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Aanrekening van de betaalde gezinsbijslag aan de deelentiteiten 

Praktische toepassing van het Protocol van 15 mei 2014 en het ontwerp van verticaal 

Protocol 

Voorbeeld 1 

1.  Overzicht woonplaats bijslagtrekkende en de kinderen (domicilie) 

 tot 30 november 2014: deelentiteit A 

 van 1 december 2014 tot 31 december 2014: deelentiteit B 

 van 1 januari 2015 tot 31 januari 2015: deelentiteit C 

 van 1 februari 2015 tot 30 maart 2015: deelentiteit A 

 geboorte tweede kind op 4 april 2015 

 vanaf 31 maart 2015: deelentiteit D. 

2.  Overzicht van de betalingen 

 de lopende maandelijkse betalingen:  telkens de 8
e
 van de maand 

 op 25 mei 2015: kraamgeld voor het 2
e
 kind (geen voorafbetaling) - variante: 

voorafbetalingop 8 februari 2015 

 op 14 augustus 2015: erkenning aandoening kind vanaf 24 maart 2015: betaling 

bijkomende bijslag vanaf 1 april 2015 

 op 27 september 2015: betaling sociale toeslag 42bis voor de periode vanaf 1 februari 

2014. 

3.  Overzicht van de aanrekening van de betalingen aan de deelentiteiten 

Lopende betalingen - Periode recht Betaald in Bevoegde deelentiteit 

12/2014 01/2015 n.v.t 

01/2015 02/2015 B 

02/2015 03/2015 C 

03/2015 04/2015 A 

Vanaf 04/2015   Vanaf 05/2015 D 

 

Kraamgeld  Betaald in Bevoegde deelentiteit 

Kind geboren op 4 april 2015 02/2015 A 

Kind geboren op 4 april 2015 05/2015 D 

 

Bijkomende bijslag art.47 - Periode 

recht 

Betaald in Bevoegde deelentiteit 

Vanaf 04/2015 08/2015 D 

 

Sociale toeslag 42bis- periode recht Betaald in Bevoegde deelentiteit 

02/2014 tot 12/2014 09/2015 B 

01/2015 09/2015 B 

02/2015 09/2015 C 

03/2015 09/2015 A 

Vanaf 04/2015 09/2015 D 
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Toepassing Protocol - Voorbeeld 2 

 

Gezin woont in België - regularisatie bij ontvangst wijziging gezinssamenstelling 

 

 

1. Situatie 

 

Het gezin woont in België in deelentiteit A.  De vader is de rechthebbende voor de 2 kinderen 

K1 en K2 en KBF A betaalt de kinderbijslag.  De moeder is de bijslagtrekkende.  Op 5 april 

2015 verneemt het KBF dat K1 sinds 24 januari 2015 bij de grootouders woont in deelentiteit 

B.  Bijgevolg wordt de grootvader de rechthebbende voor K1 en de grootmoeder de 

bijslagtrekkende. Voor K 1 neemt KBF B de betalingen over. Beide kinderbijslagfondsen 

betalen aan de schaal 40. 

2. Vaststelling voorrang 

Voor K1: tot 31 maart 2015 de vader en vanaf 1 april 2015 de grootvader 

Voor K2: ononderbroken de vader 

3. Vaststelling bevoegde kinderbijslaginstelling - Toepassing KB  van 25 april 1997 

 

K1: KBF A is bevoegd tot 31 maart 2015 en KBF B vanaf 1 april 2015. 

K2: KBF A is ononderbroken bevoegd 

 

4. Aanrekening betaalde gezinsbijslag aan de deelentiteiten - Toepassing Protocol 

Voor K1 tot 31 januari 2015 aan deelentiteit A en vanaf 1 februari 2015 aan deelentiteit B 

Voor K2 ononderbroken aan deelentiteit A 

5. Regularisaties bij behandeling wijziging gezinssamenstelling in april 2015 door 

KBF A 

Betalingen: aanpassing rangen vanaf 1 februari 2015: debet voor moeder: verschil (R1+R2- 

(2xR1)) 

Bijslagtrekkende: toepassing goede trouw voor februari en maart 2015 voor K1 

Bevoegdheid: verzending brevet van KBF A naar KBF B voor K1 - geen regularisatie tussen 

de kinderbijslaginstellingen - vermelding regiocode op brevet 

Aanrekening van de betaalde kinderbijslag aan de deelentiteiten door KBF A 

Voor K1: voor februari en maart terugstorten aan deelentiteit A en aanrekenen aan deelentiteit 

B: regularisatie 

Voor K2: verschil tussen rang 2 en rang 1 (niet-verschuldigd) terugstorten aan deelentiteit A: 

nieuw debet 
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Toepassing Protocol - Voorbeeld 3 

 

Gezin woont buiten België - de rechthebbende verandert van werkgever 

 

 

1. Situatie 

 

Het gezin woont buiten België.  De rechthebbende vader werkt in België, tot 16 februari 2015 

voor werkgever A gevestigd in deelentiteit A en vanaf 16 februari 2015 bij werkgever B 

gevestigd in deelentiteit B. 

 

2. Vaststelling bevoegde kinderbijslaginstelling - Toepassing KB van 25 april 1997 

 

KBF A is bevoegd tot 30 juni 2015. 

KBF B is bevoegd vanaf 1 juli 2015 

Vermelding van de correcte regiocode op het brevet van rechthebbende 

 

3. Aanrekening betaalde gezinsbijslag aan de deelentiteiten - Toepassing Protocol 

 

Tot 28 februari 2015: aan deelentiteit A 

Vanaf 1 maart 2015: aan deelentiteit B  
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Toepassing Protocol - voorbeeld 4 

 

Gezin woont buiten België en werkt in de loop van een kwartaal voor verschillende 

vestigingseenheden gevestigd in verschillende deelentiteiten 

 

 

1.  Situatie 

 

Gezin woont in Frankrijk en de rechthebbende vader werkt in België 

 

- DMFA voor 1
e
 kwartaal 2015: tewerkgesteld in vestigingseenheid 1 gevestigd in 

deelentiteit 1 

- DMFA voor 2
e
 kwartaal 2015: 

tewerkstellingslijn voor 04 et 05/2015: tewerkgesteld in vestigingseenheid 2 gevestigd 

in deelentiteit 2 

tewerkstellingslijn voor 06/2015: tewerkgesteld in vestigingseenheid 3 gevestigd in 

deelentiteit 3 

 

2.  Aanrekening van de betaalde kinderbijslag 

 

De bevoegde deelentiteit wordt maand per maand vastgesteld.   

Wijzigingen in de loop van een maand hebben uitwerking vanaf de volgende maand. 

Als er binnen eenzelfde tewerkstelling voor eenzelfde werkgever verschillende 

tewerkstellingslijnen zijn, is de laatste tewerkstellingslijn voor maand X bepalend om de 

bevoegde deelentiteit vast te stellen voor maand X+1. 

 

Conclusie 

- 01 02 et 03/2015: deelentiteit 1 

- 04/2015: deelentiteit 1 

- 05/2015: deelentiteit 2 

- 06/2015: deelentiteit 2 

- 07/2015: deelentiteit 3 
 


