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HERVORMING VAN DE VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN MET 
EEN AANDOENING (KB van 28 maart 2003 – BS 23 april 2003 – MO’s 580 en 581)
• Nieuwe stelsel impliceert een globale evaluatie van de toestand van het kind.

• Er zal voortaan rekening worden gehouden met de gevolgen van de aandoening voor het 
kind zelf en voor zijn familiale omgeving.

• Drie pijlers: 
- lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid kind (pijler I) 
- graad van activiteit en participatie kind (pijler II) 
- familiale belasting (pijler III) 

• De verhoogde kinderbijslag bestaat voortaan uit zes bedragen in functie van de ernst  
van de gevolgen van de aandoening.

• Het KB van 28 maart 2003 bepaalt volgens welke criteria en op welke wijze de gevolgen 
van de aandoening worden vastgesteld, alsmede de voorwaarden waaraan het kind moet 
voldoen.

• Nieuwe stelsel wordt geleidelijk ingevoerd: vanaf 1 mei 2003 zijn in een eerste fase 
enkel de kinderen beoogt die geboren zijn na 1 januari 1996.  De Koning kan de 
toepassing van het nieuwe stelsel naderhand uitbreiden tot andere leeftijdscategorieën.

• Het KB van 28 maart 2003 bepaalt eveneens onder welke voorwaarden en voor welke 
periode de kinderen die geboren zijn na 1 januari 1996 toch nog van het huidige stelsel 
kunnen genieten. 2



HERVORMING VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN MET 
EEN AANDOENING (KB van 28 maart 2003 – MO 581) 

Basisprincipes

• Kinderen geboren voor 2 januari 1996: vroegere regeling 
(KB van 3 mei 1991) blijft onverminderd van toepassing

• Kinderen geboren NA 1 januari 1996

nieuwe aanvragen vanaf 1 mei 2003: tot 30 april 2003 uitsluitend KB 3 mei 1991; vanaf 1 mei 
2003 uitsluitend nieuwe regeling; een aanvraag na een weigering = nieuwe aanvraag

Lopend onderzoek of actieve beslissing op 30 april 2003: 
- behoud van vroegere regeling mogelijk tot drie jaar na de EERSTE geplande 
herzieningsdatum na 30 april 2003; 
- eens na de EERSTE geplande herzieningsdatum of na datum van herziening op aanvraag die 
na  30 april 2003 plaatsvindt de nieuwe regeling wordt toegepast, blijft uitsluitend de nieuwe 
regeling toepasselijk

aanvragen ingediend in april 2003: onmiddellijk dubbele evaluatie vanaf  
1 mei 2003 en indien het om een eerste aanvraag gaat, verworven recht mogelijk tot drie jaar 
na geplande herzieningsdatum die uit die beslissing voortvloeit

 nieuwe formulieren en aanpassing aan de procedure: MO 580
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HERVORMING VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR 
KINDEREN MET EEN AANDOENING 
VOORBEELD 1

• Eerste ambtshalve herziening na 30 april 2003 gepland op 30 
juni 2006: verworven recht mogelijk tot 30 juni 2009

• Eens na 30 juni 2006 toekenning in nieuwe regeling, blijft men 
in de nieuwe regeling

• Stel herziening op aanvraag op 1 juli 2005; indien naar 
aanleiding daarvan toekenning in de oude regeling op 1 juli 
2005, blijft verworven recht behouden tot 30 juni 2009

• Bij een toekenning van de nieuwe regeling op 1 juli 2005 blijft 
men in de nieuwe regeling.  Het verworven recht vervalt
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HERVORMING VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR 
KINDEREN MET EEN AANDOENING

VOORBEELD 2

• Eerste aanvraag op 4 april 2003

• Onderzoek KB 3 mei 1991 vanaf 1 oktober 1999 (artikel 120 
KBW)

• Onderzoek nieuwe regeling vanaf 1 mei 2003

• Medische beslissing met uitwerking tot 30 juni 2006

• Vergelijking van de bedragen: de oude regeling is het 
voordeligst voor het gezin

• Verworven recht tot 30 juni 2009
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HERVORMING VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN MET 
EEN AANDOENING 
Procedure voor inleiden onderzoek bij FOD Sociale Zekerheid 
Kinderen geboren voor 2 januari 1996

• Nieuwe aanvraag én herziening op aanvraag: 

- aanvraagformulier medische vaststelling invullen en samen met blanco medisch formulier, 
omslag medisch geheim en omslag met als geadresseerde FOD opsturen aan het gezin met het 
verzoek de ingevulde formulieren rechtstreeks aan de FOD op te sturen 
- begindatum onderzoek invullen: te bepalen volgens artikel 120 KBW

• Ambtshalve herziening 

-aanvraag rechtstreeks aan FOD opsturen ZONDER nieuw medische formulier 
-aanvraag voortaan 150 dagen voor de einddatum van de geplande herzieningsdatum opsturen; 
dus in april 2003 al aanvragen opsturen voor gevallen waarin herziening gepland is op 1 juli 
2003, 1 augustus 2003 en 1 september 2003 
-begindatum onderzoek invullen: dag na einddatum geldigheidsduur lopende beslissing

gebruik van de nieuwe formulieren
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HERVORMING VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN MET EEN 
AANDOENING 
Procedure voor inleiden onderzoek bij FOD Sociale Zekerheid 
Kinderen geboren NA 1 januari 1996

• Nieuwe aanvraag bij kinderbijslaginstelling ingediend in april 2003: 

- aanvraagformulier medische vaststelling invullen en samen met blanco medisch formulier, 
medisch-sociaal formulier ,omslag medisch geheim en omslag met als geadresseerde FOD opsturen 
aan het gezin met het verzoek de ingevulde formulieren rechtstreeks aan de FOD op te sturen 
- begindatum onderzoek oude regeling invullen: te bepalen volgens artikel 120 KBW – aanvragen 
die resulteerden in een negatieve beslissing kunnen daarbij onder de gewone voorwaarden in 
aanmerking worden genomen voor de  toepassing van artikel 120 KBW 
- begindatum onderzoek nieuwe regeling invullen: 1 mei 2003

• Nieuwe aanvraag bij kinderbijslaginstelling ingediend na 30 april 2003 
- aanvraagformulier medische vaststelling invullen en samen met blanco medisch formulier, 
medisch-sociaal formulier ,omslag medisch geheim en omslag met als geadresseerde FOD opsturen 
aan het gezin met het verzoek de ingevulde formulieren rechtstreeks aan de FOD op te sturen 
-begindatum en einddatum onderzoek oude regeling invullen: begindatum te bepalen volgens artikel 
120 KBW; einddatum is 30 april 2003 
- begindatum onderzoek nieuwe regeling invullen: te bepalen volgens artikel 120 KBW, maar ten 
vroegste vanaf 1 mei 2003
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HERVORMING VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN MET EEN 
AANDOENING 
Procedure voor inleiden onderzoek bij FOD Sociale Zekerheid 
Kinderen geboren NA 1 januari 1996

•Ambtshalve herzieningen vanaf april 2003 

- aanvraagformulier medische vaststelling ZONDER medisch formulier en ZONDER medisch-sociaal 
formulier rechtstreeks naar de FOD opsturen 
- aanvraag voortaan 150 dagen voor einddatum geplande herzieningsdatum opsturen; dus in april 2003 
al aanvragen opsturen voor gevallen waarin herziening gepland is op 1 juli 2003, 1 augustus 2003 en 1 
september 2003 
-begindatum en einddatum onderzoek in oude regeling invullen: begindatum = dag na einddatum 
geldigheidsduur lopende beslissing; einddatum = uiterste datum van behoud van recht in de oude 
regeling (3 jaar na geplande herzieningsdatum van beslissing die geldt op 30 april 2003) 
- begindatum onderzoek in nieuwe regeling invullen: vanaf drie jaar voor einddatum lopende 
beslissing, maar ten vroegste vanaf 1 mei 2003

•Voor de ambtshalve herzieningen die intussen al naar de FOD Sociale Zekerheid zijn doorgestuurd 
met de oude formulieren, neemt de FOD Sociale Zekerheid zelf de nodige schikkingen opdat het 
onderzoek in de nieuwe regeling vanaf 1 mei 2003 wordt uitgevoerd.
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HERVORMING VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN MET EEN 
AANDOENING 
Procedure voor inleiden onderzoek bij FOD Sociale Zekerheid 
Kinderen geboren NA 1 januari 1996

•Herzieningsaanvraag bij kinderbijslaginstelling ingediend in april 2003: 

- aanvraagformulier medische vaststelling invullen en samen met blanco medisch formulier, 
medisch-sociaal formulier,omslag medisch geheim en omslag met als geadresseerde FOD 
opsturen aan het gezin met het verzoek de ingevulde formulieren rechtstreeks aan de FOD op te 
sturen 
- begindatum onderzoek oude regeling invullen: te bepalen volgens artikel 120 KBW 
- begindatum onderzoek nieuwe regeling invullen: 1 mei 2003

•Herzieningsaanvraag bij kinderbijslaginstelling ingediend vanaf 1 mei 2003 

- aanvraagformulier medische vaststelling invullen en samen met blanco medisch formulier, 
medisch-sociaal formulier, omslag medisch geheim en omslag met als geadresseerde FOD 
opsturen aan het gezin met het verzoek de ingevulde formulieren rechtstreeks aan de FOD op te 
sturen 
-begindatum en einddatum onderzoek oude regeling invullen: begindatum te bepalen volgens 
artikel 120 KBW; einddatum is drie jaar na de geplande herzieningsdatum van de beslissing die 
geldt op 30 april 2003 
- begindatum onderzoek nieuwe regeling invullen: te bepalen volgens artikel 120 KBW, maar ten 
vroegste vanaf 1 mei 2003
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HERVORMING VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN MET 
EEN AANDOENING

Procedure voor inleiden onderzoek bij FOD Sociale Zekerheid 
Kinderen geboren voor 2 januari 1996

Vaststelling van de onmogelijkheid om de lessen te volgen

- aanvraagformulier medische vaststelling ZONDER medisch formulier en 
ZONDER medisch-sociaal formulier rechtstreeks naar de FOD opsturen 
- begindatum en einddatum onderzoek invullen: 

begindatum: te bepalen volgens artikel 120 KBW

einddatum: datum hervatting lessen of einde van het schooljaar volgend op 
het schooljaar in de loop waarvan de jongere het volgen van de lessen heeft 
moeten staken wegens ziekte
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Artikel 33, tweede lid, 4°, c KBW

• Werkgevers van kunstenaars worden van rechtswege bij RKW 
aangesloten wat deze kunstenaars betreft

• Indien de werkgever verschillende categorieën van personeel te 
werk stelt, kan de werkgever voor het personeel ander dan de 
kunstenaars vrij zijn kinderbijslagfonds kiezen (cfr horeca en 
ander personeel)

• Er wordt een aparte code voorzien in de DMFA (niet in Dimona)

• De bepaling treedt in werking op 1 juli 2003
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Artikel 40, tweede lid KBW

• Afschaffing hoger bedrag aan kinderbijslag voor kinderen geplaatst in 
opvanggezinnen (artikel 51,§3,eerste lid, 7° KBW)

• Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2003

• Deze vermindering  zal vermoedelijk gecompenseerd worden door de 
gemeenschappen die de plaatsing financieren

• Alle actieve gevallen dienen van ambtswege te worden herzien (fondsen 
werden in januari hiervan al verwittigd per e-mail)
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Artikel 42,§1, eerste lid KBW 
groepering van de rechtgevende kinderen

• Bij rangbepaling voortaan ook rekening houden met kinderen die 
kinderbijslag ontvangen uit andere landen op grond van internationale 
overeenkomsten van kracht in België (EER – bilaterale akkoorden)

• Uitwerkingsdatum wijziging: 1 juli 2001

• Dossiers afgesloten op 1 januari 2003: enkel herzien op vraag sociaal 
verzekerden of ambtshalve indien de kinderbijslagfondsen opnieuw dienen 
tussen te komen in het dossier

• Actieve dossiers op 1 januari 2003: ambtshalve te herzien

• Zesmaandelijkse bevestiging te vragen aan de bevoegde buitenlandse 
instelling – betaling na ontvangst bevestiging 

• Het moet om exporteerbare bedragen gaan 

• Formulier en opsporing actieve gevallen: werkgroep ad hoc
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Artikel 51 KBW + Artikel 64 KBW

Recht grootouders, overgrootouders en partners van een 
ouder voor geplaatste kinderen

Rechthebbende bij toepassing van artikel 51,§3,eerste lid, 3° KBW

• Opening van recht tijdens de plaatsing indien kind onmiddellijk voor de 
plaatsing deel uitmaakte van het gezin

• Er wordt niet geëist dat het recht voor de plaatsing geopend werd via die 
rechthebbende (toepassing artikel 64,§3 KBW)

• Uitwerkingsdatum wijziging: 1 januari 2003

Rechthebbende bij toepassing van artikel 51,§3,eerste lid, 6° KBW

• Dezelfde wijziging als voor artikel 51,§3 eerste lid, 3° vanaf 
1 januari 2003

• MO 462 blijft gelden ingeval de samenwoning maar begint tijdens de plaatsing
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Artikel 56quinquies KBW 
Recht van de volwassen gehandicapte

• De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is voortaan naast 
de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 
integratietegemoetkoming een grondslag om een recht op 
kinderbijslag als gehandicapte te openen

• Herformulering toekenningsvoorwaarde bij plaatsing: opening 
van recht als het kind onmiddellijk voor de plaatsing deel 
uitmaakte van het gezin (zie wijziging artikel 51)

• Deze opening van recht bij plaatsing is niet voorzien in artikel 
56sexies KBW noch in artikel 56septies KBW

• De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2003
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Artikel 56 sexies KBW 
voorwaarde van vijf jaar verblijf in België

• Verblijf van ten minste vijf jaar wordt afgeschaft voor 
de onderdanen van de EER, vluchtelingen, staatlozen 
en onderdanen van een staat die het Europees Sociaal 
Handvest heeft geratificeerd (Cyprus, Malta, Turkije, 
Hongarije, Polen en San Marino)

• De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003
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Artikel 57bis,tweede lid KBW 
ministeriële afwijking

• Minister kan voortaan vrijstelling verlenen van de 
voorwaarde van de zes forfaits indien de werknemer (ten 
minste potentieel) aanspraak kan maken op één 
maandelijkse forfaitaire bijslag in de loop van de vijf jaar 
die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaan

• De wijziging treedt in werking op 1 janauri 2003
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Artikel 59, vijfde lid KBW en artikel 60,§3,3°,d KBW 
Samenloop met een recht in de zelfstandigenregeling
Geen recht in de werknemersregeling indien er op het ogenblik dat persoon die 
zich in een toekenningssituatie bevindt, rekening houdend met de 
trimestrialisering, rechthebbende wordt (nieuw recht) in de werknemersregeling 
er voor dat kind al een effectief recht op kinderbijslag bestaat in de 
zelfstandigenregeling

Onderzoek kind per kind

Beoordeling op basis van de situatie in de refertemaand (zowel tegelijkertijd als 
achtereenvolgens) - Een dag in de refertemaand volstaat om een recht te openen in 
de werknemersregeling, zowel bij een nieuw recht als bij voortzetting van het 
recht

Trimestrialisering onverminderd van toepassing

Geen onderscheid toekenningssituaties binnen of buiten een 
arbeidsovereenkomst

Als de begindatum van het nieuw recht in de werknemersregeling en die in de 
zelfstandigenregeling samenvallen, primeert toch het recht in de 
werknemersregeling

Lopende gevallen dienen NIET te worden herzien

De wijziging treedt in werking op 1 april 2003 18



Artikel 59, vijfde lid KBW en artikel 60,§3,3°,d KBW 
Samenloop met een recht in de zelfstandigenregeling

Per kind - Trimestrialisering zonder beperking van toepassing – Ook bij co-ouderschap

Nieuw recht
Gebeurtenis die recht doet ontstaan: geboorte kind, kind komt in gezin, kind vervult opnieuw voorwaarden,…

1RH – refertentiemaand = maand gebeurtenis 
Situatie RH in referentiemaand (zowel gelijktijdig als achtereenvolgens in de referentiemaand) 
Als de begindatum van het nieuw recht in de werknemersregeling en in de zelfstandigenregeling samenvalt, 
primeert toch het recht in de werknemersregeling

- Z + WN 59+ = WN 
- Z + WN 59- = Z 
- Z + 51§2 = WN 
- Z + WN 59- + 51§2 = WN

>1RH – maand gebeurtenis 
Situatie in referentiemaand (zowel gelijktijdig als achtereenvolgens in de referentiemaand)

-A = Z en B = WN 59+ =    WN

-A = Z en B = WN 59- =    Z

-A = Z en B = 51§2 =    WN

-A = Z en B = WN 59- + 51§2 =    WN

Voorzetting recht

Eens effectief recht in de zelfstandigenregeling, blijft recht in de zelfstandigenregeling totdat de WN in een maand 
minstens halftijds werkt

Eens recht in WN, blijft recht in WN zolang in de referentiemaand minstens 1 dag 51§2 enerzijds  of WN 59+ 

anderzijds - trimestrialisering zonder beperking van toepassing 19



Artikel 68, tweede lid KBW 
verdwijnen postassignatie en herstructuring banksector

• Aanpassing van het wetsartikel aan het verdwijnen van de 
postassignatie en de herstructurering van de banksector

• De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003

20



Artikel 69,§ 2bis KBW 
- mogelijkheid om bijslagtrekkende te zijn in het geval van ontvoering van 
een kind

• Een KB zal bepalen wie als bijslagtrekkende kan beschouwd worden, voor 
welke periode alsook wat moet verstaan worden onder de ontvoering van een 
kind

• KB zal voornamelijk inhoud MO 572 overnemen

• Wijziging treedt in werking op 1 juli 1998

Artikel 69,§3 KBW

- uitbreiden van het recht van verzet van de moeder

• Moeder heeft voortaan mogelijkheid om zich te verzetten tegen de betaling van 
de kinderbijslag aan een andere bijslagtrekkende dan het kind

• Bedoeling was moeder toe te voegen in bestaande tekst (dus ook voor de voogd 
blijft de mogelijkheid om verzet aan te tekenen bestaan hoewel hij in de tekst 
in het Nederlands niet meer vermeld wordt)

• De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003
21



Artikel 70ter KBW 
(forfaitaire bijslag bij plaatsing van een kind in een 
onthaalgezin)
• De bijslag is verschuldigd naast het bedrag dat aan het 

onthaalgezin wordt toegekend

• Recht ontstaat en eindigt eerste dag van de maand na mededeling 
van de plaatsing aan de bevoegde instelling

• KB met toekenningsvoorwaarden volgt

• De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003

• De actieve gevallen op 1 januari 2003 dienen te worden 
opgespoord met het oog op herziening
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Artikel 70ter KBW 
(forfaitaire bijslag bij plaatsing van een kind in een onthaalgezin)

Krachtlijnen ontwerp van KB: ONDER VOORBEHOUD – HET KB IS NOG NIET 
IN HET BELGISCH STAATSBLAD GEPUBLICEERD

• Het moet gaan om een plaatsing in de zin van 
artikel 51,§3,7°KBW ook al betaalt men via een rechthebbende buiten het onthaalgezin

• Enkel een natuurlijk persoon die buiten het onthaalgezin woont kan de forfaitaire bijslag 
ontvangen –dus betaling aan kind zelf niet mogelijk (kind telt niet mee om rang te bepalen 
voor de andere kinderen voor wie die natuurlijk persoon BT is)

• Deze natuurlijke persoon diende onmiddellijk voor de plaatsing(en) in het onthaalgezin en 
/of in de zin van artikel 70 KBW de volledige kinderbijslag te ontvangen, ook aan de 
bijslagtrekkende in de zelfstandigenregeling

• De intrekking van de toekenning kan tijdelijk of permanent zijn

• Wanneer de natuurlijke persoon die de forfaitaire bijslag ontvangt niet langer gedeeltelijk 
instaat voor de opvoeding van het kind, kan de overheid die in de plaatsing is tussenbeide 
gekomen GEEN ANDERE persoon aanwijzen aan wie de forfaitaire bijslag kan worden 
betaald

• Bij dubbele plaatsing is betaling forfaitaire bijslag mogelijk indien de vroegere 
bijslagtrekkende geen deel van de gewone kinderbijslag voor dat kind ontvangt.
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Artikel 73bis,§1,tweede lid KBW 
(akte van aangifte van een doodgeboren kind)

• Voortaan enkel recht op kraamgeld indien door de ambtenaar van 
de burgerlijke stand een akte van aangifte van een levenloos 
vertoond kind is opgesteld

• Indien kind doodgeboren is in het buitenland: recht op kraamgeld 
vaststellen op basis document van de bevoegde overheidsinstantie 
of bij gebreke hiervan middels een medisch getuigschrift waaruit 
doodgeboorte na 180 dagen zwangerschap blijkt

• De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003
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Artikel 73quater,§3 KBW  - adoptiepremie 
(beperking van de ministeriële afwijkingsbevoegdheid)

• Voor de twee volgende toekenningsvoorwaarden kan de Minister 
niet langer een vrijstelling (afwijking)verlenen: 
- de getekende adopieakte 
- de aanwezigheid van het kind in het gezin van de adoptant

• De wijziging treedt in werking op 1 januari 2003
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Artikel 101,derde lid ,2°,3° en 4° KBW 
(bevoegdheid van de RKW)

• De verwijzing naar de Regie der Luchtwegen wordt vervangen 
door een verwijzing naar BELGOCONTROL en BIAC, 
organisaties die de vroegere Regie der Luchtwegen hebben 
opgevolgd

• De wijziging treedt in werking vanaf de respectievelijke 
tijdstippen van oprichting: 
- BIAC: 1 oktober 1998 
- BELGOCONTROL: 2 oktober 1998 
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Artikel 120 KBW 
(nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar voor de sociaal 
verzekerden)
• De aanvragen ingediend voor 1 januari 2003 vallen onder de verjaringstermijn van 

drie jaar

• De aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2003 vallen onder de verjaringstermijn 
van vijf jaar. MAAR rechten verjaard voor 1 januari 2003 op basis van de termijn 
van drie jaar blijven verjaard, bijgevolg wordt aan de nieuwe vijfjarige 
verjaringstermijn een beperkte terugwerkende kracht gegeven, met name tot 
1 oktober 1999.  De nieuwe termijn van vijf jaar wordt dus geleidelijk 
ingevoerd en zal maar volledig van toepassing zijn vanaf 1 januari 2005.

• Modules worden aangepast
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Artikel 1 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van 
de gewaarborgde gezinsbijslag

• Uitbreiding van de opheffing van de voorwaarde van 
verblijf van vijf jaar voor personen die onderdaan zijn van 
een Staat die het Europees Sociaal Handvest heeft 
geratificeerd: 
- Cyprus 
- Malta  
- Turkije 
- Hongarije 
- Polen 
- San Marino

• Voortaan is toekenning adoptiepremie mogelijk in raam 
van de gewaarborgde gezinsbijslag (KB moet bedrag nog 
vaststellen)

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2003 28
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Artikel 66 KBW

Afstand van het voorrangsrecht

Het artikel 66 KBW werd gewijzigd bij artikel 8 van de Programmawet van 19 juli 
2001.  Deze wijzigingen zijn toegelicht met de MO 574 van 20 november 2001.

Hierna vindt u een antwoord op de gesignaleerde praktische problemen terzake.

• De beoordeling gebeurt kind per kind

• Een geldige afstand gedaan voor 28 juli 01 blijft geldig zolang de vroegere 
toekenningsvoorwaarden vervuld blijven

• Een geldige afstand gedaan vanaf 28 juli 2001 op een ogenblik waarop alle 
geldigheidsvoorwaarden vervuld waren vervalt zodra de geldigheidsvoorwaarden niet langer 
vervuld zijn. 

• Een herroeping van een afstand met terugwerkende kracht is mogelijk, op voorwaarde dat 
deze herroeping de toekenning van een hoger bedrag meebrengt

• Bij beurtouderschap geldt het domicilie als criterium om de feitelijke hoofdverblijfplaats van 
het kind vast te stellen

• KBF dat de basiskinderbijslag betaalt, betaalt ook de sociale toeslag (geldt enkel binnen de 
nationale verdeling)

• De modules voor de motivering van een afwijzing van een aanvraag om afstand van het 
voorrangsrecht en voor de motivering van de stopzetting van de betalingen in hoofde van een 
rechthebbende omdat de afstandverklaring niet langer aan de gestelde voorwaarden voldoet 
worden aangepast. 30



Nieuw statuut onthaalouders

Cfr. Titel III van de programmawet (II) van 24 december 2002 en het KB van 18  maart 
2003 tot aanvulling van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 tot vaststelling van 
bijzondere bepalingen betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot 
vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende de schadeloosstelling van de 
arbeidsongevallen en de beroepsziekten ten gunste van onthaalouders

•De onthaalouder zonder arbeidsovereenkomst had tot 31 maart 2003 geen statuut

•Vanaf 1 april 2003 wordt de onthaalouder zonder arbeidsovereenkomst als 
werknemer beschouwd indien hij aangesloten is bij een erkende en gesubsidieerde 
dienst voor opvanggezinnen.  De bedoelde onthaalouder is dan ook onderworpen aan 
de kinderbijslagreglementering voor werknemers

•De dienst voor opvanggezinnen, die als fictieve werkgever wordt beschouwd betaalt 
hiervoor sociale zekerheidsbijdragen en is verplicht zich aan te sluiten bij een 
kinderbijslagfonds naar keuze. Maar, de erkende en gesubsidieerde diensten voor 
opvanggezinnen, georganiseerd door een gemeente of een OCMW, zijn verplicht 
zich aan te sluiten bij de RSZ PPO.

•Nieuwe statuut van onthaalouder strekt zich niet uit tot de zelfstandige onthaalouder.  
Deze blijft onderworpen aan het sociale zekerheidsstatuut van de zelfstandige.
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Artikel 71,§1 bis KBW

Vaststelling bevoegde kinderbijslaginstelling

•Het bevoegdheidsbesluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71,§1bis KBW is 
aangepast bij KB van 24 februari 2003 (B.S. 17 maart 2003).

•Deze wijziging werd toegelicht in de CO 1343 van 9 april 2003

• Vaststelling nieuw recht: bestaande praktijk dat de RKW bevoegd is als de 
rechthebbende het laatst gewerkt heeft als zelfstandige is thans uitdrukkelijk in het KB 
ingevoegd

•De wijziging treedt in werking op 1 juli 2003
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HERVORMING VAN DE VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR 
KINDEREN MET EEN AANDOENING (KB van 28 maart 2003 – BS 23 april 
2003 – MO’s 580 en 581)

•Aanvraag om gehandicaptentoeslag op 20 december 2002.

•Negatieve beslissing ingevolge KB van 3 mei 1991 

•(geen erkenning als gehandicapte) op 28 februari 2003.

•Start gerechtelijke procedure – nog geen uitspraak op 30 april 2003

•Aanvraag op 5 mei 2003 ingevolge KB van 28 maart 2003: deze aanvraag is in 
eerste instantie als een nieuwe aanvraag te beschouwen.

•Vonnis creëert positieve beslissing volgens KB 3 mei 1991 die geldig is op 5 mei 
2003.



 
verworven recht KB 3 mei 1991 mogelijk tot 3 jaar na einddatum 

geldigheidsduur van beslissing die bij vonnis is genomen

De aanvraag van 5 mei 2003 geldt niet langer als nieuwe aanvraag maar als een 
herziening op aanvraag.  Bijgevolg moet vanaf 1 mei 2003 een dubbele evaluatie 
gebeuren. De betalingen worden herzien volgens de regels van artikel 16 van het 
KB van 28 maart 2003
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