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1 Ministeriële omzendbrieven

1.1

Ministeriële omzendbrief nr.611 van 12 oktober 2010 (Artikel 76bis, §1, KBW.
Barema’s van de gezinsbijslag)

Deze omzendbrief bevat de bedragen van de gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 september 2010.

1.2

Ministeriële omzendbrief nr. 612 van 22 december 2010 (Gedetineerde –
Rechthebbende – Voorwaarde – Plaats van gevangenschap – Afwijking)

Een persoon die in hechtenis is genomen kan een recht op kinderbijslag openen op voorwaarde dat hij in
België is gedetineerd.
De omzendbrief bevestigt vanaf 1 februari 2010 een algemene afwijking van deze voorwaarde voor
gevangenen die België plaatste in de gevangenis van Tilburg (Nederland).

1.3

Ministeriële omzendbrief nr. 613 van 2 februari 2011 (Europese Verordeningen –
Toekenning van kinderbijslag – Samenloopregels – Verandering van bevoegdheid)

In zijn omzendbrief 1383 van 11 mei 2010 deelde de Rijksdienst de inwerkingtreding vanaf 1 mei 2010
mee van twee nieuwe Europese Verordeningen.
De omzendbrief geeft uitleg bij de koppeling van de rechten in de Kinderbijslagwet aan een van de vier
categorieën van recht gecreëerd op Europees vlak (rechten op basis van een activiteit, van een uitkering,
van verblijf in het land en van de situatie van wezen).
De omzendbrief zet ook de regels uiteen bij verandering van bevoegdheid van een Staat voor de
toekenning van kinderbijslag en illustreert die aan de hand van voorbeelden.
De omzendbrief is van toepassing vanaf 1 mei 2010.
Dossiers die in strijd met de bepalingen van de omzendbrief werden afgesloten van 1 mei 2010 tot en met
1 februari 2011, moeten enkel op verzoek van de sociaal verzekerden worden herzien.

1.4

Addendum van 26 mei 2011 bij de ministeriële omzendbrief nr. 393 (Verlaten wezen –
Minieme bijdrage van overlevende ouder)

Een weeskind wordt beschouwd als verlaten door de overlevende ouder als diens financiële bijdrage aan
de kosten voor het onderhoud en de opvoeding van het kind beschouwd wordt als 'miniem', m.a.w. lager
dan het verschil tussen de verhoogde wezenbijslag en de gewone kinderbijslag.
Om te bepalen of de financiële bijdrage miniem is als er verschillende weeskinderen zijn, stelt de
omzendbrief voor om de formule te kiezen die het voordeligst is voor de kinderen:
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- ofwel voor elk kind rekening houden met het verschil tussen enerzijds de bijdrage en anderzijds
het verschil tussen de verhoogde wezenbijslag voor dit kind en de gewone kinderbijslag,
- ofwel voor alle kinderen rekening houden met het verschil tussen enerzijds de globale financiële
bijdrage van de overlevende ouder en anderzijds het verschil tussen de globaal verschuldigde
verhoogde wezenbijslag en de gewone kinderbijslag die globaal verschuldigd zou zijn voor deze
kinderen.
Deze omzendbrief trad in werking op 26 mei 2011.

1.5

Ministeriële omzendbrief nr.614 van 30 juni 2011 (Artikel 76bis, §1, KBW. Barema’s
van de gezinsbijslag)

Deze omzendbrief bevat de bedragen van de gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 mei 2011
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2 Omzendbrieven van de RKW

2.1

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1383 (bijlage 1) van 9 september 2010
(Internationale overeenkomsten – Luxemburgs recht – Hervorming van de kinderbijslag –
Invloed op het Belgisch recht)

Vanaf 1 oktober 2010 kent Luxemburg geen kinderbijslag meer toe voor kinderen ouder dan 18 die hoger
onderwijs of beroepsonderwijs volgen.
In deze omzendbrief geeft de Rijksdienst een overzicht van de gevolgen van deze maatregel op de
toekenning van kinderbijslag in België in gevallen waar er een band met Luxemburg bestaat.

2.2

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1383 (bijlage 2) van 29 oktober 2010
(Internationale overeenkomsten – Uitvoer van Franse gezinsbijslag)

Deze omzendbrief geeft een overzicht van de uitvoerbare bijslag uitgekeerd door Franse
kinderbijslagfondsen.
Hij deelt mee met welke types van gezinsbijslag rekening gehouden wordt voor de berekening van de
eventuele verschilbetaling die België verricht.

2.3

Omzendrief van de Rijksdienst nr. 1383 (bijlage 3) van 14 februari 2011
(Internationale overeenkomsten – Europese Verordeningen – Uitbreiding van de
personele werkingssfeer)

Vanaf 1 januari 2011 gelden de al besproken bepalingen van de Verordeningen 883/2004 en 987/2009
voor onderdanen van landen buiten de Europese Unie die wettelijk verblijven op het grondgebied van een
Lidstaat van de Unie.

2.4

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1385 van 18 november 2010 (Vrijwillige militaire
inzet – Behoud van de kinderbijslag)

De soldij en de voordelen die een kind dat rechtgevend is op kinderbijslag ontvangt in het kader van een
vrijwillige militaire inzet vormen geen beletsel voor het behoud van de kinderbijslag.
Deze vrijstelling geldt voor zes maanden vanaf de dag waarop het rechtgevend kind de vrijwillige
militaire dienst aangaat en is van kracht vanaf 1 september 2010.
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2.5

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1386 van 4 februari 2011 (Betaling van de
kinderbijslag – Informatie op elektronische dragers – Informatie op papieren dragers)

Deze omzendbrief geeft de instructies voor de methodes en modaliteiten voor het vergaren van de
gegevens vereist voor de betaling van kinderbijslag. Deze instructies zijn van toepassing vanaf 1 januari
2011.
De procedures voor het onderzoek van het recht en voor de controle aan de hand van formulieren zijn in
tabelvorm uiteengezet als bijlage bij deze omzendbrief.
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3 Dienstbrieven van de RKW

3.1

Dienstbrief van de RKW nr. 996/95 van 9 november 2010 (Artikel 35, §1, tweede lid,
WIP - Verblijfplaats van het kind - Gescheiden ouders - Niet volledig Belgische situatie)

De tekst van artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek werd vervangen door artikel 35, §1, tweede lid van het
Wetboek van internationaal privaatrecht (WIP), met uitwerking op 1 oktober 2004. Ter herinnering,
volgens artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek gold de wet van het land waarvan het kind de nationaliteit
had, zodat enkel kinderen met de Belgische nationaliteit onderworpen waren aan het gezamenlijk
ouderlijk gezag bepaald door artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek. Voortaan bepaalt artikel 35, §1,
tweede lid, WIP dat voor de uitoefening van het ouderlijk gezag het recht van het land waar het kind
verblijft van toepassing is.
De dienstbrief geeft de onderrichtingen voor het bepalen van de bijslagtrekkende (art. 69 KBW), en van
de voorrangsgerechtigde rechthebbende ofwel in de regeling (art. 64 KBW), ofwel bij samenloop met een
recht in de regeling van de zelfstandigen (art. 60 KBW), wanneer het kind wordt opgevoed door een van
de gescheiden ouders, in een niet volledig Belgische situatie.
De dienstbrief legt ook uit hoe de kinderbijslaginstellingen hun dossiers, al dan niet in betaling, moeten
regulariseren vanaf 1 november 2010, de datum van inwerkingtreding.

3.2

Dienstbrief van de RKW nr. 996/97 van 4 februari (Aanwijzing van bijslagtrekkende –
Overname van het recht – Uitwerking – Artikel 44bis, KBW)

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/97 van 4 februari 2011
Wanneer een rechtgevend kind het gezin verlaat kan het onder bepaalde voorwaarden bijslagtrekkende
worden. Wanneer dit het geval is kan het op basis van artikel 69, §2, KBW een bijslagtrekkende
aanwijzen in het gezin dat het verlaten heeft om het voordeel van de groepering met de kinderen in dit
gezin niet te verliezen.
Deze dienstbrief deelt mee welke gevolgen deze aanwijzing van de bijslagtrekkende heeft op het bedrag
van de leeftijdstoeslag voor de rechtgevende kinderen als ze beschouwd worden als verblijvend in het
gezin van de bijslagtrekkende.
3.3

Dienstbrief van de RKW nr. 996/98 van 24 mei 2011 (Kinderen met een aandoening –
Toekenningsvoorwaarden voor de toeslag – Activiteitsgrenzen)

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/c.98 van 24 mei 2011
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Vanaf 1 januari 2010 behoudt een rechtgevend kind met een aandoening zijn recht op verhoogde
kinderbijslag als het een activiteit uitoefent met verzekeringsplicht in een socialezekerheidsregeling, voor
zover het voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van kinderbijslag bepaald in artikel 62 van de
Kinderbijslagwet voor rechtgevende kinderen zonder aandoening, waaronder de voorwaarden in verband
met het aantal gepresteerde uren of het verdiende inkomen. Het recht op de verhoogde kinderbijslag blijft
ook behouden als de activiteit wordt uitgeoefend met een arbeidsovereenkomst met een beschutte
werkplaats, een sociale werkplaats of een bedrijf voor aangepast werk, erkend door de op dat vlak
bevoegde overheden.
Deze omzendbrief vat de reglementaire principes kort samen en geeft er de praktische
toepassingsmodaliteiten van.

3.4

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/82bis van 5 augustus 2011 (Jonge
schoolverlaters ingeschreven als werkzoekende - Koninklijk besluit van 17 augustus 2007
tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62,
§5, KBW)

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/82bis van 5 augustus 2011.
CO 1369 van 2 oktober 2007 waarin de wijzigingen besproken zijn die het koninklijk besluit van
17 augustus 2007 aanbracht aan de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor jonge als
werkzoekende ingeschreven schoolverlaters, leidde tot vele vragen bij de kinderbijslaginstellingen.
De Rijksdienst gaf hierop een eerste antwoord met dienstbrief 996/82 van 7 maart 2008.
Bijlage 1 van de nieuwe dienstbrief biedt aanvullingen, verduidelijkingen en zelfs correcties bij enkele
voorbeelden van bijlage 1 van dienstbrief 996/82 en geeft meer bepaald een overzicht van de procedure
voor het onderzoek naar de inschrijving als werkzoekende in de praktijk.
3.5

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/99 van 5 augustus 2011 (Trimestrialisering van
de sociale toeslagen)

Dienstbrief van de Rijksdienst nr. 996/99 van 5 augustus 2011.
In de dienstbrief worden de nieuwe vragen beantwoord die het Departement Controle ontving over de
trimestrialisering van de sociale toeslagen en worden alle theoretische bepalingen opgenomen in de
diverse omzendbrieven (zowel die van de Rijksdienst als de ministeriële) verduidelijkt aan de hand van
preciseringen over de praktijk van het dossierbeheer.
De bijlage bevat de eerste drie delen van de informatie over de sociale toeslagen, meer bepaald over het
socioprofessionele statuut van de rechthebbende, over de inkomsten waarmee al dan niet rekening moet
gehouden worden en over de procedure.
Zo zijn alle antwoorden op vragen van de betaalinstellingen over de sociale toeslagen, gegroepeerd in een
enkel document.
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