting van de wachttijd.
5. De winstgevende activiteit en de sociale uitkering.
6. Inwerkingtreding.
Bij elk punt wordt het verschil aangegeven tussen de oude en de nieuwe regeling. Ook wordt uiteengezet
waarom het gewettigd was nieuwe bepalingen aan te nemen.
Een model van het aanvraagformulier, aangepast aan de reglementaire wijzigingen, is bijgevoegd.
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2.3

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1370 van 21 november 2007 (Studenten –
Vlaamse Gemeenschap – Elektronische gegevensvergaring – Gevolgen van de
flexibilisering van het onderwijs)

Deze omzendbrief is in het bijzonder gericht aan de kinderbijslagfondsen. Hij zet uiteen hoe kinderbijslag
moet toegekend worden voor studenten met een geïndividualiseerd studieprogramma in het raam van de
flexibilisering en met een aantal studiepunten dat bij het begin van het academisch jaar niet met zekerheid
kan bepaald worden.
De omzendbrief geeft vervolgens een reeks praktische regels voor de opvolging van deze dossiers.
De drie bijlagen bevatten:
1. De kalender van de gegevensflux (bijlage 1).
2. Zes modules van motiveringsbrieven (bijlage 2).
3. Een schema voor de beslissingen over de studiegegevens voor het academisch jaar 2007-2008
(bijlage 3).

2.4

Omzendbrief van de Rijkdienst nr. 1371 van 15 januari 2008 (Jaarlijkse evaluatie van
de gegevensvergaring via elektronische weg en aan de hand van formulieren:
actualisering van de onderrichtingen over de controle aan de hand van formulieren)

In deze CO wordt uitgelegd welke methodes en modaliteiten in 2008 moeten nageleefd worden bij het
vergaren van de gegevens nodig voor de toekenning van kinderbijslag. Hij is meer specifiek gericht aan
de instellingen die kinderbijslag uitbetalen.
Er wordt aan herinnerd dat altijd moet gestreefd worden naar een snelle en correcte betaling van de
kinderbijslag op basis van elektronisch beschikbare gegevens. De sociaal verzekerden worden maar
ondervraagd aan de hand van formulieren als het strikt noodzakelijk is.
De CO behandelt vervolgens per thema de gegevens waarover een instelling moet beschikken om geldig
te betalen, evenals de manier waarop deze gegevens het fonds bereiken.
Bij de CO gaat een tabel die een overzicht biedt van de onderzoeksprocedure van het recht en van de
controle aan de hand van formulieren.

2.5

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1372 van 25 juni 2008 (Jaarlijkse leeftijdsbijslag –
Aansluiting)

Met deze omzendbrief deelt de Rijksdienst de onderrichtingen mee voor de toepassing van de wijzigingen
ingevoerd door de programmawet (I) van 8 juni 2008 en de wet houdende diverse bepalingen (I) van 8
juni 2008, allebei al besproken.
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In verband met de jaarlijkse leeftijdsbijslag bepaald door de eerstgenoemde wet geeft de omzendbrief
eerst de algemene toekenningsregels voor de nieuwe bijslag en vervolgens verduidelijkingen bij de
bijzondere context van de plaatsing van het kind in een instelling en van internationale situaties. Hij regelt
ook de boekhoudkundige en statistische luiken van het nieuwe recht.
In verband met de tweede wet bespreekt de omzendbrief de nieuwe mogelijkheid tot aansluiting bij een
kinderbijslagfonds die momenteel geboden wordt aan het IFAPME en het VIZO, wanneer deze openbare
instellingen de volledige bezoldiging uitbetalen van het personeel van de opleidingscentra die ze
overkoepelen.

2.6

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1376 van 8 september 2008 (Onmogelijkheid van
betaling aan de bijslagtrekkende – Betaling aan de rechthebbende)

Met deze Omzendbrief deelt de Rijksdienst de onderrichtingen mee voor de toepassing van de
wijzigingen ingevoerd door de al besproken wet houdende diverse bepalingen (I) van 24 juli 2008.
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3 Dienstbrieven van de RKW

3.1

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/78 van 9 januari 2008 (Integratiegemoetkoming
voor gehandicapten – Neutralisering)

De integratietegemoetkoming voor gehandicapten biedt die personen de mogelijkheid de bijkomende
kosten te dragen om zich te integreren of om het materiaal te kopen dat nodig is voor het behoud van hun
zelfredzaamheid. De wetgever wilde in de ziekte- en invaliditeitssector de uitkering voor hulp van derden
vervangen door de integratietegemoetkoming, waarvan het bedrag bepaald wordt rekening houdend met
de noodzaak om hulp van derden te krijgen, evenals met de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten.
In de kinderbijslagregeling voor werknemers wordt geen rekening gehouden met de forfaitaire uitkering
voor hulp van derden. Aangezien die uitkering en de integratietegemoetkoming hetzelfde doel nastreven,
moet de integratietegemoetkoming niet in aanmerking genomen worden bij het bepalen van het bedrag
van de gezinsinkomsten. Deze beslissing is conform artikel 3, 2° van het koninklijk besluit van 26
oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, §2 van de Kinderbijslagwet.

3.2

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/79 van 29 januari 2008 (Brevet van
rechthebbende – Automatisch onderzoek van het recht)

De dienstbrief nr. 996/67 van 7 november 2006 gaf bijgewerkte richtlijnen voor de correcte overdracht
van het brevet van rechthebbende 1 .
Deze nieuwe dienstbrief geeft richtlijnen voor het automatisch onderzoek van het recht op kinderbijslag
in de werknemersregeling voor periodes in het verleden. De regel dat het laatst bevoegde fonds het recht
voor deze periodes moest onderzoeken, leidde tot vele vragen over de bepaling van dit “laatste fonds”.
Naar aanleiding van deze vragen werd een nieuwe regel opgesteld: wanneer geen enkel fonds
kinderbijslag betaalt in de werknemersregeling, moet het fonds van de huidige werkgever of dat van de
laatste in de toepassing Trivia vermelde werkgever het recht op kinderbijslag onderzoeken voor de
periodes in het verleden.
De bijlage van de dienstbrief geeft vijf voorbeelden van de toepassing van de nieuwe regel.

3.3

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/80 van 29 januari 2008 (Verandering van
rechthebbende – Overgang van een residuair recht naar een gewoon recht in de
werknemersregeling)

Deze dienstbrief wijst erop dat een verandering van voorrangsgerechtigde rechthebbende binnen de
kinderbijslagregeling voor werknemers kan leiden tot een overgang van een residuair recht naar een
1

Het brevet van rechthebbende is een document voor uitbetalingsinstellingen dat alle elementen van een dossier
bevat die relevant zijn om te bepalen welke instelling bevoegd is. Het is bedoeld om de doorbetaling van de
kinderbijslag te waarborgen. Het wordt aangepast telkens als wijzigingen aan de wet of de regelgeving een
weerslag hebben op de inhoud ervan, of telkens als dit om praktische redenen vereist is.
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gewoon recht (of omgekeerd). In deze gevallen heeft de verandering van rechthebbende in de loop van
een kwartaal uitwerking vanaf de eerste dag van het volgende kwartaal.
Een residuair recht kan enkel gevestigd worden als er geen gewoon recht op kinderbijslag is. Voorbeelden
van residuaire rechten zijn het recht van de verlaten echtgenoot/echtgenote en dat van personen met een
leerovereenkomst of die een beroepsopleiding tot ondernemingshoofd volgen.

3.4

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/81 van 25 februari 2008 (Sommendelegatie Tegenstelbaarheid van gerechtelijke beslissingen buiten het toepassingsgebied van de
kinderbijslagwetgeving)

Een informatienota van 18 juli 2001 somt de voorwaarden op waaronder de betaling bestemd voor een
bijslagtrekkende moet gebeuren aan een andere persoon, die bij vonnis een sommendelegatie aan hem
verkreeg.
De nieuwe dienstbrief bevestigt voornamelijk de vroegere onderrichtingen en vult die aan met
antwoorden op bijzondere vragen uit de praktijk. Hij voert echter een uitzondering in betreffende de
formaliteiten voor het meedelen van vonnissen die tot een delegatie beslissen, wanneer die aanvankelijk
ten gunste van de wettelijke bijslagtrekkende was uitgesproken. Als laatstgenoemde vervolgens zijn
hoedanigheid van bijslagtrekkende verliest volstaat een kopie van het vonnis om aanspraak maken op de
toepassing van de delegatie die dan werkelijk uitwerking zal hebben.

3.5

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/83 van 19 maart 2008 (Artikel 120bis KBW –
Modaliteiten voor het stuiten van de verjaring)

In een eerste punt brengt deze dienstbrief in herinnering dat de termijn waarbinnen een uitbetalingsinstelling ten onrechte ontvangen kinderbijslag van de sociaal verzekerde kan terugvorderen, gestuit
wordt:
•
•

door een actie van de betrokken uitbetalingsinstelling, namelijk een dagvaarding voor het
gerecht, een bevel tot betaling, beslag of een aangetekende brief;
door de erkenning van de schuld door de sociaal verzekerde, of die erkenning nu uitdrukkelijk
(schriftelijk of mondeling) is of stilzwijgend. In dit verband moet het feit dat de sociaal verzekerde
niet reageert op de inhoudingen die de instelling verricht op de maandelijkse kinderbijslag
beschouwd worden als een stilzwijgende erkenning van de schuld. De dienstbrief bepaalt de
modaliteiten voor het inlichten van de sociaal verzekerde over zijn rechten en over de gevolgen op
de verjaringstermijn als hij niet reageert.

Het tweede punt bevat onderrichtingen om de globale schuld te doen afnemen van een sociaal verzekerde
die een betaling verricht aan een instelling waarbij hij verschillende schulden heeft.
Tenslotte wordt bepaald dat de beslissing om het onverschuldigd bedrag aan te rekenen op het
reservefonds niet schriftelijk moet gemotiveerd worden aan de bijslagtrekkende.
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3.6

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/84 van 26 maart 2008 (Recht op informatie over
kinderbijslag)

Deze dienstbrief geeft een overzicht van de regels voor het meedelen van bepaalde gegevens uit
kinderbijslagdossiers aan personen die informatie vragen aan de fondsen.
Deze materie is geregeld door grondwettelijke en wettelijke bepalingen, en door omzendbrieven van de
Rijksdienst waarvan de referentienummers worden opgegeven.
Er wordt geantwoord op de vraag welke gegevens mogen meegedeeld worden en aan wie.
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