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1 Ministeriële omzendbrieven

1.1

Ministeriële omzendbrief nr. 615 van 6 maart 2012 (Barema’s van gezinsbijslag)

In deze omzendbrief worden de bedragen van de gezinsbijslag vermeld die van toepassing zijn vanaf
1 februari 2012.

1.2

Ministeriële omzendbrief nr. 616 van 4 september 2012 (Overeenkomst met BosniëHerzegovina - Kinderbijslag)

Deze ministeriële omzendbrief betreft de overeenkomst van 6 maart 2006 over de sociale zekerheid die
werd afgesloten tussen België en Bosnië-Herzegovina en de wet van 12 februari 2009 houdende
instemming met die overeenkomst.
In de omzendbrief worden richtlijnen gegeven over het materiële en personele toepassingsveld en worden
de situaties vermeld waarin kinderbijslag kan worden uitgevoerd. Het totaliseren van de verzekerde
periodes in de twee landen wordt eveneens behandeld.
De overeenkomst wordt van kracht op 1 juni 2009 en vervangt de Overeenkomst over de sociale
zekerheid van 1 november 1954 tussen de Federatieve Volksrepubliek Joegoslavië en het Koninkrijk
België.
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2 Omzendbrieven van de RKW

2.1

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1386/2012 van 13 februari 2012 (Betaling van de
kinderbijslag – Informatie op elektronische dragers – Informatie op papieren dragers –
Actualisering voor 2012)

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.

2.2

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1388 van 16 mei 2012 (Omkadering van de
kinderbijslagfondsen – Verzet tegen betaling – Vervangende bijslagtrekkende)

In deze omzendbrief worden de nieuwe bepalingen toegelicht die werden ingevoerd via twee wetten die
op 29 maart 2012 werden afgekondigd en die van kracht werden op 6 en 9 april 2012. Die bepalingen
gaan over de omkadering van de kinderbijslagfondsen, het verzet tegen de betaling en het aanduiden van
een vervangende bijslagtrekkende.
In het kader van de opdracht van de Rijksdienst ter omkadering van de kinderbijslagfondsen kan het
Beheerscomité van de Rijksdienst voortaan in bepaalde gevallen de vrije kinderbijslagfondsen verplichten
een herstelplan op te stellen. Bovendien kan het aan de Koning voorstellen om de erkenning in te trekken
van kinderbijslagfondsen met financiële problemen (art. 28 Kinderbijslagwet Werknemers).
Over het algemeen worden de financiële acties van de kinderbijslagfondsen (overdracht van middelen,
lening, leasing, aankoop, verkoop) beter omkaderd (art. 94, §§ 7 en 9, 170 en 170bis Kinderbijslagwet
Werknemers).
Wat het verzet tegen de betaling betreft, werd artikel 69, § 3 Kinderbijslagwet Werknemers aangevuld
zodat voortaan zowel de voorlopig bewindvoerder als het meerderjarig kind verzet kan aantekenen tegen
de betaling aan de in § 1 van artikel 69 Kinderbijslagwet Werknemers bedoelde gewone bijslagtrekkende.
Ten slotte is het op grond van artikel 70ter Kinderbijslagwet Werknemers voortaan mogelijk de forfaitaire
bijslag te betalen aan een vervangende bijslagtrekkende, d.i. de persoon die in plaats van de gewone
bijslagtrekkende het kind voor een deel opvoedt door er regelmatig contact mee te hebben of er
belangstelling voor te tonen.
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2.3

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1389 van 16 mei 2012 (Omvorming van de
wachttijd tot beroepsinschakelingstijd – Gevolgen voor het recht op kinderbijslag voor
jonge schoolverlaters – KB van 29 maart 2012)

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de omvorming, in de werkloosheidsreglementering, van de
wachttijd tot beroepsinschakelingstijd en de weerslag daarvan op het recht op kinderbijslag. De
toekenningsperiode bedraagt voortaan 360 kalenderdagen, begint altijd en voor alle jongeren, ongeacht de
leeftijd, op 1 augustus na het laatste school- of academiejaar of na het einde van alle studieactiviteiten en
wordt niet meer verkort of verlengd door een studentenjob of een normale tewerkstelling tijdens de
studies.
Zowel in de werkloosheids- als in de kinderbijslagreglementering gelden de wijzigingen voor alle
uitkeringsaanvragen vanaf 1 januari 2012.

2.4

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1383 van 19 november 2012 (Uitbreiding van de
EG Verordeningen 883/2004 en 987/2009 tot Noorwegen, IJsland en Liechtenstein –
Europese Economische Ruimte)

Bijlage 6 van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte is bijgewerkt door de beslissingen nr.
76 van 1 juli 2011 en 133 van 2 december 2011. Die breiden enerzijds het toepassingsgebied van de EGVerordeningen 883/2004 en 987/2009 uit tot Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, en vullen anderzijds
voor die drie nieuwe staten bijlagen 1, 2, 3, 4, 8, 9 en 11 van verordening 883/2004 en bijlagen 1, 3 en 5
van verordening 987/2009 aan.
In de omzendbrief wordt uitleg gegeven over de veranderingen waartoe die beslissingen leiden, en meer
bepaald in verband met het persoonlijk en het territoriaal toepassingsgebied van de twee vermelde
verordeningen.

2.5

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1383 – Bijlage 5 van 20 november 2012 en
bijlage (Ontbinding van het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische en Nederlandse
verbindingsorganen – Europese Verordeningen 883/2004 en 987/2009 – Coördinatie van
de socialezekerheidsstelsels)

Deze omzendbrief behelst de praktische implementatie van Verordening (EG) nr. 883/2004 en
Verordening (EG) nr. 987/2009 met tot doel de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in de
lidstaten, na de opheffing van het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische en Nederlandse
verbindingsorganen.
De omzendbrief bepaalt dat de controle op de samenloop van rechten op gezinsbijslag, de uitwisseling
van informatie over de kinderbijslagbedragen en de betaling en terugbetaling van kinderbijslag in
Nederland en België vanaf 1 januari 2013 in hoofdzaak zal verlopen via rechtstreekse contacten tussen de
bevoegde Belgische betalingsinstellingen en de regionale kantoren van de Nederlandse Sociale
Verzekeringsbank (SVB), alsook hoe deze contacten zullen verlopen voor elk deelgebied onder de
nieuwe regeling. De omzendbrief geeft ook aan hoe de bevoegde regionale kantoren van de SVB bepaald
kunnen worden. De verschillende regionale kantoren worden ook opgelijst in de bijlage.
Juridisch bulletin / Dienstvoorschriften 2012

Pagina 6 van 11

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

De gegevensuitwisseling zal in de toekomst gebeuren via “E-formulieren”, dat zijn “Structured Electronic
Documents” (SED) die zullen gebruikt worden in het kader van het Europees netwerk EESSI (Electronic
Exchange of Social Security Information). In afwachting van de effectieve implementatie van dit systeem
blijven brieven tot nader order de belangrijkste methode voor gegevensuitwisseling.
Het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische en Nederlandse verbindingsorganen wordt op 1 januari
2013 opgeheven.

2.6

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 949 van 31 januari 2007 – Bijlage 7/157 van 19
december 2012 (Omrekeningskoersen van de munteenheden van de Lidstaten buiten de
Economische en Monetaire Unie)

Bijlage 7/157 van 19 december 2012 bij de omzendbrief van de Rijksdienst 949 van 31 januari 2007
bevat een tabel met de omrekeningskoersen van de munteenheden van de dertien Lidstaten die geen deel
uitmaken van de Economische en Monetaire Unie (EMU) voor de maanden januari, februari en maart
2013.
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3 Dienstbrieven van de RKW

3.1

Dienstbrief van de RKW, nr. 996/100 van 17 april 2012 (Mededeling buiten het
socialezekerheidsnetwerk van sociale gegevens van persoonlijke aard – Terugvordering
van onverschuldigde bedragen – Inschakeling van een advocaat, een
gerechtsdeurwaarder of een incassobureau)

Deze dienstbrief herinnert de kinderbijslagfondsen aan het principiële verbod op het meedelen van
gegevens van persoonlijke aard over een sociaal verzekerde buiten het socialezekerheidsnetwerk.
In de dienstbrief wordt de instructie gegeven binnen de grenzen van wat momenteel toegestaan is te
blijven: alleen een beperkt aantal uitzonderingen op dat principe is toegestaan.
Aldus moet het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van de KSZ
toestemming geven als men die gegevens aan derden wil meedelen.

3.2

Dienstbrief van de RKW, nr. 996/101 van 29 juni 2012 (Overname van de medische
evaluaties door de FOD Sociale Zekerheid)

In het kader van de uitvoering van de omzendbrieven van de RKW, CO 319 van 7 november 1947, CO
832 van 22 mei 1968, CO 855 van 15 juli 1969 en CO 1085 van 22 oktober 1980, is in een aantal
specifieke situaties een medische evaluatie van de rechthebbende door een deskundig geneesheer vereist.
Deze medische evaluatie zal voortaan worden uitgevoerd door een geneesheer van de FOD Sociale
Zekerheid.
De basisprocedure beschreven in CO 1294 van 16 januari 1996 blijft behouden, mits een aantal
aanpassingen op het vlak van de administratieve opvolging. U vindt hierbij de dienstbrief.

3.3

Dienstbrief van de RKW, nr. 999/163 van 2 juli 2012 (Aanpassing van de procedure
voor de controle van de jongeren die onderwijs volgen)

De dienstbrief geeft richtlijnen voor het inwinnen van de studiegegevens met betrekking tot het
academiejaar 2012/2013. In de Vlaamse Gemeenschap worden, voor de studenten in het hoger
onderwijs, de formulieren P7 vervangen door elektronische fluxen. De gezinnen ontvangen hieromtrent
een algemene informatiebrief na het einde van het onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. In de Franse
en Duitstalige Gemeenschap wordt de bestaande procedure met verzending van het formulier P7-F/D
behouden.
Wat de controle van de winstgevende activiteit betreft, bevestigt de dienstbrief de richtlijnen van de
omzendbrief van de Rijksdienst, CO 1386 van 13 februari 2012 – Jaarlijkse evaluatie van de behoeften
aan informatie met elektronische en papieren dragers – Actualisering van de richtlijnen in verband met
controle door papieren.
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Tot slot geeft de dienstbrief (aanvullende) richtlijnen over de interpretatie van de elektronische gegevens
in specifieke situaties (diplomajaar, wijzigings- en uitschrijvingsattesten, modulair onderricht en
wijziging van studierichting in de loop van het school- of academiejaar).

3.4

Dienstbrief van de RKW, nr. 997/77 van 31 augustus 2012 (Bijwerking van de
gebruikersgids voor de DMFA(PP0)-berichten over de rechthebbende)

Via het door de Pensioendienst voor de Overheidssector ontwikkelde CAPELO-project wil men een
elektronische loopbaangegevensbank voor de overheidssector oprichten. Na de invoering van het
CAPELO-project bleken bepaalde aanpassingen nodig. Deze gebruikersgids is dus de bijgewerkte versie
van de gebruikersgids van omzendbrief 997/73 van 26 september 2008. Door die aanpassingen is het nu
meer bepaald mogelijk de voor het toekennen van kinderbijslag belangrijke datums waarop en redenen
waarom werknemers afwezig zijn te raadplegen. U vindt hierbij de dienstbrief.

3.5

Dienstbrief van de RKW, nr. 999/164 van 8 oktober 2012 (Aanpassing van de
procedure voor de controle van de jongeren die onderwijs volgen – Verzamelen van
studiegegevens – Jonge werkzoekende die begint te werken)

Zoals vermeld in dienstbrief II/C/999/c.153/sn van 1 juli 2009 contacteert het kinderbijslagfonds het
gezin voor bijkomende gegevens en verzamelt het studie- en werkgegevens van het rechtgevend kind als
het via een Dimona-aangifte op de hoogte gebracht wordt dat een jonge werkzoekende die kinderbijslag
ontvangt is beginnen te werken.
Bijlage 1 van deze dienstbrief bevat het model 18bis, de brief die naar het gezin wordt verstuurd om die
verschillende gegevens te verkrijgen. Op basis van dat formulier 18bis bepaalt het kinderbijslagfonds of
het rechtgevend kind nog steeds aan de voorwaarden voldoet om kinderbijslag te ontvangen.

3.6

Dienstbrief van de RKW, nr. 999/165 van 10 oktober 2012 (Overeenkomst met BosniëHerzegovina – Kinderbijslag – Te gebruiken documenten)

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Overeenkomst van 6 maart 2006 betreffende de sociale
zekerheid tussen België en Bosnië-Herzegovina (besproken in de eerder toegelichte MO 616 van 4
september 2012) gaan deze dienstbrief en de bijlage over de gebruikswijze van de huidige formulieren tot
de nieuwe door de Bosnische autoriteiten aanvaard zijn.

3.7

Dienstbrief van de RKW, nr. 996/103 van 5 november 2012 (Gids van de bewegingen
van aansluitingen van werkgevers van kinderbijslagfondsen binnen het NRW)

Dienstbrief 996/103 stelt de “Gids van de bewegingen van aansluitingen van werkgevers van
kinderbijslagfondsen binnen het Nationaal Repertorium van de Werkgevers (NRW)” voor. In deze gids
worden de verschillende situaties behandeld die zich kunnen voordoen bij bewegingen van werkgevers bij
de fondsen, zoals aansluitingen, schrappingen, ontslagen en uitsluitingen.
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De gids bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de administratieve principes en geeft een
gedetailleerd overzicht van de situaties van aansluiting, schrapping, ontslag en uitsluiting van de
kinderbijslagfondsen, en ook de regels voor elk van die gevallen. Het tweede deel betreft de praktische
modaliteiten en is meer bepaald een handleiding voor het NRW.

3.8

Dienstbrief van de RKW, nr. 997/35sexies van 6 november 2012 (Flux D046 (A020) –
Waarde van de datum van einde arbeidsongeschiktheid)

De flux D046 (A020) vormt de aanpassing van dienstbrief van de RKW 997/35 van 6 januari 1999 voor
wat betreft de bepaling van de datum waarmee rekening moet worden gehouden en die ingevoerd moet
worden in het informaticasysteem wanneer een arbeidsongeschikte persoon weer begint te werken. U kan
de dienstbrief nr. 997/35sexies hier vinden.

3.9

Dienstbrief van de RKW, nr. 998/27 van 26 november 2012 (Tijdschema voor de
betaling van de kinderbijslag in 2013)

Elk jaar stelt de RKW een kalender op voor het volgende jaar houdende het tijdsrooster voor de
maandelijkse betaling van de kinderbijslag aan de kinderbijslagfondsen. Dienstbrief 998/27 bevat de
kalender voor 2013 in bijlage, indiceert de uitbetalingsschema’s voor verschillende betalingsmodaliteiten,
en schrijft voor wanneer de fondsen geacht worden de kinderbijslag uit te keren.

3.10 Dienstbrief van de RKW van 20 december 2012 (Indexering van de bedragen van de
erelonen en de kosten van de medische deskundigen)
De dienstbrief actualiseert de omzendbrief van de Rijksdienst, CO nr. 1347 van 23 januari 2004 over de
erelonen en de kosten van de medische deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader
van geschillen. Na de indexering zijn nieuwe bedragen van toepassing op de expertises waarvan het
verslag is ingediend vanaf 1 januari 2013. Het bericht met de nieuwe bedragen is bij de omzendbrief
gevoegd.

3.11 Dienstbrief van de RKW, nr. 996/102 van 21 december 2012 (Toepassing van artikel
44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht naar artikel 44bis,
§1, b, KBW)
Art. 44 KBW regelt de toekenning van de verschillende leeftijdsbijslagen op de kinderbijslag.
Art. 44bis § 1 b KBW bevat een uitzondering op deze regeling onder de vorm van een overgangsregeling
voor kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 die aan een aantal andere voorwaarden
voldoen, waaronder het deel blijven uitmaken van het gezin. Deze kinderen kunnen dan aanspraak maken
op de zogenoemde “beschermde leeftijdsbijslag”.
Dienstbrief nr. 996/102 regelt de toepassing van de regeling van de beschermde leeftijdsbijslag bij
plaatsing van een kind in een instelling in de zin van art. 70 KBW. De dienstbrief voorziet daartoe in een
overzicht van de regelgeving ter zake, meer bepaald de voorwaarden waaraan voldaan moet worden opdat
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het kind beschouwd wordt deel te blijven uitmaken van het gezin, en illustreert de regeling met
voorbeelden.
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