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Aanknopingsfactoren voor het aanrekenen van de betaalde gezinsbijslag aan de deelstaten 

 

Vragen en antwoorden 

 

 

Nr. Vraag  Antwoord 

 A. Kinderen die in België wonen 

A1 Voorafbetaling kraamgeld: bedoelt men met woonplaats 

van de bijslagtrekkende het domicilie van de 

bijslagtrekkende? 

Ja, in dat geval wordt het domicilie van de bijslagtrekkende in aanmerking 

genomen. 

A2 Het gezin woont in deelentiteit A tot 24 april 2015 en in 

deelentiteit B vanaf 25 april 2015.  Het oudste kind (K1) 

is geboren in 2013.  In augustus 2015 verneemt het 

kinderbijslagfonds de geboorte van het 2
e
 kind (K2) op 

20 april 2015. Het kraamgeld wordt op 25 augustus 

2015 betaald. 

Hoe de betaalde gezinsbijslag aanrekenen? 

De aanrekening gebeurt kind per kind en maand per maand. 

K1: kinderbijslag tot 30 april aan deelentiteit A en vanaf 1 mei aan deelentiteit 

B. 

K2: kraamgeld aan deelentiteit A (bevoegde deelentiteit op de geboortedag - 

geen voorafbetaling) en kinderbijslag vanaf 1 mei 2015 aan deelentiteit B  

A3 Kinderen zonder domicilie in België.  Hoe gaat men de 

verblijfplaats van het kind bewijzen: op de restrictieve 

manier zoals voorzien in de CO of zijn alle bewijzen 

toegelaten, en wat als verschillende bewijsstukken 

elkaar tegenspreken?  

De bewijsmiddelen die in aanmerking werden genomen voor de vaststelling 

van het recht op kinderbijslag, gelden eveneens voor de vaststelling van de 

regiocode. 

 

A4 Wat als de werkelijke verblijfplaats van het kind niet 

overeenkomt met de hoofdverblijfplaats: zijn er 

tegenbewijzen mogelijk en welke?  

De effectieve verblijfplaats van het kind wordt enkel in aanmerking genomen 

als het kind geen domicilie in België heeft.  
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A5 Hoe dient men te reageren wanneer een kind 

gedomicilieerd is in België en volgens het formulier 

E401 in Frankrijk woont? 

Zolang het kind in België gedomicilieerd is, is  dat domicilie bepalend voor de 

vaststelling van de regiocode van het kind.  Verschillen tussen het 

Rijksregister en andere officiële documenten dienen wel aan de dienst 

Monitoring gesignaleerd te worden zoals voorgeschreven in CO 1386/2014 - 

rubriek 2.3 

A6 Hoe wordt de regiocode bepaald wanneer het kind 

ambtshalve is afgeschreven in het Rijksregister 

Indien ondanks deze ambtshalve schrapping het recht op kinderbijslag kan 

worden toegekend omdat het kind nog altijd feitelijk in België woont, dan 

wordt vanaf de datum van ambtshalve afschrijving de effectieve verblijfplaats 

van het kind in aanmerking genomen voor de vaststelling van de regiocode 

 Kinderen die buiten België wonen 

B1 Een kinderbijslagfonds signaleert dat er situaties zullen 

zijn waarbij de rechthebbende zelfstandige buiten België 

woont en als ambulante handelaar werkzaam is in 

verschillende regio's. Hoe in die omstandigheden de 

regiocode voor de kinderen bepalen? 

In dat geval wordt de lokalisatie van het betaalkantoor van het bevoegde 

kinderbijslagfonds waarmee het sociaal verzekeringsfonds een conventie heeft 

afgesloten in aanmerking genomen (betaalkantoor in het Kadaster van de 

kinderbijslag) 

B2 Men spreekt van de rechthebbende.  Hoe moet men dit 

toepassen in wezendossiers want in die dossiers is de 

wees ingevolge art 64 AKBW de voorrangsgrechtigde 

rechthebbende. Er moet een duidelijker omschrijving 

komen bv overleden ouder bij wezengevallen.   

In de wezendossiers wordt de situatie van ouder/rechthebbende op basis van 

wiens socio-professionele statuut het recht op wezenbijslag is vastgesteld, in 

aanmerking genomen 
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B3 Het gezin woont buiten België en de rechthebbende 

werkt gelijktijdig voor 2 werkgevers in België.  De 

werkgevers zijn in een verschillende deelentiteit 

gevestigd.  Werkgever A is gevestigd in deelentiteit A 

en aangesloten bij KBF A. Werkgever B is gevestigd in 

deelentiteit B en aangesloten bij kinderbijslagfonds B. 

Op basis van het bevoegdheidsbesluit van 25 april 1997 

is KBF A bevoegd om de kinderbijslag te betalen. 

Aan welke deelentiteit dient de kinderbijslag 

aangerekend te worden? 

Zolang de rechthebbende gelijktijdig voor 2 werkgevers werkt, wordt de 

tewerkstelling die bepalend is om de bevoegde kinderbijslaginstelling vast te 

stellen eveneens in aanmerking genomen voor de aanrekening van de betaalde 

gezinsbijslag aan de deelentiteiten.  Dus in het voorgelegde dossier wordt  de  

gezinsbijslag betaald door KBF  en aangerekend aan deelentiteit A.  Zolang de 

2 tewerkstellingen gelijktijdig voortduren en KBF A verder het recht op 

kinderbijslag kan vaststellen op basis van de tewerkstelling van de werkgever 

die bij zijn kinderbijslagfonds is aangesloten, hoeft het voor de aanrekening 

aan de deelentiteiten geen rekening te houden met de DMFA-gegevens m.b.t. 

de tewerkstelling bij werkgever B. 

 


