
Bijlage 1 bij dienstbrief 996/75 van 12 juni 2007 

Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden 
 

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen 

Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 

1. Een koppel gaat gescheiden leven op 3 mei 2007.   De alleen gebleven bijslagtrekkende heeft recht op de 
verhoging vanaf 1 juni 2007 en ten minste tot 
30 september 2007. 

2. Een bijslagtrekkende woont alleen en is werknemer.  Het maandelijks 
brutoloon bedraagt € 2000.  Op 31 mei verliest hij zijn werk.  Vanaf 1 juni 
ontvangt hij een werkloosheidsuitkering van € 1500 bruto per maand.   

De bijslagtrekkende heeft recht op de verhoging vanaf 
1 juli en ten minste tot 30 september 2007. 

3. Een koppel gaat gescheiden leven op 3 juli 2007.   De alleen gebleven bijslagtrekkende heeft recht op de 
verhoging vanaf 1 augustus 2007 en ten minste tot 
31 december 2007. 

4. Een bijslagtrekkende met recht op de verhoging gaat samenwonen op 3 juli 
2007.   

De bijslagtrekkende behoudt het recht op de verhoging tot 
30 september 2007. 

5. Een rechthebbende is minder dan zes maanden werkloos (schaal 40).  Hij 
woont alleen met zijn kind en begint op 3 mei 2007 te werken.  Zijn brutoloon 
voor mei 2007 bedraagt € 2000.   

De rechthebbende en bijslagtrekkende heeft recht op de 
verhoging tot 30 september 2007. (motivering: een 
bijslagtrekkende die een eenoudergezin vormt op 1 mei 
2007 opent een nieuw recht op de verhoging (artikel 41 
KBW) op basis van de verklaring dat het bruto-inkomen 
voor april 2007 € 1740,15 niet overschrijdt). 

6. Een alleen gebleven bijslagtrekkende heeft recht op de verhoging voor 
3 kinderen.  Op 10 augustus 2007 gaat het oudste kind alleen wonen en wordt 
vanaf 1 september 2007 bijslagtrekkende voor zichzelf.  De moeder blijft de 
voorrangsgerechtigde voor de drie kinderen.   

Het kind dat bijslagtrekkende is voor zichzelf ontvangt 
vanaf 1 september 2007 een eerste rang (schaal 40) 
zonder de verhoging. 
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7. De gescheiden ouders voeden de kinderen in co-ouderschap op.  De kinderen 
staan ingeschreven op het adres van de vader.  Bij gebrek aan vraag van de 
vader om de kinderbijslag te ontvangen, wordt de kinderbijslag aan de 
moeder betaald.  De bijslagtrekkende moeder woont alleen en heeft een bruto-
inkomen dat lager ligt dan € 1.740,15. 

Aangezien moeder de wettelijke bijslagtrekkende is en zij 
voldoet aan alle toekenningsvoorwaarden bestaat er recht 
op de verhoging.  Het domicilie van de kinderen op een 
ander adres doet hieraan geen afbreuk.  Dit standpunt 
vernietigt en vervangt het standpunt ingenomen in de 
bijlagen bij de CO 1366 (blz. 5, co-ouderschap – 
domicilie kind bij de vader – de toeslag 42bis of 50ter) 

8. De moeder is rechthebbende en bijslagtrekkende en heeft voor april 2007 een 
bruto-inkomen dat lager ligt dan € 1.740,15.  Op 20 april 2007 gaat zij een 
feitelijk gezin vormen. 

Er bestaat geen recht op de verhoging omdat de 
bijslagtrekkende moeder op 1 mei 2007 geen 
eenoudergezin vormt.   

9. De moeder is rechthebbende en bijslagtrekkende. Zij vormt een 
eenoudergezin  en heeft een bruto-inkomen dat lager ligt dan € 1.740,15.  Op 
20 april 2007 wordt het kind geplaatst in een instelling in de zin van artikel 
70 KBW met betaling van het eenderde op een spaarrekening.  Vanaf 1 juli 
2007 wordt de vader, die een feitelijk gezin vormt, de rechthebbende. 

Het geplaatste kind met eenderde op een spaarrekening 
wordt geacht deel uit te maken van het gezin van de 
rechthebbende.  Tot 30 juni 2007 is de moeder de 
rechthebbende.  Aangezien zij voldoet aan de 
toekenningsvoorwaarden is er voor mei en juni 2007 recht 
op de verhoging.  Vanaf 1 juli is de vader de 
rechthebbende. Aangezien hij een partnergezin vormt is er 
vanaf die datum geen recht meer op de verhoging. 
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10. Een kind heeft recht op gewone wezenbijslag. Het is geplaatst in een 
instelling in de zin van artikel 70 KBW met betaling van het eenderde op een 
spaarrekening.  Er is geen sprake van verlating. 

Het geplaatste kind met eenderde op een spaarrekening 
wordt geacht deel uit te maken van het gezin van de 
rechthebbende.  In het concrete geval is het weeskind zelf 
de rechthebbende.  In die omstandigheden is er geen 
sprake van een eenoudergezin (én een ouder én een kind). 

Bijgevolg bestaat er geen recht op de verhoging. 

 

 

 

Eenoudergezinnen die een sociale toeslag ontvangen: verhoogde sociale toeslag van 20 EUR voor een kind met een derde rang of hoger 

11. Een rechthebbende moeder is langdurig werkloos en ontvangt een 
werkloosheidsuitkering van € 1500 per maand.  Haar echtgenoot woont bij 
haar en is zonder beroep.  Er is recht op de sociale toeslag 42bis omdat het 
gezinsinkomen lager ligt dan € 2008,39 per maand.  Voor het derde kind 
wordt een sociaal supplement van € 4,35 betaald.  Op 1 juli gaat het koppel 
gescheiden leven.  

Door de scheiding ontstaat er voor het derde kind recht op 
een sociaal supplement van € 20.  Het gaat om een 
gebeurtenis die een wijziging in het bedrag meebrengt.  
Overeenkomstig artikel 48 KBW is de verhoogde sociale 
toeslag verschuldigd vanaf 1 augustus. 

12. Een moeder ontvangt sociale toeslag 42bis voor drie kinderen.  Het kind met 
rang 3 heeft recht op de sociale toeslag van € 20.  Op 10 augustus gaat het 
oudste kind alleen wonen en wordt bijslagtrekkende voor zichzelf.  De 
moeder blijft de voorrangsgerechtigde rechthebbende voor de drie kinderen.   

Het oudste kind ontvangt van 1 september tot 
31 december het bedrag  voor een rang 1 met sociale 
toeslag 42bis.  De moeder krijgt vanaf 1 september verder 
sociale toeslag 42bis voor een eerste en tweede rang. 

13. Een moeder ontvangt sociale toeslag 42bis voor drie kinderen.  Het kind met 
rang 3 heeft recht op de sociale toeslag van € 20.  Op 10 augustus gaat de 
moeder  samenwonen.  Zij blijft de rechthebbende.   

Het kind met rang 3 behoudt ingevolge de 
trimestrialisering recht op de verhoogde sociale toeslag 
van € 20 tot 31 december. 
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14. Een rechthebbende moeder ontvangt sociale toeslag 42bis voor drie kinderen.  
Het kind met rang 3 heeft recht op de sociale toeslag van € 20.  Op 1 augustus 
gaat zij werken.  Haar brutoloon bedraagt € 2000. 

Ingevolge de trimestrialisering bestaat er recht op sociale 
toeslag 42bis tot 30 september.  Het kind met rang 3 
heeft tot 30 september recht op de verhoogde sociale 
toeslag van € 20. 

15. De moeder is rechthebbende en bijslagtrekkende. Zij heeft  3 kinderen en 
ontvangt een werkloosheidsvergoeding van € 500 per maand.  Zij vormt een 
feitelijk gezin met een partner met een bruto-inkomen van € 1.500 per maand.  
De moeder is langdurig werkloos tot 31 oktober.  Op 1 november hervat zij 
het werk met een brutoloon van € 2.100 per maand.  Ingevolge de 
trimestrialisering bestaat er tot 31 december recht op sociale toeslag.  Van 
5 oktober tot 14 oktober leeft het koppel gescheiden.   

Op basis van de referentiemaand augustus bestaat er recht 
op sociale toeslag tot 31 december.  Aangezien de 
bijslagtrekkende moeder in de maand oktober minstens 
één dag een éénoudergezin vormt met een inkomen dat  
€ 1.740,15 niet overschrijdt, ontstaat er op 5 oktober voor 
het kind met rang 3 binnen het bestaande recht op sociale 
toeslag een nieuw recht op de verhoogde sociale toeslag 
van € 20 per maand.  Overeenkomstig artikel 48 KBW 
heeft deze verandering van bedrag uitwerking vanaf 
1 november.  Op 15 oktober eindigt dat recht op de 
verhoogde sociale toeslag.  Het recht op de verhoogde 
sociale toeslag voor het derde kind heeft enkel zin als er 
voor het eerste en het tweede kind eveneens recht bestaat 
op sociale toeslag 42bis; bijgevolg worden de betalingen 
van de sociale toeslag voor de drie kinderen stopgezet op 
31 december.  Voor kind 3 wordt voor november en 
december een sociale toeslag van €20 betaald. 

16. Een rechthebbende woont alleen en heeft recht op sociale toeslag 42bis voor 
zijn drie kinderen.  Een ervan is geplaatst in de zin van artikel 70 KBW, met 
eenderde op een spaarboekje. 

Het geplaatste kind heeft recht op: 

(1e rang 40+ 42 bis)+(2e rang 40+ 42 bis)+( 3e rang 40+ €20 ) 
3 
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Overgang van de verhoging van € 20 naar het recht op sociale toeslag en vice versa 

17. De moeder is de rechthebbende en de bijslagtrekkende.  Zij vormt een 
éénoudergezin en heeft een bruto-inkomen dat lager ligt dan €1.740,15 per 
maand.  Zij wordt volledig vergoede werkloze op 1 april en bereikt de 
zevende maand werkloosheid op 1 oktober. 

Op basis van de referentiemaand augustus is er een 
getrimestrialiseerd recht op de verhoging tot  
31 december.  Op 1 oktober ontstaat er recht op de sociale 
toeslag 42bis.  Volgens artikel 41 KBW primeert het recht 
op sociale toeslag op het recht op de verhoging.  Op 
1 oktober ontstaat een recht op een hoger bedrag met 
uitwerking op 1 november.   
Vanaf 1 november dient de sociale toeslag 42bis te 
worden betaald. 

18. De moeder is de rechthebbende en de bijslagtrekkende voor haar kind.  Zij 
vormt een éénoudergezin en heeft een bruto-inkomen dat lager ligt dan 
€1.740,15 per maand.  Aangezien zij langdurig werkloze is, heeft ze recht op 
sociale toeslag 42bis.  Op 7 juni wordt zij uitgesloten van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen.  De sanctie vormt echter geen beletsel voor haar 
recht op gewone kinderbijslag.  Vanaf juli ontvangt zij het leefloon van het 
OCMW dat eveneens lager ligt dan € 1.740,15. 

Ingevolge artikel 54 KBW opent de rechthebbende tot 
30 september recht op de sociale toeslag 42bis.  Tot die 
datum bestaat er overeenkomstig artikel 41 KBW geen 
recht op de verhoging van de gewone kinderbijslag.  Het 
recht op de verhoging ontstaat dus op 1 oktober.  
Overeenkomstig artikel 48 KBW heeft deze verandering 
van bedrag uitwerking vanaf 1 november.  Voor oktober 
kan bijgevolg noch sociale toeslag noch de verhoging 
worden toegekend. 

 

 5 


