
Bijlage 1 bij de dienstbrief 996/74 van 6 april 2007 

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 
 

Toekenning van een sociale toeslag na het begin van een activiteit 
 
Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden 
 
Nr. Vraag Antwoord 

Ex-werklozen en ex-invaliden 
1. Kan een activiteit buiten België in aanmerking worden genomen voor 

de toepassing van de nieuwe maatregelen? 
Het begrip “activiteit” wordt in de CO 1323 van 18 mei 2000 
toegelicht.  Deze interpretatie geldt eveneens bij de toepassing 
van de nieuwe maatregelen. 
Het gaat om een activiteit in de zin van artikel 1, 5° van het 
koninklijk besluit van 25 april 1997: de rechthebbende is 
verbonden met een arbeidsovereenkomst of door een statuut in 
het openbaar ambt (in België of in een Staat van de Europese 
Economische Ruimte krachtens het principe van de gelijke 
behandeling). 

2. De rechthebbende is langdurig werkloos tot 14 januari 2007.  Vanaf 
15 januari werkt hij opnieuw.  Het eerste kind wordt geboren op 
13 maart 2007.  Het gezinsinkomen ligt lager dan het toepasselijke 
grensbedrag. 
Recht op sociale toeslag vanaf 1 april 2007? 

Voor de maand waarin de activiteit startte (januari 2007) kan 
geen sociale toeslag betaald worden.  Er was immers geen 
rechtgevend kind.  Er bestaat bijgevolg geen verworven recht op 
sociale toeslag. Er is evenmin gelijkstelling. 
Tijdens de activiteit is enkel de gewone kinderbijslag 
verschuldigd. 

3. De rechthebbende is langdurig werkloos tot in mei 2007.  In de loop 
van mei 2007 begint hij te werken.  Het eerste kind wordt geboren op 
10 mei 2007.  Het gezinsinkomen ligt lager dan het toepasselijke 
grensbedrag. 
Recht op sociale toeslag tijdens de activiteit als de activiteit start op  

a) 5 mei 2007? 
b) 11 mei 2007? 

In beide situaties kan voor de maand waarin de activiteit begint 
geen sociale toeslag betaald worden. Dus bestaat er geen 
verworven recht op sociale toeslag.  Er is evenmin gelijkstelling.  
Tijdens de activiteit is enkel de gewone kinderbijslag 
verschuldigd. 
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Nr. Vraag Antwoord 
4. De rechthebbende is langdurig werkloos tot 30 september 2007.  Op  

1 oktober 2007 begint hij te werken.  Het eerste kind wordt geboren op 
10 september 2007.  Het gezinsinkomen ligt lager dan het toepasselijke 
grensbedrag. 
Recht op sociale toeslag tot en tot wanneer? 

Op basis van de situatie in september 2007 kan er sociale toeslag 
betaald worden van 1 oktober 2007 tot 31 december 2007. 
Aangezien er sociale toeslag kan betaald worden voor oktober 
2007 is er tijdens de tewerkstelling gelijkstelling mogelijk tot 
30 september 2009.  Als gevolg van de trimestrialisering is de 
sociale toeslag verschuldigd tot 31 december 2009. 

5. De rechthebbende is langdurig werkloos tot 30 november 2006 met 
recht op sociale toeslag.  Van 1 december 2006 tot 28 februari 2007 is 
hij zonder beroep.  Op 1 maart 2007 begint hij te werken.  Het 
gezinsinkomen ligt onder het toepasselijke grensbedrag.  Tot wanneer 
bestaat er recht op sociale toeslag? 

Op basis van november 2006 is de sociale toeslag verschuldigd 
tot 31 maart 2007.  De rechthebbende verliest de hoedanigheid 
van langdurig werkloze wegens een andere omstandigheid dan 
activiteit, dus geen gelijkstelling. 
Vanaf 1 april 2007 enkel recht op de gewone kinderbijslag (geen 
sociale toeslag). 

6. Een langdurige werkloze begint een activiteit op 1 januari 2007.  Er is 
recht op sociale toeslag.  Tijdens de tewerkstelling blijft het 
gezinsinkomen lager dan het toepasselijke grensbedrag.  Het kind 
woont in het gezin van de rechthebbende. 
Op welke data dient een formulier P19quater verzonden te worden als 
de gezinssamenstelling ongewijzigd blijft? 

Op 31 maart 2007 om het inkomen tijdens de tewerkstelling te 
kennen.  Daarna op 15 juli 2007, 15 januari 2008 en op 15 juli 
2008 in het kader van de periodieke controle.  Tenslotte op 
15 januari 2009 aan het einde van de periode van gelijkstelling 
die loopt tot 31 december 2008. 

7. Een langdurige werkloze begint een activiteit op 1 april 2007.  Er is 
recht op sociale toeslag.  Tijdens de tewerkstelling blijft het 
gezinsinkomen lager dan het toepasselijke grensbedrag.  Het kind 
woont in het gezin van de rechthebbende. 
Op welke data dient een formulier P19quater verzonden te worden als 
de gezinssamenstelling ongewijzigd blijft? 

Op 30 juni 2007 om het inkomen tijdens de tewerkstelling en de 
laatste maand van de werkloosheid te kennen (afsluiting van het 
recht op sociale toeslag als langdurig werkloze).  Daarna op 
15 januari 2008 en op 15 juli 2008 en op 15 januari 2009 in het 
kader van de periodieke controle.  Tenslotte op 31 maart 2009  
aan het einde van de periode van gelijkstelling. 
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8. Een langdurig werkloze rechthebbende met recht op sociale toeslag 

begint te werken op 1 januari 2007.  Tijdens de activiteit wordt hij tot 
31 december 2008 met een volledig vergoede werkloze gelijkgesteld.  
Het gezinsinkomen blijft onder het toepasselijke grensbedrag. 
Welke bedrag is er verschuldigd als de rechthebbende na de activiteit 
opnieuw werkloos wordt op: 

a) 15 december 2008? 
b) 15 januari 2009? 
c) 15 maart 2009? 
d) 15 juni 2009? 

De gelijkstelling duurt tot 31 december 2008.  Tot die datum 
wordt de rechthebbende gelijkgesteld met een langdurig volledig 
vergoede werkloze. 
a) Op 1 januari 2009 (einde van de gelijkstelling) is de 
rechthebbende werkloos en dus verder langdurig werkloos.  
Bijgevolg bestaat er vanaf 1 april 2009 verder recht op sociale 
toeslag. 
b) Tussen 31 december 2008 (einde gelijkstelling) en 
15 januari 2009 liggen minder dan 28 dagen, dus geen 
onderbreking in de langdurige werkloosheid en vanaf 1 april 
2009 verder recht op sociale toeslag. 
c) Op 1 januari 2009 eindigt de gelijkstelling en verliest de 
rechthebbende zijn hoedanigheid van langdurig volledig 
vergoede werkloze.  Hij oefent op dat moment een activiteit uit 
en wordt binnen de 6 maanden opnieuw volledig werkloos, dus 
heeft hij op basis van artikel 4 van het KB van 1 maart 2000 
vanaf 15 maart 2009 opnieuw de hoedanigheid van langdurig 
volledig vergoede werkloze.  Bijgevolg bestaat er vanaf 1 april 
2009 verder recht op de sociale toeslag. 
d) Op 1 januari 2009 eindigt de gelijkstelling en verliest de 
rechthebbende zijn hoedanigheid van langdurig volledig 
vergoede werkloze.  Hij oefent op dat moment een activiteit uit 
en wordt binnen de 6 maanden opnieuw volledig werkloos, dus 
heeft hij op basis van artikel 4 van het KB van 1 maart 2000 
vanaf 15 juni 2009 opnieuw de hoedanigheid van langdurig 
volledig vergoede werkloze.  Bijgevolg recht op sociale toeslag 
tot 31 maart 2009 en opnieuw vanaf 1 juli 2009. 
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9. Een langdurige werkloze met recht op sociale toeslag begint te werken 

op 14 januari 2007.  Het gezinsinkomen blijft lager dan het 
toepasselijke grensbedrag.  Het enige kind stopt echter zijn studies op 
1 maart 2007 en gaat werken.  Op 1 oktober 2007 hervat het zijn 
studies. 
Welk bedrag is er verschuldigd vanaf 1 oktober 2007? 

In januari 2007 is het kind rechtgevend en bestaat er recht op 
sociale toeslag.  Bijgevolg kan de rechthebbende tijdens de 
activiteit mogelijk tot 31 december 2008 gelijkgesteld worden 
met een langdurig volledig vergoede werkloze.  Als 
gezinsinkomen onder het toepasselijke grensbedrag ligt en de 
activiteit niet is onderbroken, kan er rekening houdende met 
artikel 48 KBW vanaf 1 november 2007 tot 31 maart 2009 
opnieuw sociale toeslag betaald worden. 

10. Een langdurige werkloze met recht op sociale toeslag begint te werken 
op 14 januari 2007.  Het gezinsinkomen blijft lager dan het 
toepasselijke grensbedrag.  Hij opent op dat ogenblik het recht voor één 
kind (A).  Op 14 augustus 2008 wordt een tweede kind in zijn gezin 
geplaatst (B).  Voor de plaatsing werd voor kind B de gewone 
kinderbijslag betaald.  Kan er voor kind B sociale toeslag betaald 
worden? 

Aangezien er sociale toeslag kan betaald worden voor januari 
2007, kan de rechthebbende tijdens de activiteit mogelijk tot 
31 december 2008 gelijkgesteld worden met een langdurig 
volledig vergoede werkloze.  Bijgevolg ontstaat er voor kind B, 
dat op in januari 2007 rechtgevend was, recht op sociale toeslag 
op 14 augustus 2008 met uitwerking op 1 september 2008.  Voor 
kind B is de sociale toeslag verschuldigd van 1 september 2008 
tot 31 maart 2009. 

11. Een rechthebbende is invalide tot 31 december 2006 met recht op 
sociale toeslag 50ter.  Op 1 januari 2007 herneemt hij zijn activiteit bij 
zijn vroegere werkgever.  Op 2 april 2007 beëindigt hij zijn 
tewerkstelling.  Van 3 april 2007 tot 4 mei 2007 is hij zonder beroep 
(geen activiteit, geen werkloosheid en geen ziekte/invaliditeit) en vanaf 
4 mei 2007 is hij opnieuw tewerkgesteld.  Het gezinsinkomen ligt 
steeds onder het toepasselijke grensbedrag. 
Tot wanneer bestaat er recht op sociale toeslag? 

Als gevolg van de activiteit vanaf 1 januari 2007 kan de 
rechthebbende tot 31 december 2008 mogelijk gelijkgesteld 
worden met een invalide als de activiteit ononderbroken 
voortduurt.  De inactiviteitperiode brengt echter een 
onderbreking in de activiteit én in de gelijkstelling mee.  
Rekening houdende met de gelijkgestelde dagen (feestdagen) 
wordt de 28e dag pas bereikt begin mei 2007.  Ingevolge de 
trimestrialisering bestaat er recht op sociale toeslag 50ter tot 
30 september 2007. 

12. De rechthebbende vader is langdurig werkloos tot 30 september 2006 
met recht op sociale toeslag.  Vanaf 1 oktober 2006 is hij opnieuw 
tewerkgesteld.  Het gezinsinkomen ligt steeds onder het toepasselijke 
grensbedrag.  
Verder recht op sociale toeslag vanaf 1 januari 2007? 

Aangezien de activiteit begonnen is vóór 1 januari 2007, gelden 
de nieuwe maatregelen niet.  Dus recht op sociale toeslag 42bis 
tot 31 december 2006 en gewone kinderbijslag vanaf 1 januari 
2007. 
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13. De rechthebbende vader is langdurig werkloos tot 31 december 2006.  

Vanaf 1 januari 2007 is hij opnieuw tewerkgesteld.  De moeder in het 
gezin is beginnen te werken op 1 juni 2006 waardoor het 
gezinsinkomen hoger lag dan het grensbedrag.  Dus betaling van 
sociale toeslag tot 30 september 2006 en gewone kinderbijslag vanaf 
1 oktober 2006.   
Op 1 januari 2007 wordt de moeder opnieuw werkloos waardoor het 
gezinsinkomen opnieuw lager ligt dan het toepasselijke grensbedrag. 
Opnieuw recht op sociale toeslag vanaf 1 januari 2007? 

Voor januari 2007 kan er geen sociale toeslag betaald worden.  
Bijgevolg kan de vader tijdens de activiteit niet gelijkgesteld 
worden met een volledig vergoede werkloze.  Vanaf 
1 januari 2007 betaling van de gewone kinderbijslag 

14. Een rechthebbende is langdurig werkloos met recht op sociale toeslag 
42bis.  Van 1 januari 2007 tot 31 december 2007 werkt hij.  Van 
1 januari 2008 tot 30 juni 2008 is hij ziek en vanaf 1 juli 2008 is hij 
opnieuw tewerkgesteld.  Het gezinsinkomen ligt steeds onder het 
toepasselijke grensbedrag.  
Tot wanneer bestaat er recht op sociale toeslag? 

De gelijkstelling die ingaat op 1 januari 2007 wordt onderbroken 
op 30 juni 2008 (laatste dag van de zesde maand ziekte).  Dus 
recht op sociale toeslag tot 30 september 2008.  Vanaf 1 oktober 
2008 is enkel de gewone kinderbijslag verschuldigd. 

15. Een rechthebbende is langdurig werkloos met recht op sociale toeslag 
42bis.  Van 1 januari 2007 tot 15 oktober 2007 werkt hij.  Van 
16 oktober 2007 tot 14 april 2008 is hij ziek.  Van 15 april 2008 tot 
24 mei 2008 is hij zonder beroep (geen activiteit, geen werkloosheid 
noch ziekte/invaliditeit) en vanaf 25 mei 2008 is hij opnieuw 
tewerkgesteld.  Het gezinsinkomen ligt steeds onder het toepasselijke 
grensbedrag.  
Tot wanneer bestaat er recht op sociale toeslag? 

De gelijkstelling die ingaat op 1 januari 2007 wordt onderbroken 
door de inactiviteitperiode.  De 28e dag wordt bereikt inde loop 
van mei 2007.  Rekening houdende met de trimestrialisering 
bestaat er recht op sociale toeslag tot 30 september 2008. 
 
P.S.  Mocht de inactiviteitperiode tot in juni 2008 duren, dan kan 
mei 2008 niet als referentiemaand in aanmerking worden 
genomen wegens “geen statuut van rechthebbende”.  In de 
referentiemaand juni 2008 is de rechthebbende ingevolge de  
inactiviteitperiode zijn gelijkstelling verloren.  Bijgevolg eindigt 
het recht op sociale toeslag in dat geval op 30 juni 2008. 
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16. De rechthebbende was ziek met recht op sociale toeslag 50ter tot 

15 januari 2007.  Vanaf 16 januari 2007 werkt hij.  Het gezinsinkomen 
blijft tijdens de activiteit lager dan het toepasselijke grensbedrag.  Op 
15 januari 2009 eindigt de tewerkstelling en wordt de rechthebbende 
opnieuw werkloos.  Recht op 42bis vanaf 1 april 2009? 

De rechthebbende is tot 31 december 2008 gelijkgesteld met een 
invalide.  Hij wordt daarna binnen 27 dagen opnieuw werkloos.  
Bijgevolg heeft hij vanaf 1 januari 2009 onmiddellijk de 
hoedanigheid van langdurig werkloze.  Dus recht op sociale 
toeslag 50ter tot 31 maart 2009 en op sociale toeslag 42bis vanaf 
1 april 2009. 

17. De rechthebbende was ziek met recht op sociale toeslag 50ter tot 
15 januari 2007.  Vanaf 16 januari 2007 werkt hij.  Het gezinsinkomen 
blijft tijdens de activiteit lager dan het toepasselijke grensbedrag.  Op 
10 februari 2009 eindigt de tewerkstelling en wordt de rechthebbende 
opnieuw werkloos.  Recht op 42bis vanaf 1 april 2009? 

De rechthebbende is tot 31 december 2008 gelijkgesteld met een 
invalide.  Er ligt een periode van  meer dan 27 opeenvolgende 
kalenderdagen tussen het einde van de gelijkstelling met een 
zieke en het begin van de werkloosheid.  Dus tot 31 maart 2009 
recht op sociale toeslag 50ter, van 1 april 2009 tot 31 augustus 
2009 op schaal 40 en vanaf 1 september 2009 op sociale toeslag 
42bis. 

18. De rechthebbende was ziek met recht op sociale toeslag 50ter tot 
15 januari 2007.  Vanaf 16 januari 2007 werkt hij.  Het gezinsinkomen 
blijft tijdens de activiteit lager dan het toepasselijke grensbedrag.  Op 
10 maart 2009 wordt hij opnieuw ziek.  Ononderbroken recht op 
sociale toeslag 50ter? 

De rechthebbende verliest in de kinderbijslaginstelling zijn 
gelijkstelling met een langdurig zieke op 31 december 2008. 
In de ziektereglementering heeft de rechthebbende op 10 maart 
2009 evenmin de hoedanigheid van invalide Er liggen immers 
meer dan 3 maanden tussen de twee effectieve ziekteperiodes. 
Dus tot 31 maart 2009 recht op sociale toeslag 50ter, van 1 april 
2009 tot 30 september 2009 op schaal 40 en vanaf 1 oktober 
2009 opnieuw op de sociale toeslag 50ter.. 

19. De rechthebbende was ziek met recht op sociale toeslag 50ter tot 
15 januari 2007.  Van 16 januari 2007 tot 30 april 2008 werkt hij.  Het 
gezinsinkomen blijft tijdens de activiteit lager dan het toepasselijke 
grensbedrag.  Van 1 mei 2008 tot 15 juni 2008 is hij werkloos.  Van 
16 juni 2008 tot 14 april 2009 werkt hij opnieuw en vanaf 15 april 2009 
is hij opnieuw werkloos.  Recht op sociale toeslag 42bis vanaf 1 mei 
2009 bij toepassing van de wet D’Hondt? 

Tot 31 december 2008 wordt de rechthebbende gelijkgesteld met 
een invalide, ook tijdens de periode van werkloosheid.  Bij het 
begin van de werkloosheid geldt artikel 2 van het KB van 1 maart 
2000.  Aangezien er tussen het einde van de gelijkstelling en het 
begin van de werkloosheid meer dan 27 opeenvolgende 
kalenderdagen liggen, dient de rechthebbende vanaf 15 april 
2009 een nieuwe wachtperiode te doorlopen.  Dus recht op de 
sociale toeslag 50ter tot 31 maart 2009, op de schaal 40 van 
1 april 2009 tot 31 oktober 2009 en op de sociale toeslag 42bis 
vanaf 1 november 2009. 
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20. De rechthebbende was ziek met recht op sociale toeslag 50ter tot 

15 januari 2007.  Van 16 januari 2007 tot 30 april 2008 werkt hij.  Het 
gezinsinkomen blijft tijdens de activiteit lager dan het toepasselijke 
grensbedrag.  Van 1 mei 2008 tot 15 juni 2008 is hij werkloos.  Van 
16 juni 2008 tot 14 april 2009 werkt hij en vanaf 15 april 2009 is hij 
opnieuw ziek.  Recht op sociale toeslag 42bis vanaf 1 mei 2009 bij 
toepassing van de wet D’Hondt? 

Tot 31 december 2008 wordt de rechthebbende gelijkgesteld met 
een invalide, ook tijdens de periode van werkloosheid.  De wet 
D’Hondt (artikel 4 KB van 1 maart 2000) is niet van toepassing. 
Dus recht op de sociale toeslag 50ter tot 31 maart 2009, op de 
schaal 40 van 1 april 2009 tot 31 oktober 2009 en op de sociale 
toeslag 50ter vanaf 1 november 2009. 

21. De rechthebbende vader was langdurig werkloos met recht op sociale 
toeslag 42bis tot 15 januari 2007.  Op 16 januari 2007 begint hij te 
werken.  Het meerderjarig kind maakt deel uit van zijn gezin en tijdens 
de activiteit blijft het gezinsinkomen onder het toepasselijke 
grensbedrag.  Op 16 november 2007 gaat het kind bij de moeder wonen 
die zonder beroep is (geen activiteit, geen werkloosheid, geen 
vervangingsinkomen).  Bestaat er vanaf 1 januari 2008 verder recht op 
de sociale toeslag 42bis? 

De vader wordt tijdens de activiteit tot 31 december 2008 
gelijkgesteld met een werkloze.  Aangezien de moeder zonder 
beroep is, blijft hij vanaf 1 januari 2008 de rechthebbende.  Als 
hij i.f.v de gezinssituatie van de bijslagtrekkende moeder (geen 
samenwoning, …) verder het statuut heeft van rechthebbende 
met personen ten laste is de sociale toeslag 42bis verschuldigd tot 
31 maart 2009,vanaf 1 december 2007 weliswaar te betalen aan 
de moeder. 

22. De rechthebbende is deeltijds tewerkgesteld en ontvangt daarnaast een 
inkomensgarantie-uitkering tot 31 januari 2007.  Het gezinsinkomen 
ligt onder het toepasselijke grensbedrag en de sociale toeslag 42bis 
wordt betaald.  In februari 2007 presteert hij meer uren, waardoor hij 
voor die maand zijn inkomensgarantie-uitkering verliest.  Vanaf maart 
2007 is hij opnieuw deeltijds tewerkgesteld met inkomensgarantie-
uitkering.  Valt de rechthebbende vanaf 1 februari 2007 onder de 
gelijkstelling, hoewel hij geen nieuwe activiteit aanvat? 

De rechthebbende verliest zijn hoedanigheid van volledig 
vergoede werkloze einde januari 2007.  De onderbreking is 
gebonden aan een activiteit in de zin van het bevoegdheidsbesluit 
van  25 april 1997.  Dus geldt vanaf 1 februari 2007 de 
gelijkstelling. 
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23. Loopt de activiteit door bij loopbaanonderbreking? De gelijkstelling geldt bij een  activiteit in de zin van het 

bevoegdheidsbesluit van 25 april 1997.  De rechthebbende 
bevindt zich dus in een situatie die een recht kan doen ontstaan 
en is verbonden met een arbeidsovereenkomst of door een statuut 
in het openbaar ambt (in België of in een Staat van de Europese 
Economische Ruimte krachtens het principe van de gelijke 
behandeling).  Dus als bij de loopbaanonderbreking het contract 
niet wordt verbroken, loopt tijdens de loopbaanonderbreking de 
activiteit door. 

Ex-gewaarborgde 
24. Een kind A wordt opgevoed door de moeder (zonder beroep) die een 

feitelijk gezin vormt met een man (zonder beroep).  Het koppel 
ontvangt het leefloon van het OCMW.  De moeder ontvangt 
gewaarborgde gezinsbijslag aan de schaal 42bis.  Op 1 februari 2007 
begint de broer buiten het gezin te werken.  Welke schaal is er vanaf 
1 februari 2007 verschuldigd?   

De activiteit van de broer buiten het gezin stelt een einde aan het 
recht op gewaarborgde gezinsbijslag aan de schaal 42bis.  
Tijdens de activiteit dienen de inkomensvoorwaarden onderzocht 
te worden uitgaande de gezinssituatie van de bijslagtrekkende.  
Aangezien haar gezinsinkomen lager ligt dan het toepasselijke 
grensbedrag, is er tijdens de activiteit van 1 februari 2007 tot 31 
maart 2009 mogelijk recht op sociale toeslag 42bis.  Het feit dat 
de moeder samenwoont, doet hieraan geen afbreuk.  In 
toepassing van artikel 48 KBW en MO 593 addendum, geen 
vertragingseffect van één maand. 

25. Een kind A wordt opgevoed door de moeder die het leefloon van het 
OCMW ontvangt.  De moeder ontvangt gewaarborgde gezinsbijslag 
aan de schaal 42bis.  Op 1 februari 2007 gaat zij samenwonen met een 
werknemer (B).  Het gezinsinkomen blijft onder het toepasselijke 
grensbedrag.  Op 1 mei 2007 komt de meerderjarige zoon (C) van B die 
voordien bij zijn loontrekkende moeder woonde bij de vader wonen.  
Welke schaal is er verschuldigd voor kind C? 

Voor kind A eindigt het recht de gewaarborgde gezinsbijslag aan 
de schaal 42bis als gevolg van een activiteit.  De 
inkomensvoorwaarden zijn vervuld, dus tijdens de activiteit 
mogelijk recht op sociale toeslag van 1 februari 2007 tot 
31 maart 2009. 
Kind C wordt door de nieuwe maatregelen niet beoogd.  Op basis 
van artikel 64 KBW wordt de vader voor dat kind de 
voorrangsgerechtigde vanaf 1 juli 2007.  Voor dat kind is enkel 
gewone kinderbijslag verschuldigd. 
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26. Een kind A wordt opgevoed door de moeder die het leefloon van het 

OCMW ontvangt.  De moeder ontvangt gewaarborgde gezinsbijslag 
aan de schaal 42bis.  Op 5 februari 2007 begint de broer in het gezin te 
werken.  De inkomensvoorwaarden zijn vervuld.  Op 10 juni gaat de 
moeder samenwonen met een werknemer (B).  Vanaf 1 juli 2007 is B 
de rechthebbende.  Welke bedrag is er verschuldigd vanaf 1 juli 2007? 

Enkel de activiteit die een einde stelt aan de toekenning van 
gewaarborgde gezinsbijslag aan de schaal 42bis komt in 
aanmerking voor het behoud van het recht op sociale toeslag 
tijdens de activiteit.  De activiteit van B voldoet niet aan die 
voorwaarde, dus recht op sociale toeslag 42bis tot 30 juni 2007 
op basis van de activiteit van de broer en vanaf 1 juli 2007 op 
gewone kinderbijslag op basis van de activiteit van de 
samenwonende partner van de moeder. 
 
 
 

Toepassing artikel 4 KB van 1 maart 2000 
27. De rechthebbende bereikt de 7e maand werkloosheid op 20 april 2007. 

Vanaf 25 april 2007 werkt hij opnieuw.  Het inkomen voor april ligt 
lager dan het toepasselijke grensbedrag.  De rechthebbende is tijdens 
zijn tewerkstelling ziek van 1 september 2007 tot 25 september 2007.  
De tewerkstelling eindigt op 15 november 2007 en vanaf 16 november 
2007 is de rechthebbende opnieuw volledig werkloos. 
Doet de ziekteperiode in september 2007 een recht op sociale toeslag 
ontstaan? 

Geen betaling van sociale toeslag voor april 2007, dus geen 
gelijkstelling.  Op basis van april 2007 betaling van sociale 
toeslag van 1 mei 2007 tot 30 september 2007.  De ziekteperiode 
in september 2007 duurt minder dan 31 dagen, dus geen 
onderbreking in de activiteit.  Bij toepassing artikel 4 KB van 1 
maart 2000 geen recht op toeslag tijdens de activiteit, ongeacht of 
het gezinsinkomen voor september 2007 het toepasselijke 
grensbedrag overschrijdt of niet.  De volgende 
werkloosheidsperiode vanaf 16 november 2007 begint na meer 
dan zes maanden activiteit. 
Conclusie: van 1 oktober 2007 tot 31 mei 2008 enkel recht op de 
gewone kinderbijslag (geen recht op sociale toeslag). 
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Bijlage 1 bij de dienstbrief 996/74 van 6 april 2007 

Nr. Vraag Antwoord 
28. De rechthebbende is langdurig werkloos met recht op sociale toeslag 

tot 15 januari 2007.  Van 16 januari 2007 tot 30 april 2007 werkt hij. 
Van 1 mei 2007 tot 10 juli 2007 is hij zonder beroep (geen 
werkloosheidsuitkering, geen ziekte-uitkering en evenmin activiteit) en 
vanaf 11 juli 2007 is hij opnieuw volledig vergoede werkloze.  Het 
gezinsinkomen ligt steeds onder het toepasselijke grensbedrag. 
Ontstaat erop 11 juli 2007 recht op sociale toeslag bij toepassing van de 
wet D’Hondt? 

Voor januari 2007 kan er sociale toeslag betaald worden, dus 
geldt de gelijkstelling.  De activiteit wordt onderbroken door de 
inactiviteitperiode van meer dan 27 opeenvolgende 
kalenderdagen).  Rekening houdende met de trimestrialisering 
bestaat er tot 30 juni 2007 recht op sociale toeslag (geen statuut 
van rechthebbende in de referentiemaand mei 2007). 
De rechthebbende verliest zijn gelijkstelling ten gevolge van een 
andere omstandigheid dan activiteit, dus geen toepassing van de 
wet D’Hondt.  Vanaf 1 juli 2007 tot 31 januari 2008 is enkel de 
gewone kinderbijslag verschuldigd. 
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