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1 Wetten

1.1

Wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009 (Voorwaarde van verblijf Adoptie – Verschilbetaling)

Deze wet wijzigt zowel de werknemersregeling als de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag.
Het gaat om:
− Het mechanisme van de aanwijzing van de rechthebbende en van de bijslagtrekkende van de ouders
van hetzelfde geslacht van wie een of beiden de hoedanigheid van adoptieouder heeft/hebben: het
recht op kinderbijslag wordt bij voorrang vastgesteld uit hoofde van de oudste van de verwanten in de
eerste graad en de kinderbijslag wordt aan hem uitbetaald. In geval van scheiding van de ouders wordt
de kinderbijslag doorbetaald aan de oudste verwant, waarbij de andere de mogelijkheid heeft om de
betaling aan hem te vragen vanaf zijn aanvraag, als het kind en hijzelf dezelfde hoofdverblijfplaats
hebben.
− De voorwaarde van vijf jaar verblijf die in beide regelingen bestaat om een recht te openen (artikel
56sexies, KBW en artikel 1, lid 7 van de wet van 20 juli 1971). Deze voorwaarde wordt opgeheven
wanneer het kind waarvoor de kinderbijslag of de gewaarborgde gezinsbijslag wordt aangevraagd de
nationaliteit heeft van een Staat waarop de Europese Verordening 1408/71 van 14 juni 1971 van
toepassing is, onderdaan is van een Staat die het Europees Sociaal Handvest of het herziene Europees
Sociaal Handvest bekrachtigde, of vluchteling of apatride is;
− De opheffing van de verschilbetaling in de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag.

1.2

Wet houdende diverse bepalingen (1) van 28 april 2010 (Gewaarborgde gezinsbijslag recht op “maatschappelijke integratie”)

Deze wet vervangt in de wet van 20 juli 1971 tot instelling van de gewaarborgde gezinsbijslag de
verouderde term “recht op een bestaansminimum” door de term “recht op maatschappelijke integratie”.
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2 Koninklijke besluiten

2.1

Koninklijk besluit van 22 december 2009 (Bestuursovereenkomst 2010-2012)

Het koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor de
jaren 2010 tot 2012 is verschenen en treedt in werking op 1 januari 2010.

2.2

Koninklijk besluit van 9 februari 2010 tot wijziging 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 (Kinderen met een aandoening Toegelaten activiteit)

De toegelichte tekst versoepelt voor een kind dat rechtgevend is op verhoogde kinderbijslag wegens een
handicap de voorwaarden om verder verhoogde kinderbijslag te ontvangen als het een winstgevende
activiteit uitoefent met verzekeringsplicht in een socialezekerheidsstelsel.
Vóór 1 januari 2010 kreeg het bedoelde kind verhoogde kinderbijslag:
- als het geen winstgevende activiteit uitoefende met verzekeringsplicht in een socialezekerheidsstelsel
(tenzij de activiteit werd uitgeoefend met een overeenkomst afgesloten met een beschutte werkplaats of
met een leerovereenkomst afgesloten onder gelijkaardige voorwaarden als die van toepassing op
leerlingen, waaronder meer bepaald de inkomstenvoorwaarde);
- als het geen sociale uitkering ontving voortvloeiend uit een niet toegelaten activiteit.
Vanaf 1 januari 2010 behoudt het rechtgevend kind met een aandoening zijn recht op de verhoging van
zijn kinderbijslag als het een activiteit uitoefent met verzekeringsplicht in een socialezekerheidsstelsel
voor zover het voldoet aan de toekenningsvoorwaarden bepaald in artikel 62 van de Kinderbijslagwet
voor valide rechtgevende kinderen, waaronder de voorwaarden in verband met de gepresteerde uren of de
inkomsten. Zijn recht op een verhoging blijft ook behouden als de activiteit wordt uitgeoefend met een
arbeidsovereenkomst afgesloten met een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of een bedrijf voor
aangepast werk, die erkend zijn door de bevoegde overheid.
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3 Ministeriële besluiten
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4 Andere
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