
Bijlage bij toelichtingsnota 1 - Omkering van de rangen - per bijslagtrekkende zelfs al ontvangt die de kinderbijslag uit meerdere rechthebbendedossiers AKBW op basis 

van de correcte situatie op 31 december 2018 

 

Geplaatst kind met 1/3de op een 

spaarrekening 

Geplaatste en niet-geplaatste kinderen voor wie 

betaald wordt volgens proportionele verdeling  

(minstens 1 geplaatst kind met 1/3de aan natuurlijk 

persoon) 

Keer rangen om 

omgekeerde rang = vastgeklikt bedrag 

Op 31/12/2018 

enkel weeskinderen 

in gezin 

Kind met geschorst recht of 

buiten Vlaanderen  

Op 31/12/2018 

weeskinderen en andere 

kinderen in gezin 

Betaal bedragen boek 2 

= € 160 basisbijslag 

Eens het vastgeklikt bedrag is bepaald of aangepast voor alle kinderen van de groepering op 31 december 2018 volgens bovenstaand schema is het definitief 

Groepeer andere kinderen rond 

bijslagtrekkende(n) in gezin en ga verder met de 

kinderen voor wie Vlaanderen bevoegd zijn 

Kinderen met verhoogde 

wezenbijslag 

Ga terug naar 31/12/2018 en keer de rangen om met toen 

geschorst kind/kind buiten Vlaanderen erbij= nieuwe omgekeerde 

rang; bij opheffing schorsing geldt deze nieuwe omgekeerde rang 

voor alle kinderen in en uit het gezin, bij kind opnieuw in 

Vlaanderen geldt deze nieuwe omgekeerde rang enkel voor 

betrokken kind en de andere kinderen in hetzelfde gezin 

ja 

Begin hier = Toestand op 

31/12/2018 

Kind opnieuw recht of 

terug in Vlaanderen 

Geen omkering = betaal 

verhoogde wezenbijslag 

nee 

Verlies verhoogde 

wezenbijslag 

Omgekeerde rang = 

vastgeklikt bedrag 

voor weeskinderen Ga terug naar 

31/12/2018 en 

keer rangen om 

met weeskinderen 

erbij 

nee 

nee 

Indien andere kinderen nog 

altijd in gezin geldt omgekeerde 

rang voor weeskinderen en 

moet omgekeerde rang voor de 

andere kinderen in het gezin zo 

nodig worden aangepast 

Geen omkering = betaal 

verder hetzelfde bedrag 
Een wijziging in het 

bedrag (buiten 

indexering, sociale 

toeslag en 

leeftijdsbijslag) nee 

Geen omkering = betaal 

verder hetzelfde bedrag 

ja 

ja 

ja Ga terug naar 31/12/2018 

en keer rangen om en 

beschouw de geplaatste 

kinderen daarbij in het 

gezin van de 

bijslagtrekkende 

Omgekeerde rang = 

vastgeklikt bedrag 
Wijziging 

bestemming 

1/3de of einde 

plaatsing 


