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Voorbeelden 
 

Casus Principes Oplossing 

Vonnis in toepassing van artikel 69, §1, 5° lid 
AKBW: aanduiding van de wettelijke 
bijslagtrekkende 

Co-ouderschap, de vader was bijslagtrekkende 
door opeising, de moeder gaat in beroep.  

De familierechtbank beslist op 24 februari dat 
de kinderbijslag aan de moeder moet worden 
uitbetaald.  

Het fonds, dat partij is in het geding, ontvangt 
automatisch, via de griffie van de 
familierechtbank, het vonnis op 3 maart. 

- De gerechtelijke aanwijzing van de 
bijslagtrekkende, in het belang van het 
kind, heeft uitwerking de 1e dag van de 
maand volgend op de ontvangst van het 
vonnis. 
Tot die datum kan het fonds rechtsgeldig 
blijven betalen aan de initiële 
bijslagtrekkende. 

- Bij de toekenning van achterstallen wordt 
rekening gehouden met welke persoon de 
hoedanigheid van bijslagtrekkende had in 
de periode waarover de kinderbijslag 
handelt. 

- Wijziging van bijslagtrekkende op 1 april 

- De kinderbijslag voor de maanden februari 
en maart moet nog aan de vader betaald 
worden (op 8 maart en 8 april), de 
kinderbijslag voor de maand april is aan de 
moeder te betalen. 

- Eventuele achterstallen voor de periode 
t/m maart zijn betaalbaar aan de vader. 

Vonnis in toepassing van artikel 69, §1, 5° lid 
AKBW: aanduiding van de wettelijke 
bijslagtrekkende 

Co-ouderschap, de vader was bijslagtrekkende 
door opeising, de moeder gaat in beroep.  

De familierechtbank beslist op 24 februari dat 
de kinderbijslag aan de moeder moet worden 
uitbetaald. 

Het fonds, dat geen partij is in het geding, 
ontvangt een kopie van het vonnis op 14 
maart. 

- De gerechtelijke aanwijzing van de 
bijslagtrekkende, in het belang van het 
kind, heeft uitwerking de 1e dag van de 
maand volgend op de ontvangst van het 
vonnis. 

- Bij de toekenning van achterstallen wordt 
rekening gehouden met welke persoon de 
hoedanigheid van bijslagtrekkende had in 
de periode waarover de kinderbijslag 
handelt. 

- Wijziging van bijslagtrekkende op 1 april 

- De kinderbijslag voor de maanden februari 
en maart moet nog aan de vader betaald 
worden (op 8 maart en 8 april), de 
kinderbijslag voor de maand april is aan de 
moeder te betalen. 

- Eventuele achterstallen voor de periode 
t/m maart zijn betaalbaar aan de vader. 
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Vonnis in toepassing van artikel 69, §3 
AKBW: de verzetsprocedure 

Het kind wordt opgevoed in het gezin van de 
grootmoeder, de kinderbijslag wordt betaald 
aan grootmoeder, als wettelijke 
bijslagtrekkende. 

De moeder tekent verzet aan tegen de 
uitbetaling aan de grootmoeder.  

De familierechtbank beslist op 24 februari dat 
de kinderbijslag aan de moeder moet worden 
uitbetaald, zonder expliciete vermelding van 
een begindatum. 

Het fonds ontvangt het vonnis op 14 april en 
behandelt deze informatie op 10 mei (dus 
binnen de 30 kalenderdagen). 

- De kinderbijslag moet onmiddellijk 
betaald moet worden aan een andere 
persoon dan de wettelijke bijslagtrekkende 
vanaf het tijdstip waarop het fonds het 
vonnis ontvangt, en dit zowel voor het 
verleden als voor de toekomst, rekening 
houdend met een termijn van 30 
kalenderdagen voor de behandeling. 

- Alle betalingen aan de wettelijke 
bijslagtrekkende uitgevoerd binnen 30 
kalenderdagen na ontvangst van het 
vonnis, maar vóór de behandeling van het 
vonnis, zijn bevrijdend.. 

- Eventuele achterstallen worden toegekend 
aan de persoon die door de 
sommendelegatie gemachtigd werd de 
kinderbijslag te ontvangen. 

- De kinderbijslag is, in principe, vanaf 14 
april aan de moeder te betalen. 

- De betaling van de kinderbijslag voor de 
maanden februari (op 8 maart), maart (op 
8 april) en april (op 8 mei) aan de 
grootmoeder worden te goeder trouw 
beschouwd, gezien de betalingen binnen 
de termijn van 30 dagen voor de 
behandeling van het vonnis werden 
uitgevoerd.  

- Eventuele achterstallen zijn betaalbaar aan 
de moeder.  

Bijzondere situatie: 
aanwijzing van bijslagtrekkende + verdeling 
van de kinderbijslag 

Co-ouderschap, de moeder was 
bijslagtrekkende, de vader gaat in beroep.  

De familierechtbank duidt op 12 april 
de moeder aan als bijslagtrekkende maar 
bepaalt dat de kinderbijslag moet worden 
verdeeld, a rato van 50/50, tussen beide 
ouders. 

Het fonds ontvangt het vonnis op 20 april. 

- Vonnis met aanduiding van de 
bijslagtrekkende en een verdeling van de 
kinderbijslag. 

- Voor de groepering en de 
uitwerkingsdatum wordt de procedure 
voor aanduiding van bijslagtrekkende 
toegepast. 

- Voor de concrete uitbetaling van de 
kinderbijslag worden de bepalingen voor 
een sommendelegatie gebruikt. 

- De moeder blijft bijslagtrekkende. 
In de praktijk wordt door het vonnis het 
statuut van de moeder als bijslagtrekkende 
bevestigd, het betreft hier dus geen 
effectieve wijziging van bijslagtrekkende. 

- De kinderbijslag voor de maand april 
wordt nog integraal aan de moeder 
toegekend. 

- Vanaf de betaling voor de maand mei blijft 
de berekening en groepering van de 
kinderbijslag rond de moeder maar de 
helft van dit bedrag wordt aan elke ouder 
betaald. 
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Bijzondere situatie: 
aanwijzing van bijslagtrekkende + verdeling 
van de kinderbijslag 

Co-ouderschap, de moeder was 
bijslagtrekkende, de vader gaat in beroep.  

De familierechtbank duidt op 12 april 
de vader aan als bijslagtrekkende maar bepaalt 
dat de kinderbijslag moet worden verdeeld, a 
rato van 50/50, tussen beide ouders.  

Het fonds ontvangt het vonnis op 20 april. 

- Vonnis met aanduiding van de 
bijslagtrekkende en een verdeling van de 
kinderbijslag. 

- Voor de groepering en de 
uitwerkingsdatum wordt de procedure 
voor aanduiding van bijslagtrekkende 
toegepast. 

- Voor de concrete uitbetaling van de 
kinderbijslag worden de bepalingen voor 
een sommendelegatie gebruikt. 

- Wijziging van bijslagtrekkende op 1 mei 

- De kinderbijslag voor de maand april 
wordt nog integraal aan de moeder 
toegekend. 

- Vanaf de betaling voor de maand mei 
gebeurt de berekening en groepering van 
de kinderbijslag rond de vader en wordt de 
helft van dit bedrag aan elke ouder 
betaald. 

Bijzondere situatie: 
verdeling van de kinderbijslag 
zonder aanwijzing van bijslagtrekkende 

Co-ouderschap, de moeder was 
bijslagtrekkende, de vader gaat in beroep.  

De familierechtbank bepaalt op 12 april dat de 
kinderbijslag moet worden verdeeld, a rato 
van 50/50, tussen beide ouders, maar duidt 
hierbij geen bijslagtrekkende aan.  

Het fonds ontvangt het vonnis op 20 april.  
Het vonnis wordt op 22 april door het 
kinderbijslagfonds behandeld, waarbij de 
betaling voor april wordt bepaald. 

- Aangezien de rechtbank geen 
bijslagtrekkende aanwijst gaat het om een 
sommendelegatie. 

- De opgelegde verdeling wordt 
onmiddellijk toegepast en dit zowel voor 
het verleden als voor de toekomst.  

- Betalingen uitgevoerd binnen 30 
kalenderdagen na ontvangst van het 
vonnis, maar vóór de behandeling van het 
vonnis door het kinderbijslagfonds zijn 
bevrijdend. 

- Gelet op de afhandeling van het vonnis op 
22 april, gebeurt berekening en groepering 
van de kinderbijslag voor de maand april 
verder rond de moeder, maar de helft van 
dit bedrag wordt al aan elke ouder betaald. 

-  Deze berekeningswijze en betaalwijze 
wordt vanaf mei gewoon voortgezet. 
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Aanduiding van de bijslagtrekkende of verzet - Tegenstelbaarheidsvereisten - Datum van uitwerking van het vonnis  

Ontvangst vonnis 

KBF is partij  
in het geding: 

zonder formaliteit 

1e dag van maand volgend op 
ontvangst van het vonnis 

! Ook voor de sommendelegatie 
die in hetzelfde vonnis wordt 

uitgesproken (bijzondere situatie) 

KBF is geen partij  
in het geding:  

kopie van het vonnis 

Onmiddellijk,  
voor verleden en toekomst 

! 30 kalenderdagen 
behandelingstermijn 

Nee Ja 

KBF is geen partij  
in het geding:  

kopie van het vonnis 

KBF is partij  
in het geding:  

zonder formaliteit 

Datum uitwerking 
van het vonnis 

Tegenstelbaarheids- 
vereisten 

Aanduiding 
bijslagtrekkende? 
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