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1 Ministeriële omzendbrieven

1.1

Ministeriële omzendbrief nr. 617 van 7 januari 2013 (Bedragen gezinsbijslag Barema’s gezinsbijslag)

De ministeriële omzendbrief nr. 617 van 7 januari 2013 bevat in de bijlage de maandelijkse bedragen van
de gezinsbijslag die van toepassing zijn vanaf 1 december 2012, en vermeldt de elementen van indexatie
waarop deze bedragen gebaseerd zijn.
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2 Omzendbrieven van de RKW

2.1

Actualisering van de bedragen vermeld in CO 1346 van 15 december 2003 (Indexering
van de bedragen – Grensbedragen 2013)

Deze omzendbrief van de Rijksdienst bevat de geactualiseerde bedragen voor uit sociaal oogpunt niet
wenselijke terugvorderingen geldig vanaf 1 januari 2013 tot 31 december 2013.

2.2

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 1386/2013 van 8 februari 2013 (Betaling
kinderbijslag – Gegevens op elektronische drager – Gegevens op papieren drager –
Wijzigingen voor 2013)

Via deze omzendbrief worden de richtlijnen over de methodes en modaliteiten om de gegevens te
verzamelen die nodig zijn om de kinderbijslag te betalen (meer bepaald verzamelen van gegevens via
formulieren en elektronische dragers, de algemene principes van het verzamelen van gegevens en het
verzamelen van gegevens via formulieren per thema) verspreid. Die richtlijnen zijn van toepassing vanaf
1 maart 2013.
In de bijlage van de omzendbrief worden in een tabel de procedures om het recht te onderzoeken en te
controleren via formulieren toegelicht.

2.3

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 949 van 31 januari 2007 - Bijlage 7/159 van 28 juni
2013 (Omrekeningskoersen van de munteenheden van de Lidstaten buiten de
Economische en Monetaire Unie)

Bijlage 7/159 van 28 juni 2013 bij de omzendbrief van de Rijksdienst nr. 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 juli, augustus en september
2013.

2.4

Omzendbrief van de RKW nr. 1391 van 3 juli 2013 (Onderrichtingen inzake de aan- of
verkoop van onroerende goederen)

Deze omzendbrief legt de procedure vast om de machtiging van de bevoegde minister te bekomen voor
de verwerving of afstand van een onroerend goed door een vrij kinderbijslagfonds overeenkomstig artikel
170bis KBW. Hiertoe wordt vooraf een aanvraag om machtiging gedaan aan de Rijksdienst
overeenkomstig de procedure beschreven in deze omzendbrief.
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2.5

Omzendbrief van de RKW nr. 1392 van 16 september 2013 (Budgettaire maatregelen –
Maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslag)

Ingevolge de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 (BS 1 augustus 2013) worden de
jaarlijkse leeftijdsbijslagen voor kinderen die geen toeslag of verhoogde wezenbijslag ontvangen,
verlaagd vanaf 2013, en nogmaals vanaf 2014. Tevens worden, wat betreft de gehalveerde maandelijkse
leeftijdsbijslagen voor kinderen in rang 1 zonder recht op een toeslag of verhoogde wezenbijslag, de
overgangsmaatregelen voor kinderen die op 1 januari 1997 die leeftijdsbijslagen al ontvingen en voor de
kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 opgeheven.
Om de kinderbijslaginstellingen in staat te stellen onmiddellijk de nodige schikkingen te kunnen
nemen voor de correcte en tijdige uitvoering van deze maatregelen werden de kinderbijslagfondsen
hiervan op 4 juli 2013 per e-mail op de hoogte gesteld. De omzendbrief CO 1392 bevestigt de werkwijze
vastgelegd in de genoemde e-mail.

2.6

Omzendbrief van de RKW nr. 1393 van 19 september 2013 (Programmawet van 28 juni
2013)

Deze omzendbrief geeft uitgebreide richtlijnen aan de dossierbeheerders omtrent de maatregelen van
dagelijks beheer van kinderbijslagdossiers, en informatie over een aantal organisatorische maatregelen
zonder directe impact op het beheer van dossiers, in het kader van de programmawet van 28 juni 2013.
Het gaat wat betreft de dossierbeheerders om diverse belangrijke maatregelen ter bestrijding van sociale
fraude en omtrent de tenlasteneming van onverschuldigde betalingen, en louter organisatorisch om de
overname door de Rijksdienst van kinderbijslagdossiers uit de overheidssector, en de overname door de
RSZPPO van de kinderbijslagdossiers van het personeel van het operationeel, administratief en logistiek
kader van de politiediensten en van het personeel van de algemene inspectie van de federale en lokale
politie.

2.7

Omzendbrief van de Rijksdienst nr. 949 van 31 januari 2007 - Bijlage 7/160 van 1 oktober
2013 (Omrekeningskoersen van de munteenheden van de Lidstaten buiten de
Economische en Monetaire Unie)

Bijlage 7/160 van 1 oktober 2013 bij de omzendbrief van de Rijksdienst nr. 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 oktober, november en
december 2013.
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3 Dienstbrieven van de RKW

3.1

Dienstbrief van de RKW, nr. 999/167 van 15 maart 2013 (Bewijs dat geen feitelijk gezin
gevormd wordt – Kamerverhuur)

Via dienstbrief 999/167 worden de wijzigingen meegedeeld die via CO 1386 van 8 februari 2013 werden
aangebracht aan de dienstvoorschriften over het feitelijk gezin. Voortaan zullen de verklaringen van
kamerverhuur geregistreerd moeten zijn en zal binnen drie maanden de gezinssamenstelling in het
Rijksregister van de Natuurlijke Personen aangepast moeten zijn. Anders zal verondersteld worden dat
een feitelijk gezin gevormd is. Het formulier J (zie bijlage) is aangepast om de gezinnen op de hoogte te
brengen.
De nieuwe regel geldt vanaf 1 maart 2013 en is enkel van toepassing op nieuwe huurovereenkomsten.

3.2

Dienstbrief van de RKW, nr. 996/104 van 17 april 2013 (Wet van 26/03/2012 tot wijziging
van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregelingbetreft)

Bij wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de schuldenregeling betreft,
werd art. 1675/9 §4 van het Gerechtelijk Wetboek gewijzigd. Er staat nu te lezen dat het leefgeld dat de
schuldbemiddelaar ter beschikking stelt van de schuldenaar in een collectieve schuldenregeling hoger
moet zijn dan het wettelijk leefloon vermeerderd met de kinderbijslag. Bovendien wordt het leefgeld voor
collectieve schuldenregelingen waarin de beschikking van toelaatbaarheid werd uitgesproken vanaf
23 april 2012 vanaf nu uitgekeerd op een daartoe door de schuldbemiddelaar te openen rekening.
Dienstbrief 996/104 formuleert richtlijnen voor de kinderbijslagfondsen betreffende deze nieuwe
wetgeving. De dienstbrief verduidelijkt dat er onder de nieuwe regeling geen sprake van kan zijn dat de
gezinsbijslag rechtstreeks aan de schuldenaar zou uitgekeerd worden, en schetst tevens de modaliteiten
voor het storten van de kinderbijslag op de daartoe door de schuldbemiddelaar geopende rekening.

3.3

Dienstbrief van de RKW, nr. 999/168 van 2 mei 2013 (Aanpassing van de
aanvraagformulieren (A, B, E, Eter) voor gezinsbijslag)

Dienstbrief 999/168 van 2 mei 2013 voorziet in een aanpassing van de formulieren A, B, E en Eter om
duidelijker aan te duiden dat het niet altijd een voorwaarde is een formulier in te dienen om kinderbijslag,
wezenbijslag, kraamgeld of een adoptiepremie te bekomen. Tevens wordt de aankondiging uit CO
1386/2013 dat op alle formulieren aangegeven zal worden dat “elke wijziging in de gezinssituatie of in de
situatie van de kinderen [zo snel mogelijk gemeld moet worden per] brief, telefoon, fax, email, …”
geïmplementeerd.
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3.4

Dienstbrief van de RKW, nr. 999/169 van 5 juli 2013 (Academiejaar 2013-2014 Instructies voor de kinderbijslaginstellingen)

Aanpassing van de procedure voor de controle van jongeren die onderwijs volgen – aanpassing van het
formulier P7 voor het academiejaar 2013-2014 – aanpassing van de formulieren P7-N/F/D en nieuwe
modellen van brieven – bijkomende richtlijnen voor specifieke studiesituaties – bijlagen
De RKW heeft voor kinderen voor wie het onvoorwaardelijk recht eindigt op 31 augustus 2013 de
voornoemde formulieren en toekenningsprocedure aangepast.
Hij heeft ook de informatieve brief voor de gezinnen bijgewerkt.
U vindt de dienstbrief hier.

3.5

Dienstbrief van de RKW, nr. 996/106 van 12 november 2013 en bijlagen 1 - 6
(Toepassing van CO 1393 op het gebied van de sociale controle)

In de omzendbrief van de RKW 1393 van 19 september 2013 werd de herstructurering van de sociale
controle en de overname van alle controles aan huis door de Rijksdienst voor het hele stelsel van de
kinderbijslag aangekondigd.
Dienstbrief 996/106 geeft instructies voor een eenvormige toepassing van de nieuwe procedure. De
werkwijze bij de verzending, verwerking en terugzending van dringende en steekproefsgewijze controles
wordt beschreven, evenals de zogenaamde bijstandsopdrachten. De dienstbrief somt ook de gevallen op
waarin een systematische controle vereist is, en beschrijft een proces voor feedback over de impact van de
controles. De bijlagen bevatten de benodigde blanco formulieren met uitleg over de inhoud van de
verschillende rubrieken.
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