Juridisch bulletin

Dienstvoorschriften 2009
www.rkw.be

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

Inhoud
1

2

3

Ministeriële omzendbrieven__________________________________________________________3
1.1

Ministeriële omzendbrief nr. 606 van 28 april 2009 (Kinderen met een aandoening - Genetische of
chromosoomaandoeningen - Procedure van ambtshalve herziening – Richtlijnen) ______________3

1.2

Ministeriële omzendbrief nr. 607 van 5 mei 2009 (Kinderen met een aandoening geboren vóór 1
januari 1993 – Richtlijnen)____________________________________________________________3

1.3

Ministeriële omzendbrief nr. 608 van 20 augustus 2009 (Internationale overeenkomst - België /
Macedonië)_________________________________________________________________________3

1.4

Ministeriële omzendbrief nr. 609 van 3 december 2009 (Kinderbijslag - Individuele afwijking –
Kraamgeld) ________________________________________________________________________3

Omzendbrieven van de RKW_________________________________________________________4
2.1

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1373 van 5 augustus 2008 (Kind met een aandoening –
Herzieningsprocedure – Voorwaarden voor de schorsing van de betaling van de toeslag) ________4

2.2

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1374 van 25 september 2008 (Kind dat onderwijs volgt –
Begrip lesuur – Regelmatig volgen van het studieprogramma – Verlengde tweede zittijd –
Inkomensgrens) _____________________________________________________________________4

2.3

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1375 van 6 oktober 2008 (Eenoudergezinnen – Verhoging van
de jaarlijkse toeslag – Verhoging van de inkomensgrens)___________________________________5

2.4

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1377 van 8 december 2008 (Sociale toeslagen – Formulieren –
Herziening en uniformisering) _________________________________________________________5

2.5

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1378 van 12 januari 2009 (Controle aan de hand van
formulieren – Actualisering van de onderrichtingen) ______________________________________6

2.6

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1379 van 6 maart 2009 (Richtlijnen betreffende de
programmawet en de wet houdende diverse bepalingen van 22 december 2009) ________________6

Dienstbrieven van de RKW __________________________________________________________7
3.1

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/82 van 7 maart 2008 (Jonge werkzoekende) _____________7

3.2

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/85 van 4 april 2008 (Artikel 48 KBW – Bepaling van de
datum van de gebeurtenis) ____________________________________________________________7

3.3

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/86 van 25 juli 2008 (Algemene afwijkingen – MO 599 –
Verduidelijkingen) __________________________________________________________________7

3.4

Dienstbrief van de Rijksdienst 996/88 van 27 februari 2009 (Leeftijdstoeslag - Kind van eerste rang
- Halvering – Uitzondering) ___________________________________________________________7

3.5

Dienstbrief van de Rijksdienst 996/89 van 5 maart 2009 (Eenoudergezin - Kind geplaatst in een
instelling - Verdeling van de eenoudertoeslag) ____________________________________________8

3.6

Dienstbrief van de Rijksdienst 996/90 van 6 maart 2009 (Ongeschiktheid - Effectieve
werkhervatting - Recht op de sociale toeslag)_____________________________________________8

3.7

Dienstbrief van de Rijksdienst 996/91 van 31 maart 2009 (Brevetten van rechthebbende - Modellen
Yter - Verantwoordelijkheid van de kinderbijslaginstellingen) ______________________________8

3.8

Dienstbrief van de Rijksdienst 996/92 van 6 mei 2009 (Kinderen met een aandoening geboren vóór
1 januari 1993 – Instructies)___________________________________________________________8

Juridisch bulletin / Dienstvoorschriften 2009

Pagina 2 van 8

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

1 Ministeriële omzendbrieven

1.1

Ministeriële omzendbrief nr. 606 van 28 april 2009 (Kinderen met een aandoening Genetische of chromosoomaandoeningen - Procedure van ambtshalve herziening –
Richtlijnen)

Deze omzendbrief bevat de nodige richtlijnen voor de correcte toepassing van de maatregelen bepaald
door het al toegelichte koninklijk besluit van 12 februari 2009.

1.2

Ministeriële omzendbrief nr. 607 van 5 mei 2009 (Kinderen met een aandoening
geboren vóór 1 januari 1993 – Richtlijnen)

Het al toegelichte koninklijk besluit van 26 april 2009 onderwerpt de kinderen met een aandoening
geboren vóór 1 januari 1993 aan het nieuwe evaluatiesysteem voor de toekenning van verhoogde
kinderbijslag voor kinderen met een aandoening, zodat vanaf 1 mei 2009 alle kinderen met een
aandoening onderworpen zijn aan dezelfde evaluatieregeling. Dit koninklijk besluit vereenvoudigt ook de
aanvraagprocedure voor verhoogde kinderbijslag.
De omzendbrief bevat de richtlijnen om de betrokken kinderen het nieuwe evaluatiesysteem te laten
genieten.

1.3

Ministeriële omzendbrief nr. 608 van 20 augustus 2009 (Internationale overeenkomst België / Macedonië)

De toegelichte omzendbrief geeft de voorwaarden waaronder, krachtens de overeenkomst afgesloten
tussen de Belgische en de Macedonische regering, de gezinsbijslag voorzien door beide regelingen
behouden blijft voor personen die onderworpen zijn of waren aan de wetgeving van een van beide Staten.
Deze overeenkomst trad in werking op 1 mei 2009.

1.4

Ministeriële omzendbrief nr. 609 van 3 december 2009 (Kinderbijslag - Individuele
afwijking – Kraamgeld)

Deze omzendbrief bepaalt dat een recht op kinderbijslag toegekend op basis van een individuele
afwijking, het recht op kraamgeld op basis van artikel 73bis KBW impliceert als de kinderbijslag
toegekend wordt vanaf de eerste dag van de maand na de geboorte.
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2 Omzendbrieven van de RKW

2.1

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1373 van 5 augustus 2008 (Kind met een
aandoening – Herzieningsprocedure – Voorwaarden voor de schorsing van de betaling
van de toeslag)

Deze omzendbrief, die omzendbrief 1143 van 20 februari 1985 opheft en van toepassing is vanaf
1 september 2008, bevat informatie over de wijziging van de procedure voor de medische herziening van
kinderen met een aandoening, en over de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag en op de
kinderbijslagtoeslag voor die kinderen.
De basisregel dat de medische beslissing over het kind herzien moet worden bij een nieuw feit dat de
beoordeling van de aandoening ter discussie kan stellen, blijft behouden.
De omzendbrief bepaalt wat voortaan verstaan moet worden onder 'een nieuw feit'. Hij vestigt er meer
bepaald de aandacht op dat een eerste job met verzekeringsplicht in de sociale zekerheid en een eerste
inschrijving als werkzoekende, nieuwe feiten zijn. Maar als bij de medische herziening die dan volgt de
evaluatie van de aandoening bevestigd wordt, zal het niet meer als een nieuw feit beschouwd worden als
het kind later nog eens begint te werken of zich laat inschrijven als werkzoekende.
Als een herziening van een medische beslissing gevraagd wordt, wordt provisioneel de gewone
kinderbijslag betaald. De betaling van de toeslag wordt geschorst. Als de nieuwe beslissing getroffen is,
worden de betalingen herzien vanaf de begindatum van de geldigheid van de beslissing.

2.2

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1374 van 25 september 2008 (Kind dat onderwijs
volgt – Begrip lesuur – Regelmatig volgen van het studieprogramma – Verlengde tweede
zittijd – Inkomensgrens)

Deze omzendbrief bevat de nodige richtlijnen voor de toepassing van het al besproken koninklijk besluit
van 19 september 2008.
Het begrip lesuur wordt als volgt gedefinieerd: een les van 50 minuten staat gelijk met een lesuur.
De student moet niet alleen de lessen maar ook daarmee samenhangende activiteiten zoals praktische
oefeningen en verplichte studie en stages regelmatig volgen.
Een student in het laatste jaar hoger onderwijs die voor minstens 41 studiepunten ingeschreven is, en die
zijn studie uiterlijk op 31 januari na het einde van dat laatste academiejaar afsluit (verlengde tweede
zittijd) behoudt zijn recht op kinderbijslag, ook al is hij in die periode niet ingeschreven.
Daarnaast mogen kinderen die deeltijds onderwijs volgen of een stage doorlopen die voor het diploma
vereist is, maandelijks een inkomen hebben van maximaal 480,47 euro uit een loon, een sociale
uitkering of de twee samen.
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De omzendbrief bevat ook een praktisch gedeelte, met de modaliteiten voor de aanpassing van de
formulieren voor de sociaal verzekerden en toelichting over het in aanmerking nemen van de
elektronische berichten.

2.3

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1375 van 6 oktober 2008 (Eenoudergezinnen –
Verhoging van de jaarlijkse toeslag – Verhoging van de inkomensgrens)

Deze omzendbrief legt de wijzigingen uit op het gebied van de jaarlijkse toeslag voor eenoudergezinnen.
Die wijzigingen zijn een gevolg van de inwerkingtreding op 1 oktober 2008 van de al besproken
koninklijke besluiten van 28 september 2008.
De hoofdgedachten die aan de basis lagen van de aanpassing waren ten eerste dat de toeslag voor alle
eenoudergezinnen dezelfde moet zijn, behalve als ze al een hogere kinderbijslagtoeslag ontvangen, en ten
tweede dat alleen voor eenoudergezinnen de inkomensgrens waarboven er geen recht meer is op de
eenoudertoeslag of de sociale toeslagen, opgetrokken moest worden.
De eenoudertoeslag bedraagt nu:
- 42,66 euro voor het eerste kind,
- 26,32 euro voor het tweede kind,
- 21,22 euro voor het derde kind.
De bedoelde maandelijkse inkomensgrens bedraagt 2.060,91 euro.
In de omzendbrief wordt de aandacht gevestigd op een aantal belangrijke gevolgen van die maatregelen.
Er worden richtlijnen gegeven voor de toepassing door de dossierbeheerders.

2.4

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1377 van 8 december 2008 (Sociale toeslagen –
Formulieren – Herziening en uniformisering)

Om de informatievergaring en de controle op het voortbestaan van het recht op de sociale toeslagen en op
de eenoudertoeslag te vereenvoudigen, zijn zes van de gebruikte formulieren vervangen door een enkel
(de P19 als bijlage 1), dat samen met een ad hoc formulier (de P19ter als bijlage 2) de juiste en stipte
betaling van de toeslagen verzekert, en waarmee ook proactief naar een mogelijk recht gezocht kan
worden.
De omzendbrief geeft in tabelvorm een overzicht van de modaliteiten voor het beheer van de formulieren
(bijlage 3).
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2.5

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1378 van 12 januari 2009 (Controle aan de hand
van formulieren – Actualisering van de onderrichtingen)

Deze omzendbrief bevat de instructies over de methodes en modaliteiten voor het vergaren van de
gegevens nodig om de kinderbijslag te betalen. Deze onderrichtingen zijn van toepassing vanaf 1 januari
2009.
Als bijlage bij deze omzendbrief gaat een overzicht van de procedures voor het onderzoek van het recht
en de controle aan de hand van formulieren, in de vorm van een tabel.

2.6

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1379 van 6 maart 2009 (Richtlijnen betreffende de
programmawet en de wet houdende diverse bepalingen van 22 december 2009)

Deze omzendbrief bevat de richtlijnen voor de betaalinstellingen voor de toepassing van de bepalingen
van de programmawet en de wet houdende diverse bepalingen van 22 december 2009, die allebei al
werden toegelicht.
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3 Dienstbrieven van de RKW

3.1

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/82 van 7 maart 2008 (Jonge werkzoekende)

Deze dienstbrief beantwoordt de vragen die waren gerezen naar aanleiding van CO 1369, waarin het
koninklijk besluit van 17 augustus 2007 werd besproken dat de voorwaarden gewijzigd had voor het recht
op kinderbijslag voor jonge als werkzoekende ingeschreven schoolverlaters.

3.2

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/85 van 4 april 2008 (Artikel 48 KBW – Bepaling
van de datum van de gebeurtenis)

Artikel 48 KBW bepaalt dat iedere gebeurtenis die leidt tot het ontstaan van een recht, het einde van een
recht of de wijziging van een bedrag, uitwerking heeft vanaf de maand na die waarin de gebeurtenis zich
voordeed, afgezien van uitzonderingen.
De dienstbrief geeft richtlijnen voor de correcte toepassing van de wettelijke bepalingen bij een wijziging
van het verschuldigde bedrag en in gevallen waar het rechtgevend kind niet langer beantwoordt aan de
wettelijke voorwaarden om die hoedanigheid te behouden.

3.3

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/86 van 25 juli 2008 (Algemene afwijkingen – MO
599 – Verduidelijkingen)

De bijlage bij de dienstbrief geeft een overzicht van de vaak gestelde vragen over de toepassing van de
algemene afwijkingen uiteengezet in de al toegelichte MO 599 van 16 juli 2007, en de antwoorden
daarop.

3.4

Dienstbrief van de Rijksdienst 996/88 van 27 februari 2009 (Leeftijdstoeslag - Kind van
eerste rang - Halvering – Uitzondering)

Het principe van de halvering van de leeftijdstoeslag voor het kind met de eerste rang in de groep
kinderen wordt gematigd door een overgangsmaatregel. Volgens deze maatregel wordt de leeftijdstoeslag
niet gehalveerd voor het kind van tweede of hogere rang, geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december
1996, dat een eerste rang verkrijgt na 1 januari 1997 wegens het verlies van de hoedanigheid van
rechtgevend kind van het kind dat deze eerste rang had, of wegens het vertrek van dit kind naar een ander
gezin.
Deze dienstbrief bevat de richtlijnen voor situaties van gescheiden ouders, waarbij het kind dat de eerste
rang had die verliest terwijl de scheiding blijft bestaan en er geen enkele andere wijziging is in de
gezinssituatie (vorming nieuw gezin, enz.).

Juridisch bulletin / Dienstvoorschriften 2009

Pagina 7 van 8

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

3.5

Dienstbrief van de Rijksdienst 996/89 van 5 maart 2009 (Eenoudergezin - Kind
geplaatst in een instelling - Verdeling van de eenoudertoeslag)

Wanneer een kind geplaatst is in een instelling kan twee derden van de kinderbijslag uitbetaald worden
aan de instelling, en een derde op een spaarrekening.
Volgens deze dienstbrief moet die verdeling ook toegepast worden voor de toeslag toegekend aan
eenoudergezinnen.

3.6

Dienstbrief van de Rijksdienst 996/90 van 6 maart 2009 (Ongeschiktheid - Effectieve
werkhervatting - Recht op de sociale toeslag)

Wanneer een persoon die niet werkt een recht op kinderbijslag opent, verhoogd met een toeslag wegens
zijn invaliditeit, kan hij bij een werkhervatting onder bepaalde voorwaarden deze toeslag behouden
gedurende acht kwartalen na dat waarin hij het werk hervatte.
Deze dienstbrief stelt en verduidelijkt aan de hand van voorbeelden dat het behoud van de toeslag
gedurende acht kwartalen afhangt van een effectieve werkhervatting na de periode van ongeschiktheid.

3.7

Dienstbrief van de Rijksdienst 996/91 van 31 maart 2009 (Brevetten van
rechthebbende - Modellen Yter - Verantwoordelijkheid van de kinderbijslaginstellingen)

Deze dienstbrief is in het bijzonder gericht aan de instellingen die kinderbijslag betalen. Hij geeft
instructies voor het terugvorderen of aanrekenen van een debet in gevallen waar onjuiste of onvolledige
gegevens leidden tot een onverschuldigd bedrag.

3.8

Dienstbrief van de Rijksdienst 996/92 van 6 mei 2009 (Kinderen met een aandoening
geboren vóór 1 januari 1993 – Instructies)

Deze dienstbrief licht de uitbetalingsinstellingen in over de reglementaire wijzigingen inzake het recht op
verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening.
Hij bevat regels voor de toepassing van die wijzigingen, geïllustreerd met voorbeelden.
Het al toegelichte koninklijk besluit dat deze wijzigingen bekrachtigt verscheen in het Belgisch Staatsblad
van 7 mei 2009.
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