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 Vragen van KBF ontvangen 

per mail 

Antwoorden 

1 Wanneer een gezin 

ingeschreven staat volgens de 

KSZ op een adres met de 

melding ‘Gemeenschappen’. 

Dat veronderstelt dat het gezin 

niet op een gewoon adres 

verblijft, maar in een of andere 

opvangfaciliteit. Is in dat geval 

een dringende controle nodig?  

 

Er moet een huisbezoek worden 

aangevraagd. 

  

2 Het komt frequent voor dat 

bijvoorbeeld de bijslagtrekkende 

van ambtswege wordt geschrapt, 

maar dat die schrapping van 

korte duur is. Kan er een termijn 

gesteld worden waarna de 

dringende controle moet 

opgevraagd worden? Indien men 

dat onmiddellijk doet, dan is er 

immers vaak al een nieuwe 

inschrijving voor de controle 

uitgevoerd wordt. 

 

Bij een ambtshalve schrapping moet enkel 

een huisbezoek worden aangevraagd 

wanneer het verblijfsadres gekend is.  

3 De moeder vult bij de eerste 

geboorte aanvraagformulieren 

in. Volgens het RNP is ze 

alleenstaande, maar ze verklaart 

zelf samen te wonen. Nemen we 

in dat geval de eigen verklaring 

over en beschouwen we haar als 

samenwonende? Een dringende 

controle is dan niet 

noodzakelijk? 

 

Er moet met de verklaring van de sociaal 

verzekerde rekening worden gehouden. 

Aangezien de sociaal verzekerde verklaart 

dat zij samenwoont, is er geen recht op de 

eenoudertoeslag en moet er geen huisbezoek 

worden aangevraagd. 

4 

 

 

 

 

In een eenoudergezin zijn twee 

(of meer) kinderbijslagfondsen 

bevoegd voor verschillende 

kinderen van dezelfde 

bijslagtrekkende. Fonds A 

betaalt sedert jaren een toeslag. 

Fonds B stelt het recht vast voor 

een nieuw geboren kind, geeft 

een dringende controle door, en 

houdt de toeslag in beraad. 

Dient fonds A op dat 

ogenblik zijn sociale toeslag te 

schorsen? Is hiervoor en bericht 

van fonds B nodig waaruit blijkt 

Bij de geboorte van een nieuw kind in een 

eenoudergezin voor wie de eenoudertoeslag 

al door een ander kinderbijslagfonds is 

toegekend, moet het huisbezoek worden 

aangevraagd door het fonds van de 

rechthebbende die het recht voor het nieuwe 

kind verkrijgt. 

Dat fonds moet de betrokken fondsen op de 

hoogte brengen en de eenoudertoeslag 

uitbetalen (aangezien deze reeds voor de 

andere kinderen wordt betaald), en dit 

volgens de richtlijnen zoals omschreven in 

de dienstbrief 996/124 punt 2.2.2. 

Wanneer het fonds dat de controle heeft 
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dat een dringende controle 

doorgegeven is? Hoe wordt 

fonds A van het resultaat van de 

sociale controle ingelicht 

(fonds A kan de aanvraag van 

fonds B niet raadplegen in 

Famicontrol). 

 

aangevraagd de resultaten ervan ontvangt, 

moet het het andere betrokken fonds (of de 

andere betrokken fondsen) daarvan via de 

Yter of de Yter-flux op de hoogte brengen. 

De beslissing op de Yter geldt als bewijs. 

Het controleverslag moet dus niet worden 

bijgevoegd, behalve als het betrokken fonds 

daarom vraagt. 

5 Een bewust ongehuwde moeder 

verklaart dat er geen wettige 

vader is, enkel een anonieme 

donor. Is in dat geval een 

dringende controle ook 

aangewezen? 

 

Een anonieme donor betekent niet 

automatisch dat het om een eenoudersituatie 

gaat. Er moet dus een huisbezoek worden 

uitgevoerd.  

6 Een bijslagtrekkende ontvangt 

voor het oudste kind 

gewaarborgde gezinsbijslag. Er 

doet zich een volgende geboorte 

voor en voor het pasgeboren 

kind is ons fonds bevoegd. De 

vader maakt geen deel uit van 

het gezin van de moeder. 

Is een dringende controle hier 

noodzakelijk, of mag men 

aannemen dat er in het dossier 

gewaarborgde voldoende 

elementen voorhanden zijn die 

waarborgen dat de toeslag 

terecht wordt uitbetaald (barema 

art. 42bis)? Mag ons fonds dan 

ook de toeslag provisioneel 

ambtshalve toekennen zonder 

dringende controle?  

 

Een controle ter plaatse moet door het fonds 

aangevraagd worden. Voor de betalingen 

van de toeslag dienen de richtlijnen zoals 

omschreven in dienstbrief 996/124 punt 

2.2.1., opgevolgd te worden. 

7 Het komt geregeld voor dat een 

vrouw die hier illegaal verblijft 

bevalt van een kind. Enkel de 

vader, die wel legaal in het land 

is, en het pasgeboren kind 

komen dan voor op de 

gezinssamenstelling. In principe 

heeft dit geen invloed op het 

recht, tenzij de moeder effectief 

in het buitenland zou verblijven. 

Wij kunnen met het 

geboortebewijs, dat de moeder 

vermeldt, alvast drie maanden 

forfaitaire bijslag betalen neem 

ik aan. 

Een controle ter plaatse wordt aangevraagd. 
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Vervolgens zouden wij feitelijke 

bewijzen vragen (tijdelijke 

verblijfsdocumenten, attest Kind 

en Gezin enz.). 

Acht u in die situatie ook in alle 

gevallen een dringende 

huisbezoek noodzakelijk? 

 

8 Wanneer we bij de geboorte van 

een eerste kind vaststellen dat de 

alleenstaande moeder werkt, dan 

wordt een provisioneel 

ambtshalve beslissing genomen 

tot weigering van de sociale 

toeslag. 

Is er in dat geval een sociale 

controle nodig? Zo neen, wat als 

er jaren later aan de hand van de 

fiscale flux blijkt dat er een 

retroactief recht op de sociale 

toeslag ontstaat? Indien 

betrokkene tussentijds de 

toeslag aanvraagt aan de hand 

van het model S, houdt men dan 

de toeslag in beraad en vraagt 

men eerst een dringende 

controle aan? 

 

Als de eenoudertoeslag niet ambtshalve 

toegekend kan worden en niet aangevraagd 

werd, moet geen controle ter plaatse 

gevraagd worden. 

9 Het komt frequent voor dat 

betrokkene beroep aantekent 

tegen onze beslissing tot 

terugvordering van de 

d.m.v. sociale fraude onterecht 

verkregen kinderbijslag. De 

raadsman vraagt ons dan per 

brief om het “administratief 

dossier”, blijkbaar een 

standaardformulering. Wat 

moeten wij daaronder verstaan, 

en zijn daar dezelfde 

beperkingen van toepassing als 

wat betreft het meedelen van 

gegevens aan de gezinnen zelf? 

Tot hiertoe hebben wij nog geen 

uitspraken ontvangen, maar ik 

vermoed dat dit niet zo lang 

meer zal duren. 

Wat doen wij met de vonnissen, 

bezorgen wij een kopie aan 

FAMIFED, en wie beslist of er 

Bij beslissingen om in beroep te gaan 

moeten de fondsen de instructies van CO 

1390 van 27 mei 2013 toepassen. De 

fondsen moeten de vonnissen en arresten aan 

de dienst Geschillen van FAMIFED 

bezorgen.  

 

Alle beslissingen waarin een fonds 

betrokken is moeten aan FAMIFED worden 

bezorgd, ongeacht de uitkomst van het 

proces voor de arbeidsgerechten. FAMIFED 

bezorgt systematisch een 

ontvangstbevestiging bij die verstuurde 

beslissingen. 

 

Als de dienst Geschillen het fonds aanraadt 

om tegen een vonnis bij de arbeidsrechtbank 

beroep aan te tekenen, moet het fonds 

FAMIFED inlichten over het verdere 

verloop van het dossier en moet het het 

verzoekschrift aan FAMIFED bezorgen. Het 

fonds hoeft overigens het advies van 
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eventueel beroep moet 

aangetekend worden tegen de 

beslissing van de 

arbeidsrechtbank? 

 

FAMIFED niet te volgen. Het kan ondanks 

de aanbevelingen beslissen om niet in beroep 

te gaan. Echter, in het stadium van de 

administratieve controle door FAMIFED, zal 

het fonds zijn keuze moeten rechtvaardigen.  

 

Als de dienst Geschillen een cassatieberoep 

aanbeveelt, zal het volledige dossier aan 

FAMIFED worden bezorgd om nauwgezet 

te volgen. Als het cassatiearrest is 

uitgesproken, worden een kopie van het 

arrest en het volledige dossier naar het fonds 

teruggestuurd. 

 

Het fonds mag aan de advocaat van de 

sociaal verzekerde enkel de stukken 

bezorgen die aan die sociaal verzekerde 

medegedeeld mogen worden (zie CO 1322, 

bijlage 2 + artikel 440 van het Gerechtelijk 

Wetboek). Zo kan het verslag van verhoor  

per post naar het domicilieadres van de 

sociaal verstuurd worden, of aan het loket 

aan de sociaal verzekerde gegeven worden 

op vertoon van zijn/haar identiteitskaart of 

een officieel identiteitsbewijs. 

 

10 Van geen enkele aangifte bij het 

arbeidsauditoraat heb ik tot nu 

toe enig bericht ontvangen. 

Dienen wij iets 

op te volgen? 

 

Sinds de inwerkingtreding van CO 1408 

staat het departement Controle van 

FAMIFED in voor het indienen en de 

opvolging van de aangiftes bij het 

Arbeidsauditoraat. 

11 Wat betreft de controle van 

gezinnen waarin een jongere 

buiten de EU studeert: Heeft dit 

eigenlijk zin in situaties waarin 

aan de hand van fluxen kan 

aangetoond worden dat de 

andere gezinsleden de facto in 

België verblijven (DmfA 

rechthebbende waaruit prestaties 

in België blijken, D062 voor 

alle andere rechtgevende 

kinderen in het gezin enz.)? 

 

Zie instructies dienstbrief 996/120 en CO 

1408 punt 4.1. 
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12 In omzendbrief 1393 is een 

huisbezoek vastgelegd voor de 

kinderen die in het buitenland 

(in een land buiten de Europese 

Gemeenschap of waarmee 

België geen bilaterale 

overeenkomst heeft afgesloten) 

studeren.  

Vorig jaar hadden we ongeveer 

100 kinderen die in België 

ingeschreven blijven maar die in 

het buitenland studeren en die 

we op basis van een algemene 

of individuele afwijking betalen. 

Ik denk dat het dit jaar om 

ongeveer hetzelfde aantal zal 

gaan.  

Moeten we die controle nog 

altijd via FAMIFED aanvragen?  

Wat is de meerwaarde van de 

controle aangezien we altijd op 

de hoogte worden gebracht van 

de verblijfplaats van het kind in 

het buitenland en we altijd over 

een geldig schoolattest 

beschikken?  

Zal dat niet veel (nodeloos?) 

werk voor de controledienst 

opleveren?  

 

Zie instructies dienstbrief  996/120 en CO 

1408 punt 4.1. 

13 Wanneer moet er bij een 

geboorte in een eenoudergezin 

een controle aangevraagd 

worden ? 

 

1. Enkel indien er een recht op 

toeslag werd vastgesteld, via 

een provisionele ambtshalve 

beslissing of na vaststelling 

van het recht op toeslag bij 

binnenkomst van het 

formulier MODEL S. 

 

2. In alle gevallen, zelfs indien 

wij nog niet hebben kunnen 

vaststellen of er een recht op 

toeslag is. In de situatie 

waarin wij het formulier 

‘MODEL S’ verstuurd 

hebben, maar het formulier 

Enkel indien de bijslagtrekkende recht op de 

toeslag heeft/kan hebben op basis van een 

provisionele ambtshalve beslissing, of na 

vaststelling van het recht op de toeslag aan 

de hand van van het formulier MODEL S. 
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nog niet teruggestuurd werd 

door de betrokkene. 

 

14 Een kind wordt bijvoorbeeld op 

25 mei 2015 in een 

eenoudergezin geboren. We 

betalen de kinderbijslag via de 

vader die geen deel van het 

gezin uitmaakt. We betalen 

schaal 40 aangezien we een 

negatieve ambtshalve beslissing 

hebben genomen omdat we over 

een Rip op naam van de moeder 

beschikken.  

We ontvangen nu de 

inkomstenbewijzen van 

mevrouw en het inkomen 

overschrijdt het grensbedrag niet 

-> de eenoudertoeslag kan 

betaald worden.  

Moeten we die toeslag 

blokkeren en onmiddellijk een 

huisbezoek aanvragen (zoals we 

dat deden bij de dossiers waarbij 

we normaal gezien een positieve 

ambtshalve beslissing moeten 

nemen onmiddellijk na de 

geboorte)? 

 

Als het kind in 2014 wordt 

geboren, en nu de modellen S in 

september worden verstuurd, we 

de inkomstenbewijzen 

ontvangen en we de 

eenoudertoeslag kunnen 

regulariseren, moeten we dan op 

dezelfde manier handelen?  

Als het antwoord ja is, wat is 

dan de deadline bij die dossiers 

om een onderzoek te laten 

uitvoeren vooraleer betaald 

wordt in plaats van een 

ambtshalve beslissing te nemen 

zonder huisbezoek? 

 

Volgens de nieuwe CO moeten de 

basisbijslag en/of de toeslag slechts worden 

opgeschort vanaf de derde maand nadat men 

op de hoogte is van de gebeurtenis die een 

huisbezoek rechtvaardigt. De toeslag moet 

dus niet onmiddellijk geblokkeerd worden. 

Het huisbezoek moet vanaf de geboorte 

worden aangevraagd. 

 

Instructies m.b.t. de controleaanvraag bij 

eenoudergezinnen: zie dienstbrief 996/124 

punt 3.1. 

 

Instructies m.b.t. de schorsing van betalingen 

bij controleaanvragen: zie dienstbrief 

996/124 punt 2.2.1. 
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15 Volgens omzendbrieven 1393 

en 996/107 heb ik de indruk dat 

we de op basis van fraude 

betaalde bijslag moeten 

terugvorderen, ongeacht de 

betaaldatum. We beschikken 

over vijf jaar vanaf het moment 

waarop de fraude is vastgesteld 

om te vragen om terug te 

betalen. 

 

Sinds 1 augustus 2013 is, in het kader van de 

berekening van het debet, de start van de 

voorgeschreven termijn gewijzigd, zijnde 

vanaf het moment van de ontdekking van de 

fraude (zie CO 1408, punt 3.2. voetnoot). 

Bijgevolg heeft het fonds vanaf kennisname 

van de fraude 5 jaar om het debet vast te 

stellen, zelfs wanneer de fraude (en het 

daaruit voortvloeiende debet) meer dan 10 

jaar geleden ontstaan is en voor zover de 

stukken in het dossier nog bestaan.  

 

16 Moet de toeslag bij de geboorte 

van een kind geblokkeerd 

worden vanaf het moment 

waarop het model E-document 

wordt ontvangen en moet er ook 

onmiddellijk een huisbezoek 

worden aangevraagd of moet 

worden gewacht tot het kind 

geboren is voor gehandeld 

wordt?  

De nieuwe CO voorziet dat de 

basiskinderbijslag en/of het supplement pas 

opgeschort moeten worden vanaf de 3
de

 

maand volgend op de kennisname van het 

feit dat een controle ter plaatse rechtvaardigt. 

Het supplement dient bijgevolg niet 

onmiddellijk geblokkeerd te worden. De 

controle ter plaatse moet pas aangevraagd 

worden vanaf de geboorte zelf.  

Zie instructies in dienstbrief 996/124 punt 

2.2.1. 

 

 


