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1 Ministeriële omzendbrieven

1.1

Ministeriële omzendbrief nr. 610 van 23 maart 2010 (Jongere met een aandoening toegelaten activiteit)

Deze omzendbrief bevat de instructies over het behoud van de toeslag op de kinderbijslag voor jongeren
met een aandoening die een winstgevende activiteit uitoefenen, op basis van het koninklijk besluit van 9
februari 2010.
Vanaf 1 januari 2010 wordt het recht van deze jongeren om een winstgevende activiteit uit te oefenen en
toch nog de kinderbijslagtoeslag wegens hun handicap te ontvangen, uitgebreid.
Aan de al toegelaten activiteiten (activiteit zonder verzekeringsplicht, activiteit in het kader van een
overeenkomst met een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of bedrijf voor aangepast werk, of
een activiteit met een leerovereenkomst of een tewerkstelling als leerling met naleving van een
bezoldigingsgrens) wordt een winstgevende activiteit met verzekeringsplicht in een socialezekerheidsregeling toegevoegd, als de voorwaarden bepaald door of krachtens artikel 62 KBW vervuld
zijn.
Bijvoorbeeld: een rechtgevend kind met een aandoening dat student is en aangeworven is met een
arbeidsovereenkomst met verzekeringsplicht in een socialezekerheidsregeling, en dat 240 uur werkt in het
eerste kwartaal, dat vóór 1 januari 2010 zijn recht op de toeslag verloor, behoudt voortaan dit recht.
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2 Omzendbrieven van de RKW

2.1

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1380 van 23 december 2009 (Bewaringstermijnen)

Deze omzendbrief bevat de instructies in verband met de termijn voor het bewaren van de gegevens. Hij
is van toepassing vanaf 1 januari 2010, zowel bij de RKW als bij de kinderbijslagfondsen, en schaft de
CO 399 van 18 mei 1951 over de termijn voor het bewaren van de archieven af.
Er zijn bijzondere instructies in verband met:

2.2

•

Het bewaren van de gegevens over gezinsbijslagdossiers (ongeacht of deze dossiers afgesloten of
open zijn, of boekhoudkundige documenten bevatten);

•

Het archiveren en vernietigen van oude gegevens.

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1381 van 8 februari 2010 (Betaling van de
kinderbijslag - Informatie op elektronische drager - Informatie op papier)

Deze omzendbrief geeft de richtlijnen voor de methodes en modaliteiten voor het vergaren van de
gegevens nodig om de kinderbijslag te betalen. Deze richtlijnen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2010.
De procedures voor het onderzoek van het recht en voor de controle aan de hand van formulieren, worden
toegelicht in de bij deze omzendbrief gevoegde tabel.

2.3

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1382 van 10 februari 2010 (Adoptie (partners van
hetzelfde geslacht) - Gewaarborgde gezinsbijslag)

Deze omzendbrief bevat de richtlijnen voor de toepassing van de bepalingen van de al toegelichte wet
houdende diverse bepalingen van 30 december 2009 die een weerslag hebben op het dossierbeheer in de
werknemersregeling en in de gewaarborgde gezinsbijslag.
Regeling van de werknemers: Adoptie - Kind met twee ouders van hetzelfde geslacht
Aanwijzing van de rechthebbende: bij volle adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht of
wanneer iemand het kind van zijn (huwelijks)partner van hetzelfde geslacht adopteert, wordt het recht op
kinderbijslag bij voorrang geopend door de oudste verwant in de eerste graad.
Aanwijzing van de bijslagtrekkende: betaling aan de oudste verwant in de eerste graad met
mogelijkheid voor de niet bijslagtrekkende ouder om bij scheiding met gezamenlijk ouderlijk gezag de
kinderbijslag te ontvangen als hij dezelfde hoofdverblijfplaats heeft als het kind.
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Regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag: verschilbetaling
Het principe van de verschilbetaling, namelijk dat de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag aan de
bijslagtrekkende het verschil betaalt tussen het bedrag van de zelfstandigenregeling en het daadwerkelijk
door de bijslagtrekkende ontvangen bedrag, is afgeschaft. Iedere aanvraag ingediend vanaf 1 januari 2010
zal dan ook geweigerd worden.

2.4

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1383 van 11 mei 2010 (Nieuwe Europese
verordeningen)

Deze omzendbrief kondigt de inwerkingtreding aan op 1 mei 2010 van twee Europese verordeningen over
de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Deze nieuwe verordeningen (883/2004 en 987/2009)
vervangen de vroegere en zijn van toepassing op alle bestaande en nieuwe dossiers vanaf 1 mei 2010. De
oude verordeningen blijven van toepassing op landen die geen lid zijn van de Europese Unie.
De omzendbrief bepaalt het territoriale, persoonlijke en materiële toepassingsgebied van deze
verordeningen. In dit verband wordt vermeld dat de verordeningen van toepassing zijn op alle
gezinsbijslagen (met inbegrip van de leeftijdstoeslagen, sociale toeslagen, de toeslag voor kinderen met
een aandoening, enz.) behalve op het kraamgeld en de adoptiepremie.
De omzendbrief behandelt ook de regels voor de toekenning van gezinsbijslag, meer bepaald de regels
om te bepalen welke Lidstaat bij voorrang bevoegd is wanneer verschillende Staten gezinsbijslag
voorzien voor hetzelfde gezinslid en voor eenzelfde periode. Deze regels zijn geïllustreerd aan de hand
van voorbeelden.
Ten slotte legt de omzendbrief de nadruk op twee belangrijke wijzigingen over de administratieve
praktijk. Een eerste wijziging behelst de grotere verantwoordelijkheid van elke Lidstaat voor aanvragen
die per vergissing bij hem zijn ingediend, terwijl hij er niet bevoegd voor is: de aanvraag wordt in
aanmerking genomen op de datum waarop die is ingediend en de niet bevoegde Lidstaat moet die
doorsturen naar de instelling van de bevoegde Lidstaat. Een tweede wijziging heeft betrekking op de
actieve rol die elke Lidstaat voortaan moet spelen bij het vestigen van een recht dat eventueel bestaat in
een andere Lidstaat en uit hoofde van een andere rechthebbende.

2.5

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1384 van 8 juni 2010 (Eenoudertoeslag en sociale
toeslagen - verzending formulieren)

Met de omzendbrief nr. 1377 van 8 december 2008 gaf de Rijksdienst de instructies voor de
gegevensvergaring en de opvolging van het recht op de sociale toeslagen en de eenoudertoeslag.
Omwille van de vereenvoudiging van de procedures werden zes van de indertijd gebruikte formulieren
vervangen door één enkel (de P19), dat samen met een ad hoc formulier (de P19ter) zou moeten leiden tot
een correcte en stipte betaling van de toeslagen, evenals tot een proactief onderzoek van het potentieel
recht. Deze procedure voorzag een halfjaarlijkse controle via formulieren.
De toegelichte omzendbrief wijzigt de vermelde CO 1377 enkel voor de verzending van de formulieren
P19 en P19ter, die voortaan eenmaal per jaar zullen verstuurd worden, telkens op 15 januari.
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3 Dienstbrieven van de RKW

3.1

Dienstbrief 996/93 van 22 december 2009 (Afstand van recht)

Deze dienstbrief vat de instructies samen voor gevallen van afstand van voorrangsrecht, op basis van de
standpunten die de FOD Sociale Zekerheid innam om de hem voorgelegde praktische gevallen op te
lossen.
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