
Bijlage bij dienstbrief 996/66/BH 

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm 
 

Nr. Vraag Antwoord 

Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele situatie of in de gezinssituatie van de 
rechthebbende of de bijslagtrekkende 

(rekening houdende met MO 593 addendum van 8 mei 2006) 

1 Rechthebbende werkt tot 10 november 2005 en opnieuw vanaf: 
 

a) 1 april 2006; 

b) 30 april 2006; 

c) 5 mei 2006. 

In de tussenliggende periode is hij zonder beroep en is er geen recht op 
kinderbijslag, in geen enkele kinderbijslagregeling. 

Toepassing MO 593addendum 

Recht tot 31 maart 2006: 

a) en verder vanaf 1 april 2006; 

b) en verder vanaf 1 april 2006; 

c) en opnieuw vanaf 1 juni 2006. 

2 Een gezin ontvangt gewaarborgde gezinsbijslag.  In juni 2006 werkt de 
vader in het gezin gedurende één dag: 

a) op 1 juni 2006; 

b) op 30 juni 2006. 

Hoe recht voor juni 2006 vaststellen? 

De bepalingen van MO 593 addendum zijn van toepassing.  De 
kinderbijslag voor juni 2006 wordt zowel in hypothese a) als in 
hypothese b) in de werknemersregeling betaald.   
Het recht op gewaarborgde gezinsbijslag eindigt op 31 mei 2006. 

3 Vader zelfstandig en rechthebbende. Moeder in gezin vanaf 1 oktober 
minstens halftijds werkneemster. 

Begindatum recht in de werknemersregeling? 

Recht in zelfstandigenregeling is eerst ontstaan.  Bijgevolg dient 
het recht voor oktober in de regeling voor de zelfstandigen te 
worden vastgesteld.   Recht in de werknemersregeling vanaf 
1 november.   
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Nr. Vraag Antwoord 

4 Kind ouder dan 18 jaar dat bij de zelfstandige vader woont, verhuist 
naar het gezin van de loontrekkende moeder op: 

a) 1 december 2005; 
b) 5 december 2005. 

Begindatum recht in de werknemersregeling? 

In beide gevallen is er  recht op kinderbijslag in de 
zelfstandigenregeling tot 31 december 2005 en in de 
werknemersregeling vanaf 1 januari 2006  
(cfr. MO 593 punt 1.3.4.2). 

5 De vader is werknemer tot 31 december 2005 (getrimestrialiseerd recht 
in de werknemersregeling tot 31 maart 2006).  Vanaf 1 januari 2006 is 
hij zelfstandige.  De moeder is aanvankelijk zonder beroepsbezigheden 
en begint in april 2006 voltijds te werken: 

a) op 1 april 2006; 

b) op 28 april 2006. 

Hoe recht op kinderbijslag voor april 2006 vaststellen? 

De vader opent vanaf 1 januari 2006 potentieel een recht in de 
zelfstandigenregeling.  De overgang van de regeling voor 
werknemers naar die voor zelfstandigen heeft als gevolg van de 
trimestrialisering pas uitwerking vanaf 1 april 2006.  Aangezien 
het (potentieel) recht van de vader in de regeling voor 
zelfstandigen vroeger is ontstaan dan dat van de moeder in de 
werknemersregeling, dient het recht voor april 2006 in de regeling 
voor zelfstandigen te worden vastgesteld.1  Vanaf 1 mei 2006 
wordt de kinderbijslag betaald op basis van de arbeidsprestaties 
van de moeder.  

6 Het gezin woont in Nederland.  De moeder die de kinderen opvoedt, is 
zonder beroepsbezigheden en ontvangt en geen gelijkstelde uitkering.  
De woon- en werksituatie van de vader is onbekend.  De moeder 
ontvangt in Nederland kinderbijslag op basis van ingezetenschap.  Zij 
gaat een feitelijk gezin vormen met een man die in België werkt: 

a) op 1 januari 2006; 
b) op 31 januari 2006. 

Recht op kinderbijslag in België in de werknemersregeling voor januari 
2006? 

Indien er in Nederland voor januari 2006 recht op kinderbijslag 
bestaat op basis van ingezetenschap, kan er in België pas vanaf 
1 februari 2006 kinderbijslag worden betaald, ongeacht of de 
feitelijke gezinsvorming op 1 januari of op 31 januari 2006 begint. 

Het recht voor januari 2006 kan dus pas beoordeeld worden nadat 
de Nederlandse bevoegde kinderbijslaginstelling haar beslissing 
over de einddatum van de toekenning in Nederland heeft 
meegedeeld.  

                                                 
1 De FOD Sociale Zekerheid laat weten dat dit standpunt geldt onder voorbehoud van een bevestiging door de directie van de zelfstandigen 
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7 Het gezin woont in Nederland.  De vader werkt tot 31 december 2005 in 
Nederland en vanaf 5 januari 2006 in België.  De moeder werkt in 
Nederland.  Voor januari 2006 kan er bij voorrang Nederlandse 
kinderbijslag betaald worden. 

Kan er in België voor januari 2006 aanvullend op de Nederlandse 
kinderbijslag betaald worden? 

Op basis van de Europese Verordeningen is de Nederlandse 
kinderbijslag bij voorrang verschuldigd en de Belgische 
aanvullend.  Aangezien er voor januari 2006 in Nederland 
kinderbijslag betaald wordt, kan er voor de maand waarin het recht 
in België ontstaat (januari 2006) geen kinderbijslag betaald 
worden.  De Belgische kinderbijslag kan pas vanaf 1 februari 2006 
aanvullend op de Nederlandse kinderbijslag betaald worden. 

8 Marokkaanse vader rechthebbende, jongste kind in Marokko, oudste 
kind in België.  Betaling van eerste rang bilateraal akkoord op grond 
van bilateraal verdrag voor jongste kind, en eerste rang Belgische 
kinderbijslag voor oudste kind op grond van Kinderbijslagwet.  Kind uit 
Marokko komt op 24 december 2005 naar België.  Wat wordt er voor 
december betaald? 

Betaling voor december: 

Voor oudste kind: eerste rang Belgische bedragen. 

Voor jongste kind: eerste rang bedrag bilateraal akkoord. 
 

Betaling voor januari 

Rang 1 en rang 2 Belgische bedragen. 

9 Het kind woont aanvankelijk bij de moeder in Marokko.  Recht op basis 
van bilateraal akkoord hoofdens de vader die in België werkt.  Kind 
komt bij de vader wonen op: 

a) 18 september 2005; 

b) 1 oktober 2005. 

Ontstaan van een recht in de interne Belgische wetgeving volgend 
op de toepassing van het bilateraal akkoord; 

a) voor september 2005 recht op basis van bilateraal akkoord.  
Bijgevolg geen recht in de interne Belgische wetgeving 
(toepassing MO 593 addendum); 

b) geen recht op basis van het bilateraal akkoord in oktober 2005. 
Dus bij toepassing van MO 593 addendum vanaf 1 oktober 
2005 recht in de Belgische werknemersregeling aan de 
Belgische bedragen. 
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10 Een gezin bestaat uit de vader, de moeder en de twee rechtgevende 
kinderen.  De vader werkt tot 31 december 2005 en opnieuw vanaf 
1 april 2006.  In de tussenliggende periode is hij zonder 
beroepsbezigheden.  Hij ontvangt evenmin een gelijkgestelde uitkering.  
De moeder kan evenmin een recht op kinderbijslag openen.  Het oudste 
kind is ouder dan 18 jaar, maar werkt meer dan 240 uren in het eerste 
kwartaal 2006.  In het tweede kwartaal 2006 werkt het minder dan 240 
uren.  Het jongste kind is jonger dan 18 jaar en heeft een 
onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. 

Heeft het oudste kind recht op kinderbijslag voor april 2006? 

Aangezien er voor het oudste kind voor maart 2006 geen 
kinderbijslag kan betaald worden, is er voor dat kind evenmin 
recht voor april 2006, zijnde de maand waarin het recht van de 
vader opnieuw ontstaat.  

Voor het jongste kind kan er kinderbijslag betaald worden voor 
maart 2006.  Bijgevolg kan voor dat kind eveneens kinderbijslag 
betaald worden voor april 2006 bij toepassing van de richtlijnen 
gegeven met MO 593 addendum. 

11 De vader is werknemer tot 31 maart 2006 (getrimestrialiseerd recht tot 
30 juni 2006).  Vanaf 1 april 2006 is hij zonder beroepsbezigheden.  Hij 
ontvangt evenmin een sociale uitkering.  De moeder die het kind in haar 
gezin opvoedt, is eveneens zonder beroep en ontvangt evenmin een 
sociale uitkering.  In de loop van juli 2006 gaat de moeder een feitelijk 
gezin vormen met een persoon die invalide is en het statuut heeft van 
rechthebbende met personen: 

a) vanaf 1 juli 2006; 

b) vanaf 31 juli 2006. 

Aan welke schaal de kinderbijslag voor juli 2006 betalen? 

Bij toepassing van MO 593 addendum kan er vanaf juli 2006 
kinderbijslag betaald worden op basis van de invaliditeit van de 
partner van de moeder.  Aangezien het recht voor juli 2006 kan 
worden toegekend, kan de basisbijslag verhoogd worden met de 
sociale toeslag 50ter. (buiten de toepassing van artikel 64 KBW) 

Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een gebeurtenis  in hoofde van het kind 
 

12 Een student schrijft zich op 28 november 2005 in voor 10SP en op 
20 januari 2006 bijkomend voor 20SP. Academiejaar begint op  
1 oktober 2005. 

Betaling vanaf 1 oktober 2005 als student een hoedanigheid in de 
zin van art.62 KBW bezat in september 2005 (zomervakantie). 
Bij inschrijving na onderbreking van de studies in het vorige 
school- of academiejaar: betaling vanaf 1 november 2005. 
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13 Een student schrijft zich op 1 december 2005 in voor 10 SP en in het 
tweede semester bijkomend voor 20 SP. 

Betaling vanaf 1 januari 2006.  Het recht ontstaat op 1 december 
2005 met uitwerking op 1 januari 2006. 

Verandering van de voorrangsgerechtigde binnen de werknemersregeling of bij toepassing van de Europese Verordeningen 

14 Het kind verblijft aanvankelijk bij de vader die in Duitsland woont en 
werkt.  De moeder werkt in België.  Duitsland betaalt bij voorrang en 
België aanvullend.  Op 1 oktober 2005 komt het kind bij de moeder in 
België wonen, waardoor vanaf die datum het recht bij voorrang in 
België dient te worden vastgesteld. 

In oktober 2005 overgang van verschilbetaling naar volledige 
betaling.  Deze overgang is niet te beschouwen als een wijziging 
van bedrag; het verschuldigde bedrag in België is immers niet 
gewijzigd.  Dus voor oktober 2005 betaling van de volledige 
Belgische kinderbijslag aan de moeder. 

15 Moeder minstens halftijds werkneemster; vader zelfstandige.  Vader 
wordt werknemer op 1 oktober 2005. 

Kind heeft ononderbroken recht in de werknemersregeling. Dus 
geen toepassing van artikel 48 KBW, maar van artikel 64 KBW.   
Gevolg: vader rechthebbende in de werknemersregeling vanaf 
1 oktober 2005.   

Wijziging van het bedrag van de kinderbijslag 

16 Vader met Belgische nationaliteit rechthebbende, kinderen in Marokko.  
Betaling bedragen bilateraal akkoord op grond van een afwijking in de 
zin van art.52 KBW ( = intern recht).  Recht in België ontstaat in 
oktober 2005 en heeft uitwerking vanaf 1 november 2005.  Kinderen 
komen op 24 december 2005 bij de ouders  België wonen. 

In december 2005 wijzigt het bedrag.  Dus: betaling bedragen 
bilateraal akkoord tot 31 december 2005 aan bijslagtrekkende in 
Marokko.  Vanaf 1 januari 2006 betaling van de Belgische 
bedragen aan de moeder. 

17 Vader woont alleen.  Hij werkt deeltijds met behoud van rechten + 
inkomensgarantie-uitkering.  Geen recht op sociale toeslag (inkomen 
van  € 1800 per maand).  Van 1 oktober 2005 tot 20 oktober 2005 
samenwoning met partner zonder beroep. 
Voor welke periode bestaat er recht op sociale toeslag? 

Recht op sociale toeslag van 1 november 2005 tot 31 maart 2006.  
Referentiemaand = 10/2005.  Zie CO 1351.   
Geen toepassing van regel voor tegenstrijdige gebeurtenissen, 
omdat het om een getrimestrialiseerd recht gaat en niet om een 
maandrecht. 
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18 Vader bereikt de zevende maand vergoede volledige werkloosheid op 
1 oktober 2005.  Vanaf 20 oktober 2005 is hij opnieuw tewerkgesteld.  
In oktober 2005 ligt het gezinsinkomen lager dan het toegelaten 
grensbedrag.  Voor welke periode bestaat er recht op sociale toeslag? 

Recht op sociale toeslag van 1 november 2005 tot 31 maart 2006.  
De referentiemaand nieuw recht op sociale toeslag = 10/2005. 
Geen toepassing van regel voor tegenstrijdige gebeurtenissen 
omdat het om een getrimestrialiseerd recht gaat en niet om een 
maandrecht. 

19 Rechthebbende bereikt zevende maand vergoede volledige 
werkloosheid op 10 december 2005.  Hij bezit in december de 
hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste.  Vanaf 
24 december 2005 is hij opnieuw tewerkgesteld. 

Recht op toeslag van 1 januari 2006 tot 31 maart 2006.  
Referentiemaand = 12/2005.  Zie CO 1351.  
Geen toepassing van regel voor tegenstrijdige gebeurtenissen 
omdat het om een getrimestrialiseerd recht gaat en niet om een 
maandrecht. 

20 Rechthebbende is werkloos van 23 maart 2005 tot 25 september 2005 en 
werkt vanaf 26 september 2005.  Werkloosheidsuitkering en loon voor 
september samentellen en mogelijk verhoogde bijslag van 1 oktober 
2005 tot 31 maart 2006? 

Indien voorwaarden in referentiemaand september 2005 vervuld 
zijn, ontstaat in september 2005 een recht op sociale toeslag met 
uitwerking van 1 oktober 2005 tot 31 december 2005.  De 
referentiemaand is september 2005. 
Geen toepassing van regel voor tegenstrijdige gebeurtenissen 
omdat het om een getrimestrialiseerd recht gaat en niet om een 
maandrecht. 

21 Rechthebbende wordt ziek op 29 augustus 2005.  Aangezien februari 
2006 slechts 28 dagen telt, bereikt hij de zevende maand op 1 maart 
2006.  Hij bezit het statuut van rechthebbende met personen ten laste. 

Vanaf wanneer is de sociale toeslag 50ter verschuldigd? 

Rechthebbende bereikt de zevende maand ziekte op 1 maart 2006.  
De referentiemaand voor de vaststelling van de sociale toeslag 
50ter is maart 2006.   Het verschuldigde bedrag verandert op 
1 maart 2006 met uitwerking op 1 april 2006. 
Dus sociale toeslag 50ter betalen vanaf 1 april 2006. 
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22 Co-ouderschap, vader langdurig ziek tot 31 juli 2005; recht op 50ter tot 
30 september 2005.  Kinderen bij moeder die langdurig werkloos is en 
die recht heeft op 42bis.  
Vader staat recht af aan moeder met oog op toekenning 42bis. 

Als V getekend is in september 2005, verandert de voorrang in 
september 2005 met uitwerking op 1 oktober; in dat geval 50ter tot 
30 september en 42bis vanaf 1 oktober. 

Indien V na 1 oktober 2005 getekend is, kan worden aanvaard dat 
de afstand gebeurt met terugwerkende kracht.  Artikel 66 KBW 
staat die terugwerkende kracht toe als de verandering van voorrang 
de toekenning van een hoger bedrag meebrengt.  Niets belet om in 
het concrete geval een afstand te doen vanaf 1 augustus 2005.   
Bijgevolg is augustus 2005 de referentiemaand nieuw recht in 
hoofde van de moeder.  Tot september 2005 sociale toeslag 50ter 
betalen; vanaf 1 oktober 2005 42bis KBW. 

23 De vader in het gezin is werknemer tot 31 oktober 2005, zonder beroep 
van 1 november 2005 tot 15 december 2005 en opnieuw werknemer 
vanaf 16 december 2005.  De moeder is langdurig werkloze.  Het 
vervangingsinkomen van de moeder voor november 2005 ligt lager dan 
het toegelaten grensbedrag om recht te hebben op sociale toeslag. 

Volgens CO 1225 is de vader is de voorrangsgerechtigde tot 
31 oktober 2005 en opnieuw vanaf 15 december 2005.  Van 
1 november 2005 tot 15 december 2005 is de moeder de 
voorrangsgerechtigde.  
Er is recht op sociale toeslag in hoofde van de moeder voor 
december 2005 op basis van referentiemaand november 2005.   
Mits model V van de vader aan de moeder recht op sociale toeslag 
van 1 december 2005 tot 31 maart 2006.   
Model V laten ingaan op 16 december 2005. 

24 Vader langdurig werkloze tot 13 februari.  Er is recht op sociale toeslag 
42bis.  Tewerkgesteld van 14 februari tot 19 juni, daarna opnieuw 
werkloos.  Als gevolg van wet D’Hondt heeft de vader in juni opnieuw 
de hoedanigheid van langdurig werkloze.  Inkomen van de vader in juni 
hoger dan het toegelaten grensbedrag.  In juli ligt het inkomen van de 
vader opnieuw beneden het grensbedrag. 

Ononderbroken betaling van sociale toeslag 42bis.  Op basis van 
referentiemaand februari getrimestrialiseerd recht tot 30 juni.  Op 
basis referentiemaand juli opnieuw recht op sociale toeslag vanaf 
1 juli.  Dus geen wijziging in het verschuldigde bedrag en 
ononderbroken betaling van sociale toeslag. 
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25 Een kind met een aandoening (< 21 jaar) is + 66 % ongeschikt erkend.  
Het kind verricht verzekeringsplichtige arbeid van 1 april 2006 tot 30 
april 2006.  Recht op bijkomende bijslag voor april 2006?  Recht op 
bijkomende bijslag voor mei 2006? 

Wijziging naar lager bedrag op 1 april en wijziging naar hoger 
bedrag op 1 mei.  Dus recht op bijkomende bijslag voor april 2006 
maar niet voor mei 2006. 

Verandering van bijslagtrekkende 

26 Kind in een instelling geplaatst door de Vlaamse Gemeenschap vanaf 
1 januari 2006 met betaling 1/3 – 2/3.  Betaling van 1/3 – 2/3 vanaf 
1 januari 2006 en niet vanaf 1 februari 2006? 

Correct, verandering van bijslagtrekkende in de zin van artikel 69 
of 70 KBW op de 1e dag van de maand heeft zoals in het verleden 
onmiddellijk uitwerking. 

 

Einde van het recht 

27 Een student schrijft zich in op 27 november 2005 voor 27 SP.  Beëindigt 
zijn studies in de loop van februari 2006 en meldt dat op  het formulier 
P7 in september 2006.  Terugvordering?  Wanneer begint 
toekenningsperiode als werkzoekende?  Welke periode dubbele 
hoedanigheid? 

Einde betaling als student uiterlijk op 28 februari 2006.  
Toekenningsperiode als werkzoekende begint dag na stopzetting 
studies.  Recht als student voor 1e kwartaal 2006 (tot februari) 
onderzoeken op basis van 240u-norm. 
Indien inschrijving als werkzoekende in februari 2006: recht als 
werkzoekende voor februari en maart 2006 en verder maand per 
maand onderzoeken op basis van inkomen. 
Indien in één van de twee hoedanigheden recht voor een maand, 
voor die maand betalen. 

28 Voor alle werkzoekende schoolverlaters in juli en augustus betalingen 
blokkeren vanaf 1 april 2006 en P20 afwachten om te beslissen over 
betaling voor april 2006. 

Dit jaar zal voor een jongere die zich heeft ingeschreven op 
1 augustus 2005 de 234e dag van de wachttijd op zaterdag 29 april 
2006 vallen.  De eerste dag dat die jongere recht heeft op 
wachtuitkering, zal dus in mei vallen.  Dit werd bevestigd door 
RVA die op zijn website trouwens een berekeningstool voor de 
wachttijd aanbiedt. 
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29 Student hoger onderwijs met vakantie tot 15 september 2005.  Werkt 
vanaf 2 september 2005.  Recht tot 30 september 2005?  Want voor 
afgestudeerden in 2005 nog oude regeling en op basis van artikel 48 
KBW recht tot einde van de maand? 

Recht tot 30 september indien < 80 uren werk of werk met 
studentencontract; anders einde recht op 31 augustus 2005. 
Nieuw artikel 48 KBW is van toepassing. 

30 Student hoger onderwijs met vakantie tot 15 september 2005.  Werkt 
vanaf 1 september 2005.  Recht voor september 2005? 

Recht tot 30 september indien < 80 uren werk of werk met 
studentencontract; anders einde recht op 31 augustus 2005. 
Nieuw artikel 48 KBW is van toepassing. 

31 Meer bepaald voor de schoolverlaters.  Is het juist dat we voor alle 
gevallen in 2005 de oude wetgeving moeten toepassen tot 30 september 
2005, daarbij geen rekening houdend met het nieuwe artikel 48 KBW. 
Voorbeeld.  Einde school op 30 juni 2005.  Vakantie tot 15 september 
2005.  Ingeschreven werkzoekende op 1 september 2005 en 
afgeschreven op 23 september 2005.  Tewerkstelling vanaf 
19 september 2005 e.v. 

Indien in september < 80u werk of tewerkstelling met 
studentencontract, recht als student.  Indien loon lager dan of 
gelijk aan toegelaten grensbedrag; recht als werkzoekende.  Indien 
in één van de twee hoedanigheden recht, kan er voor september 
2005 betaald worden. 

32 Een kind met een aandoening heeft recht op gehandicaptentoeslag.  Op 
16 juni begint het kind te werken.  Het gaat om verzekeringsplichtige 
arbeid.  Naar aanleiding van deze tewerkstelling wordt een nieuwe 
medische evaluatie bij de FOD Sociale Zekerheid aangevraagd.  Daarbij 
wordt beslist dat het kind sinds 1 juni niet langer minstens 66 % 
ongeschikt erkend is, waardoor het recht op kinderbijslag eindigt.   
Recht op kinderbijslag en op gehandicaptentoeslag voor juni? 

De nieuwe medische vaststelling brengt het einde van het recht op 
gewone kinderbijslag mee.  Deze gebeurtenis heeft uitwerking 
vanaf de volgende maand. 

Door de tewerkstelling eindigt het recht op gehandicaptentoeslag.  
Ook deze gebeurtenis heeft uitwerking vanaf de volgende maand. 

Bijgevolg kan voor juni zowel de gewone kinderbijslag als de 
gehandicaptentoeslag betaald worden. 

33 Kind met stageovereenkomst heeft de hoedanigheid in de zin van artikel 
62 KBW. Vergoeding steeds te hoog met uitzondering van de maand 
november 2005 

Kind heeft ononderbroken de hoedanigheid in de zin van artikel 62 
KBW.  Beoordeling maand per maand.  Inkomen te hoog = geen 
betaling voor die maand.  November 2005: inkomen beneden 
toegelaten maximum. Dus recht voor november 2005.  Het gaat 
niet om een recht dat ontstaat in november 2005. 
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Einde en begin van het recht bij overgang van de ene categorie van rechtgevende kinderen naar een andere 

34 Kind is student tot 5 oktober 2005; ingeschreven als werkzoekende 
vanaf 7 oktober 2005 en tewerkgesteld vanaf 28 oktober 2005.  Voor 
vierde kwartaal meer dan 240 uren tewerkstelling.  Voor oktober ligt het 
inkomen beneden het toegelaten grensbedrag voor werkzoekende 
schoolverlaters. 

Overgang van de hoedanigheid van student naar de hoedanigheid 
van werkzoekende voor einde van kalendermaand volgend op die 
waarin de jongere de eerste hoedanigheid heeft verloren. 
Bijgevolg is de  inschrijving geen gebeurtenis die nieuw recht in 
de zin van art.48 KBW meebrengt.  Dubbel onderzoek uitvoeren: 
enerzijds als student; anderzijds als werkzoekende en voordeligste 
regeling voor gezin toepassen. 
Geen betaling als student voor vierde kwartaal 2005 wegens 
tewerkstelling van meer dan 240 uren. 
Wel recht als werkzoekende voor oktober 2005.  Dus betaling 
voor oktober 2005. 

35 Kind is student tot 5 oktober 2005; ingeschreven als werkzoekende 
vanaf 7 november 2005 en tewerkgesteld van 6 oktober tot 31 oktober 
2005 en vanaf 28 november 2005.  Voor vierde kwartaal meer dan 240 
uren tewerkstelling.  Voor november ligt het inkomen beneden het 
toegelaten grensbedrag voor werkzoekende schoolverlaters. 

Overgang van de hoedanigheid van student naar de hoedanigheid 
van werkzoekende voor einde van kalendermaand volgend op die 
waarin de jongere de eerste hoedanigheid heeft verloren.  
Bijgevolg is inschrijving als werkzoekende niet te beschouwen als 
een gebeurtenis die nieuw recht in de zin van art. 48 KBW 
meebrengt.  Dubbel onderzoek uitvoeren: enerzijds als student; 
anderzijds als werkzoekende en voordeligste regeling voor gezin 
toepassen. 
Geen betaling als student voor vierde kwartaal 2005 wegens 
tewerkstelling van meer dan 240 uren. 
Wel recht als werkzoekende voor november 2005. 
Conclusie: betalen tot 30 september 2005 en van 1 november tot 
30 november 2005. 
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36 Geldt het statuut als werkzoekende vanaf de volgende maand zodat de 
inkomsten in die maand geen invloed hebben op dit recht (in 
tegenstelling tot de vroegere regeling)? 

Het onderzoek naar de inkomsten gebeurt zoals in het verleden 
maand per maand.  Indien in één welbepaalde kalendermaand de 
inkomsten het toegelaten bedrag niet overschrijden en daardoor 
ontstaat een nieuw recht, dan heeft dat nieuw recht pas uitwerking 
vanaf de volgende maand.  Stel student tot 8 oktober 2005.  
Inschrijving als werkzoekende op 6 december 2005.  Inkomsten 
voor december 2005 lager dan het grensbedrag en voor de 
daaropvolgende maanden te hoog.  Geen betaling, omdat 
inkomen voor januari 2006 en de daaropvolgende maanden te 
hoog is. 

37 a) Studies tot 25 november 2004; VDAB op 5 februari 2005; werk van 
10 februari 2005 tot 31 augustus 2005 (loon alle maanden te hoog) en 
opnieuw student vanaf 25 september 2005 (geen werk in september). 

b) Quid, zelfde scenario maar werk tot 10 september 2005 (-80u). 

c) Quid, zelfde scenario maar werk tot 20 september 2005 (+80u). 
Recht voor september 2005? 

Toekenningsperiode loopt van 26 november 2004 tot in augustus 
2005. Hoedanigheid van student in 9/2005: 

a) recht voor september 2005; 
b) recht voor september 2005; 
c) recht voor september 2005 (80-uren geldt hier niet in september 
2005). 

38 Hogere studies, zomervakantie loopt tot 30 september 2006.  In tweede 
kwartaal 2006 > 240 uren werk.  Geen werk in derde kwartaal 2006.  
Inschrijving bij VDAB op 5 oktober 2006. 

De situaties waarin het recht voor het kind is geschorst zijn 
limitatief opgesomd in de MO 593.  Andere situaties brengen een 
einde van het recht en het ontstaan van een nieuw recht mee, 
waarop de nieuwe bepalingen van artikel 48 KBW worden 
toegepast.  In het concrete geval is de kinderbijslag dus 
verschuldigd tot 31 maart 2006 en opnieuw vanaf 1 november 
2006.   
Het verlies van de kinderbijslag in de zomervakantie komt immers 
niet voor in het overzicht van de bepalingen die leiden tot een 
schorsing. 
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39 Hogere studies, zomervakantie loopt tot 30 september 2006.  In derde 
kwartaal 2006 > 240 uren werk.  Inschrijving bij VDAB op  
5 oktober 2006. 

Betaling kinderbijslag tot 30 juni 2006 en opnieuw vanaf 
1 oktober 2006. 

40 Kind heeft recht op kinderbijslag tot 21 jaar op basis van artikel 
63 KBW.  Voldoet in de maand die aan maand van de 21e verjaardag 
voorafgaat niet aan de voorwaarden van artikel 62 KBW.  Kind wordt 
21 jaar in augustus 2005.  Het hervat na jaren onderbreking de lessen op 
15 september 2005.  Recht voor september? 

Naar analogie met de regel voor opeenvolgende hoedanigheden in 
de zin van artikel 62 KBW ook hier zonder onderbreking betalen.   
Dus recht op kinderbijslag voor september 2005. 

41 Een jongere onderbreekt zijn  studies op 20 december 2004 en laat zich 
diezelfde dag inschrijven als werkzoekende.  Zijn toekenningsperiode 
van 270 dagen loopt tot in september 2005.  Tijdens zijn 
toekenningsperiode heeft hij gewerkt van einde december 2004 tot 
15 september 2005.  Zijn inkomen ligt voor elke maand hoger dan het 
toegelaten maximumbedrag.  Op 19 september 2005 hervat hij zijn 
studies. 

Recht op kinderbijslag voor september 2005? 

De jongere heeft in september 2005 achtereenvolgens de 
hoedanigheid werkzoekende schoolverlater en die van 
student.(geen onderbreking)  Dus kan het recht voor die maand in 
beide hoedanigheden worden onderzocht.   
Als werkzoekende schoolverlater is er geen recht voor september 
2005 omdat het inkomen te  hoog is (schorsing). 

Als student is de tewerkstelling in het derde kwartaal toegelaten 
(geen toepassing van de 80-uren regel).  Dus is er voor september 
2005 recht als student. 

Bij dubbele hoedanigheid mag de meest gunstige regeling voor het 
gezin worden toegepast. 
Conclusie: kinderbijslag betalen voor september 2005  
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42 Een jongere ouder dan 18 jaar volgt niet hoger onderwijs.  Tot 
14 oktober loopt hij school in onderwijsinstelling A.  Hij onderbreekt 
zijn studies.  Op 19 november hervat hij zijn studies in 
onderwijsinstelling B.  Recht op kinderbijslag voor november? 

De regel inzake begin en einde recht bij overgang van de ene 
categorie van rechtgevende naar een andere kan naar analogie 
worden toegepast wanneer de jongere in een maand zijn 
hoedanigheid van student verliest ingevolge de stopzetting van 
zijn studies en diezelfde hoedanigheid in de daaropvolgende 
maand opnieuw verkrijgt ingevolge de hervatting van de studies.  
Bijgevolg kan zowel voor oktober als voor november betaald 
worden, voor zover alle andere voorwaarden vervuld zijn. 

43 Een jongere volgt niet hoger onderwijs tot 30 juni 2005.  De 
zomervakantie loopt van 1 juli 2005 tot 31 augustus 2005.  Op 
26 september hervat hij te laat de lessen.  Het schooljaar 2005/2006 is 
op 1 september 2005 begonnen. 

De regel inzake begin en einde recht bij overgang van de ene 
categorie van rechtgevende naar een andere kan naar analogie 
worden toegepast wanneer de jongere in een maand zijn 
hoedanigheid van student verliest en diezelfde hoedanigheid in de 
daaropvolgende maand opnieuw verkrijgt ingevolge de hervatting 
van de studies. 
Zowel in augustus als in september had de jongere minstens één 
dag een hoedanigheid in de zin van artikel 62 KBW.  Bijgevolg 
kan voor september 2005 betaald worden, voor zover alle andere 
voorwaarden vervuld zijn. 
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Opeenvolging van tegenstrijdige gebeurtenissen 

44 Student had langer dan één jaar geen recht.  Hervat studies in 
academiejaar 2005/2006. 

a) Inschrijving voor 60 studiepunten op 5 oktober 2005.  Academiejaar 
2005/2006 begint op 1 oktober 2005.  Vermindering van aantal 
studiepunten tot 25 op 25 oktober 2005.  Betaling voor oktober 
2005? 

b) Inschrijving voor 60 studiepunten op 5 november 2005.  
Academiejaar 2005/2006 begint op 1 oktober 2005.  Vermindering 
van aantal studiepunten tot 25 op 25 november 2005.  Betaling voor 
oktober 2005 en/of november 2005? 

De opmerkingen in de MO 593 inzake het einde en begin van het 
recht bij overgang van de ene categorie van rechtgevende kinderen 
naar een andere (rubriek a in de omzendbrief) en die inzake de 
opeenvolging van de tegenstrijdige gebeurtenissen (rubriek b in de 
omzendbrief) staan los van elkaar.  De regel inzake tegenstrijdige 
gebeurtenissen is bijgevolg altijd van toepassing in de gevallen 
waarin het recht maand per maand wordt vastgesteld, zelfs als de 
eerste gebeurtenis uitwerking heeft voor het verleden. 

 

Antwoorden: 

a) Geen betaling voor oktober 2005. 

b) Geen betaling voor oktober 2005 noch voor november 2005. 

45 Student die in 2004/2005 hoger onderwijs volgde, schrijft zich op 
5 oktober 2005 in voor 60 studiepunten.  Vermindering aantal 
studiepunten tot 25 op 25 oktober 2005.  Het academiejaar 2005/2006 
start op 1 oktober 2005. 

Toepassing van de regel van tegenstrijdige gebeurtenissen (zie 
voorbeeld 44).  Bijgevolg geen betaling voor oktober 2005. 

46 Kind ouder dan 18 jaar.  Leercontract tot 30 juni 2005.  Inschrijving op 
5 oktober 2005 voor 60 studiepunten.  Vermindering aantal 
studiepunten tot 25 op 25 oktober 2005. 

Betaling kinderbijslag tot 30 juni 2005.  Geen betaling voor 
oktober 2005.  Jongere had van 1 juli 2005 tot 30 september 2005 
geen hoedanigheid in de zin van artikel 62 KBW.  Bovendien is in 
oktober 2005 de regel van de tegenstrijdige gebeurtenissen van 
toepassing. 

 14 



Bijlage bij dienstbrief 996/66/BH 

Nr. Vraag Antwoord 

47 Kind met onvoorwaardelijk recht tot 31 augustus 2005.  Leercontract tot 
30 juni 2005.  Inschrijving op 5 oktober 2005 voor 60 studiepunten. 
Vermindering aantal studiepunten tot 25 op 25 oktober 2005. 

Betaling tot 31 augustus 2005.  Geen recht voor oktober 2005.  
Jongere had in september 2005 geen hoedanigheid in de zin van 
artikel 62 KBW.  Bovendien is in oktober 2005 de regel van de 
tegenstrijdige gebeurtenissen van toepassing. 

48 Kind met onvoorwaardelijk recht tot 31 augustus 2005.  Leercontract 
van 1 september 2005 tot 30 september 2005.  Inschrijving op 5 oktober 
2005 voor 60 studiepunten.  Vermindering aantal studiepunten tot 25 op 
25 oktober 2005. 

Toepassing van de regel van tegenstrijdige gebeurtenissen ( zie 
voorbeeld 44).  Bijgevolg geen betaling voor oktober 2005. 

Onderbreking in de betaling wegens een situatie die niet in de limitatieve opsomming van de schorsingstoestanden voorkomt 

49 

 

Student niet hoger onderwijs.  Werkt in 4e kwartaal > 240u.  Geen recht 
voor kerstvakantie van 26 december 2005 tot 6 januari 2006.  Quid 
betaling voor januari 2006? 

De situaties waarin het recht voor het kind is geschorst zijn 
limitatief opgesomd in de MO 593.  Andere situaties brengen een 
einde van het recht en het ontstaan van een nieuw recht mee, 
waarop de nieuwe bepalingen van artikel 48 KBW worden 
toegepast  
Het verlies van de kinderbijslag in de kerstvakantie wegens de 
schorsing van de toekenning voor de maand november ingevolge 
de uitoefening van een niet-toegelaten activiteit (artikelen 6 en 17 
van het KB  van 10 augustus 2005) komt niet voor in het overzicht 
van de bepalingen die leiden tot een schorsing. 

Conclusie: 

Betaling tot 30 september 2005 en opnieuw vanaf 1 februari 2006.  
Geen recht in kerstvakantie, dus ontstaan van een recht op 
7 januari 2006 met uitwerking op 1 februari 2006. 
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Toepassing 240-uren regel 

50 Kind ouder dan 18 jaar.  Student in niet hoger onderwijs (geen deeltijds 
onderwijs).  Tewerkstelling als jobstudent in april 2006 (120u); in mei 
(80u) en in juni (50u). 

Betaling tot 31 maart 2006.  Geen recht voor 2e kwartaal 2006 en 
geen recht voor zomervakantie 2005/2006. 

51 Kind ouder dan 18 jaar.  Student in hoger onderwijs (geen deeltijds 
onderwijs).  Tewerkstelling als jobstudent in april 2006 (120u); in  
mei (80u) en in juni (50u). 

Betaling tot 31 maart 2006.  Geen recht voor 2e kwartaal 2006 en 
geen recht voor zomervakantie 2005/2006. 

52
  

Kind ouder dan 18 jaar.  Student in niet hoger onderwijs (geen deeltijds 
onderwijs).  Tewerkstelling in april 2006 (120u); mei (80u) en juni 
(50u). 

Betaling tot 31 maart 2006.  Geen recht voor 2e kwartaal 2006 en 
geen recht voor zomervakantie 2005/2006. 
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