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1 Wetten

1.1

Programmawet van 22 december 2008 (Eenoudertoeslag – Onmiddellijke uitwerking –
Kinderen met een aandoening)

De bepalingen van deze programmawet hebben betrekking op diverse onderwerpen van de
werknemersregeling, met name:

1.2

•

De sociale toeslag voor eenoudergezinnen: de wet bevestigt met ingang van 1 oktober 2008 de
bepalingen van het al besproken koninklijk besluit van 28 september 2008 dat het bedrag van de
toeslag en van de inkomensgrens waarboven geen recht meer is op deze toeslag verhoogt.

•

De toekenning met onmiddellijke uitwerking van elk nieuw voordeel toegekend bij wet, zoals al
het geval was, of bij koninklijk besluit genomen op basis van de wet, zoals het geval was voor het
eerder vermelde koninklijk besluit van 28 september 2008.

•

De voortgezette hervorming van het systeem van toekenning van kinderbijslag voor kinderen met
een aandoening: vanaf 1 mei 2009 zijn alle kinderen met een aandoening onderworpen aan
dezelfde evaluatieregeling.

Wet houdende diverse bepalingen van 22 december 2008 (Niet uitkeringsgerechtigde
volledig werkloze – Adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht – Andere
maatregelen)

De toegelichte wet bevat enkele bepalingen van toepassing in de regeling van de werknemers en in die
van de gewaarborgde gezinsbijslag. Afgezien van uitzonderingen treden de wijzigingen in werking op
1 januari 2009.
In de regeling van de werknemers bepaalt de wet het volgende:
•

Sommige niet uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zullen de hoedanigheid van rechthebbende
met recht op de basisschaal en op de sociale toeslag kunnen krijgen tegen de voorwaarden bepaald in
een toekomstig door de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Deze maatregel biedt een antwoord
op de ongrondwettelijkheid van artikel 42bis van de Kinderbijslagwet, vastgesteld door het
Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 30 oktober 2008, omdat het de niet uitkeringsgerechtigde
werklozen uitsluit van de sociale toeslag die de uitkeringsgerechtigde werklozen wel krijgen.

•

Bij volle adoptie van een kind door twee personen van hetzelfde geslacht worden de
hoedanigheden van rechthebbende en van bijslagtrekkende toegekend aan de oudste van de
adoptanten.

•

De administratieve aanwijzing van de vader als bijslagtrekkende en de gerechtelijke aanwijzing van
de bijslagtrekkende in het belang van het kind gelden voor de toekomst.
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•

In geval van wijziging van bijslagtrekkende op de eerste dag van een maand moet betaald worden
aan de bijslagtrekkende vanaf diezelfde dag.

•

De werkgevers van artiesten die niet zijn aangesloten bij de RSZPPO, zijn van rechtswege
aangesloten bij de Rijksdienst.

De regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag is als volgt aangepast:
•

Het begrip feitelijk gezin, al bekend in de regeling van de werknemers, is voortaan bekrachtigd in de
regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag. Deze maatregel leidt tot een grotere samenhang tussen
de twee regelingen en stelt de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag in op het evalueren van het
begrip feitelijk gezin op basis van de criteria in de regeling van de werknemers.

•

De wetgever bekrachtigt de toepassing door analogie van een reeks maatregelen van kracht in de
regeling van de werknemers, onder meer de betaling aan de aanvrager wanneer de bijslagtrekkende
zijn identiteit niet kan bewijzen, evenals de regels over de aanwijzing van de bijslagtrekkende, met
uitzondering van die van toepassing in gevallen van co-ouderschap.

•

De termijn voor de ontvankelijkheid van de aanvraag om een adoptiepremie is een jaar, te rekenen
vanaf de adoptie. Zo worden het recht op kraamgeld en op de adoptiepremie gelijk behandeld.
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2 Koninklijke besluiten
2.1

Koninklijk besluit van 12 februari 2009 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 (Kinderen met een
aandoening - Genetische of chromosoomaandoeningen - Procedure van ambtshalve
herziening)

De toegelichte tekst versoepelt de toekenningsvoorwaarden voor de verhoogde kinderbijslag voor
kinderen met een genetische of chromosoomaandoening. Als de afwijking wordt vastgesteld tijdens de
twee eerste levensjaren en die afwijking tot een laag ontwikkelingsquotiënt leidt, wordt de verhoging van
het bedrag toegekend vanaf de geboorte.
Dit koninklijk besluit wijzigt ook de procedure voor de ambtshalve herziening van het percentage van de
aandoening, in die zin dat nu de FOD Sociale Zekerheid het initiatief neemt, tegen vroeger de fondsen.
Deze maatregelen treden in werking op 16 maart 2009.

2.2

Koninklijk besluit van 26 april 2009 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 (Kinderen met een
aandoening geboren voor 1 januari 1993 - Toekenningsvoorwaarden van de verhoogde
kinderbijslag)

Het mechanisme voor het evalueren van de aandoening van sommige kinderen werd fundamenteel
herdacht door de programmawet van 24 december 2002 en zijn uitvoeringsbesluit van 28 maart 2003 (zie
commentaar in de archieven van 2003).
Indertijd beoogde het nieuwe mechanisme de kinderen geboren na 1 januari 1996. Het werd vervolgens
uitgebreid tot de kinderen geboren tussen 1 januari 1993 en 1 januari 1996. Vanaf 1 mei 2009 geldt ook
voor kinderen met een aandoening geboren vóór 1 januari 1993 het nieuwe evaluatiesysteem voor de
toekenning van verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening.
Voortaan geldt voor alle kinderen met een aandoening dezelfde evaluatieregeling.
Het koninklijk besluit heeft ook als verdienste de aanvraagprocedure voor de verhoogde kinderbijslag te
vereenvoudigen door de geldigheid te bekrachtigen van de elektronische overdracht van de aanvragen
tussen de kinderbijslaginstellingen en de bevoegde dienst bij de FOD Sociale Zekerheid, en door de
herzieningsprocedure in gevallen waarin de aandoening evalueert, te verbeteren.
De besproken tekst bekrachtigt ten slotte de regel dat een inschrijving als werkzoekende op zich geen
aanleiding kan geven tot een herziening van ambtswege.
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2.3

Koninklijk besluit van 28 april 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24
november 1997 ter uitvoering van de artikelen 3, 7 en 24 van de wet van 11 april
1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde voor de
kinderbijslaginstellingen bedoeld in de artikelen 19, 31, 32 en 33 van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Jaarlijkse
leeftijdstoeslagen - Vrijstelling van kennisgeving)

Vóór de inwerkingtreding van de toegelichte tekst waren de uitbetalingsinstellingen door artikel 2 van het
koninklijk besluit van 24 november 1997 vrijgesteld van een schriftelijke kennisgeving aan de
bijslagtrekkende van iedere beslissing tot toekenning van maandelijkse leeftijdstoeslagen. Deze
vrijstelling bestond niet voor jaarlijkse leeftijdstoeslagen.
Voor een eenvormige regeling voor de vrijstelling van kennisgeving van de leeftijdstoeslagen aan de
sociaal verzekerden, verwijst het koninklijk besluit voortaan ook naar de jaarlijkse leeftijdstoeslagen.

2.4

Koninklijk besluit 7 juni 2009 tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het
statutair personeel van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met
een Handicap en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit
deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (Vlaams Fonds
voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap - Statutair personeel - Betaling
van gezinsbijslag door de RKW)

Dit koninklijk besluit verleent de Rijksdienst de bevoegdheid om de gezinsbijslag te betalen aan het
statutair personeel van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Deze
bevoegdheid vloeit voort uit de toepassing van artikel 101, vierde lid, KBW.
Het beheer van dit type van dossiers door de RKW brengt kosten met zich. Daarom bepaalt het koninklijk
besluit, zoals voorzien door artikel 111, eerste lid, KBW, dat de administratiekosten ten laste van het
Vlaams Fonds vastgelegd worden op 1,35% van de gezinsbijslag uitbetaald door de RKW.
De tekst treedt in werking op 1 april 2004.

2.5

Koninklijk besluit van 21 augustus 2009 tot wijziging van artikel 44ter van de
samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders (Jaarlijkse leeftijdsbijslag - Rechtgevende kinderen van 18 tot 25 jaar)

De al toegelichte programmawet van 8 juni 2008 voerde een jaarlijkse leeftijdsbijslag in voor kinderen
die rechtgevend zijn op kinderbijslag, door een artikel 44 ter in te voegen in de samengeordende wetten.
Het bedrag varieert volgens de leeftijdscategorie waartoe het kind hoort.
Voor kinderen van 18 tot maximaal 25 jaar in het jaar van betaling, zal het bedrag geleidelijk stijgen:
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- 25.00 EUR in 2008 en 2009;
- 50,00 EUR in 2010;
- 75,00 EUR in 2011;
- 100,01 EUR in 2012.
Dit koninklijk besluit maakt de aanvankelijk voor 2009 voorziene verhoging van toepassing voor het jaar
2010.
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3 Ministeriële besluiten
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4 Andere
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