
996/111 - Bijlage 3.1. 

Aanrekening van de gezinsbijslag met betrekking tot rechtsperiodes vanaf januari 

2015 

(artikelen 2 en 4  Protocol 15 mei 2014) - Toepassing AKBW 

Aanknopingsfactoren volgens de toestand (= regiocode) in de rechtsmaand. Wijzigingen 

van de aanknopingsfactoren hebben effect de volgende maand (ook als de wijziging 

zich op de 1e dag van de maand voordoet) 

Voor de kinderen in 

België 
Rechthebbende is 

werknemer of 

zelfstandige 

Voor de kinderen in het buitenland 

Rechthebbende is 

werknemer 

De rechthebbende is 

zelfstandige 

1. domicilie van het kind of 

domicilie van de 

bijslagtrekkende bij 

voorafbetaling van het 

kraamgeld 

 

1. de lokalisatie van de 

vestigingseenheid van de 

huidige of laatste 

werkgever van de 

rechthebbende 

 

 

2. de effectieve 

verblijfplaats van het 

kind 

2. de lokalisatie van de 

explotatiezetel van de 

huidige of laatste 

werkgever  van de 

rechthebbende ( cfr. art. 8 

ontwerp verticaal 

protocol) 

 

 

 3. huidig of laatste domicilie 

van de rechthebbende 

3. huidig of laatste domicilie 

van de rechthebbende 

 

 4. de lokalisatie van het 

betaalkantoor van het 

bevoegde 

kinderbijslagfonds  

(bureau in Kadaster) - cfr. 

art. 8 ontwerp verticaal 

protocol 

4. de lokalisatie van het 

betaalkantoor van het 

bevoegde 

kinderbijslagfonds  

(bureau in Kadaster) - cfr. 

art.8 ontwerp verticaal 

protocol 

 
 

  



996/111 - Bijlage 3.2. 

Aanrekening van de gezinsbijslag met betrekking tot het verleden (= periodes voor 1 januari 

2015) 

Recht op kinderbijslag voor 

zelfstandigen mbt een rechtsperiode 

tot juni 2014 

Toepassing KB  van 8 april 1976 

Recht op kinderbijslag voor zelfstandigen mbt 

rechtsperiode juli 2014 

tot december 2014 en recht op kinderbijslag voor 

werknemers mbt 

een rechtsperiode tot december 2014 

(Toepassing KBW tot 29 juni 2014 en AKBW vanaf 30 

juni 2014) 

Verrichtingen uit te voeren door de 

sociaal verzekeringsfondsen 

Verrichtingen uit te voeren door de kinderbijslagfondsen 

Aanknopingsfactoren volgens 

toestand (= regiocode) op 30 juni 

2014 (cfr. artikel 8 ontwerp 

verticaal Protocol) 

Aanknopingsfactoren volgens toestand (= regiocode) op 31 

december 2014 

(cfr. artikel 8 ontwerp verticaal Protocol) 

Voor de 

kinderen in 

België 

Voor de kinderen 

in het buitenland 

Voor de 

kinderen in 

België 
Rechthebbende 

is werknemer of 

zelfstandige 

 

Voor de kinderen in het buitenland 

   Rechthebbende is 

werknemer 

Rechthebbende is 

zelfstandige 

1. domicilie 

bijslagtrekke

nde 

 1. domicilie 

van het kind 

(of domicilie 

van de 

bijslagtrekke

nde bij 

betaling 

kraamgeld 

voor kind 

zonder 

domicilie) 

(+) 

1. de lokalisatie 

van de 

vestigingseenh

eid van de 

huidige of 

laatste 

werkgever van 

de 

rechthebbende 

 

2. effectieve 

verblijfplaats 

bijslagtrekke

nde 

 2. de effectieve 

verblijfplaats 

van het kind 

2. de lokalisatie 

van de 

explotatiezetel  

van de huidige 

of laatste 

werkgever van 

de 

rechthebbende 

(cfr. artikel 8 

ontwerp 

verticaal 

protocol) 

 



 3. huidig of 

laatste 

domicilie 

rechthebbende 

 3. huidig of laatste 

domicilie van 

de 

rechthebbende 

3. huidig of laatste 

domicilie van 

de 

rechthebbende 

 4. de lokalisatie 

van het 

betaalkantoor 

van het 

bevoegde 

sociaal 

verzekeringsfo

nds 

 4. de lokalisatie 

van het 

betaalkantoor 

van het 

bevoegde 

kinderbijslagfo

nds  (bureau in 

Kadaster) - cfr. 

art. 8 ontwerp 

verticaal 

protocol 

4. de lokalisatie 

van het 

betaalkantoor 

van het 

bevoegde 

kinderbijslagfo

nds  (bureau in 

Kadaster) - cfr. 

art. 8 voorstel 

verticaal 

protocol 

 

 


