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Automatisch onderzoek van het recht – vaststelling van het recht voor periodes in het 
verleden 
 
Situatie 1 
 
Een vader doet op 21 oktober 2007 een aanvraag om kraamgeld en kinderbijslag voor zijn 
kind dat geboren is op 4 januari 2005. 
De vader wordt in het Kadaster van de kinderbijslag geïntegreerd.  
Uit de consultatie van de databanken (Trivia) blijken de volgende tewerkstellingen: 

− van 24 maart 2003 tot 25 februari 2005 voor werkgever A; 
− van 1 maart 2005 tot 27 augustus 2005 voor werkgever B; 
− van 1 september 2005 tot 31 augustus 2006 voor werkgever C; 
− van 1 september 2006 tot 31 december 2006 voor werkgever D; 
− vanaf 1 januari 2007 voor werkgever E. 

 
Alle werkgevers vallen onder de regeling van de nationale verdeling.  Het kinderbijslagfonds 
van werkgever E betaalt het kraamgeld en de kinderbijslag vanaf 1 februari 2005. 
 
 
Situatie 2 
 
Een vader opent aanvankelijk het recht voor twee kinderen.  De kinderbijslag werd tot 30 juni 
2005 betaald door kinderbijslagfonds A op basis van de tewerkstelling bij werkgever A en 
vanaf 1 juli 2005 door kinderbijslagfonds B op basis van zijn tewerkstelling bij werkgever B.  
Beide werkgevers ressorteren onder de nationale verdeling.  Op 14 oktober 2007 ontvangt 
kinderbijslagfonds B een aanvraag voor een broer van de vader buiten het gezin, voor wie nog 
geen enkel kinderbijslagfonds kinderbijslag betaalde.  Het kind is geboren op 4 december 
2004.  Kinderbijslagfonds B betaalt het kraamgeld en de kinderbijslag vanaf 1 januari 2005 en 
integreert die betalingen onmiddellijk in het Kadaster. 
 
 
Situatie 3 
 
Een gezin ontvangt gewaarborgde gezinsbijslag.  Op 10 oktober 2007 verneemt de dienst dat 
er nog een zuster buiten het gezin woont.  De dossierbeheerder integreert deze potentiële 
rechthebbende in het Kadaster van de kinderbijslag. 
Uit de consultatie van de databanken (Trivia) blijken de volgende tewerkstellingen van de 
zuster: 

− van 1 februari 2005 tot 24 maart 2005 voor werkgever A met een gewoon contract; 
− van 20 oktober 2005 tot 31 december 2005 als zelfstandige in hoofdberoep; 
− vanaf 24 januari 2007 voor werkgever B met een gewoon contract. 

 
De dienst gewaarborgde gezinsbijslag maakt het dossier over aan het kinderbijslagfonds van 
werkgever B volgens de richtlijnen gegeven met de dienstbrief 997/67 van 16 maart 2007 met 
de vraag het voorrangsrecht voor het verleden eveneens te onderzoeken, wat betreft de 
rechten binnen de nationale verdeling.  De dienst gewaarborgde leidt het onderzoek eveneens 
in bij het sociaal verzekeringsfonds met een brevet van rechthebbende. 
Het  kinderbijslagfonds van werkgever B staat binnen de nationale verdeling in voor het 
onderzoek naar het voorrangsrecht voor de hele periode (verleden en toekomst).  Daarbij stelt 
het vast dat de zuster tijdens de niet-gewerkte periodes het leefloon ontving van het OCMW.  
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Het fonds regulariseert de periode van 1 februari 2005 tot 30 juni 2005 en vanaf 1 januari 
2007 met de dienst gewaarborgde gezinsbijslag, integreert deze betalingsperiodes in het 
Kadaster van de kinderbijslag waardoor dubbele betalingen worden vermeden en levert een 
brevet van rechthebbende af aan het sociaal verzekeringsfonds.  De dienst gewaarborgde 
gezinsbijslag staat in voor de regularisatie van de  betalingen met het sociaal 
verzekeringsfonds. 
Voor de periodes dat de zuster geen recht op kinderbijslag kan openen noch in de 
werknemersregeling noch in de zelfstandigenregeling blijft de betaalde gewaarborgde 
gezinsbijslag verschuldigd. 
 
 
Situatie 4 
 
Een gezin ontvangt gewaarborgde gezinsbijslag.  Op 10 april 2007 verneemt de dienst dat er 
nog een zuster buiten het gezin woont.  De dossierbeheerder integreert deze potentiële 
rechthebbende in het Kadaster van de kinderbijslag. 
Uit de consultatie van de databanken (Trivia) blijken de volgende tewerkstellingen van de 
zuster: 

− van 1 februari 2005 tot 24 maart 2005 bij werkgever A met een gewoon contract; 
− van 20 april 2005 tot 30 september 2005 bij een werkgever die onder de RSZ PPO 

ressorteert; 
− van 24 januari 2007 tot 24 maart 2007 bij werkgever C met een gewoon contract; 
− vanaf 3 april 2007 bij werkgever D als interimaris. 

 
De dienst gewaarborgde gezinsbijslag maakt het dossier over aan het kinderbijslagfonds van 
werkgever D volgens de richtlijnen gegeven met de dienstbrief 997/67 van 16 maart 2007 met 
de vraag het voorrangsrecht voor het verleden eveneens te onderzoeken, wat betreft de 
rechten binnen de nationale verdeling.  De dienst gewaarborgde gezinsbijslag leidt het 
onderzoek eveneens in bij de RSZ PPO met een brevet van rechthebbende. 
Het kinderbijslagfonds van werkgever D stelt vast dat de zuster tijdens de niet-gewerkte 
periodes een werkloosheidsuitkering ontving.  Het fonds regulariseert de periode van 
1 februari 2005 tot 30 juni 2005 en vanaf 1 april 2007 met de dienst gewaarborgde 
gezinsbijslag, integreert deze betalingsperiodes in het Kadaster van de kinderbijslag waardoor 
dubbele betalingen worden voorkomen en levert een brevet van rechthebbende af aan de 
RSZ PPO.  De dienst gewaarborgde gezinsbijslag staat in voor de regularisatie van de  
betalingen met de RSZ PPO van 1 juli 2005 tot 31 maart 2007. 
Bij ontvangst van het DMFA-bericht van werkgever C op 24 mei 2007 stelt 
kinderbijslagfonds D de bevoegdheid van kinderbijslagfonds C vast en maakt het dossier met 
een brevet over aan het kinderbijslagfonds van werkgever C volgens de procedure van het 
automatisch onderzoek van het recht. 
 
 
Situatie 5 
 
Een gezin ontvangt gewaarborgde gezinsbijslag.  Op 18 oktober 2007 verneemt de dienst dat 
de kinderen nog twee halfbroers hebben die buiten het gezin wonen.  De dossierbeheerder 
integreert deze potentiële rechthebbenden in het Kadaster van de kinderbijslag. 
 
Uit de consultatie van de databanken (Trivia) blijken de volgende tewerkstellingen. 
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Halfbroer 1 (de oudste van de twee) 
 
Van 1 januari 2005 tot 24 maart 2005 voor werkgever A. 
Van 24 februari 2006 tot 3 april 2007 als interimaris bij werkgever B. 
 
 
Halfbroer 2 
 
Van 10 oktober 2004 tot 14 maart 2007 bij werkgever C. 
Vanaf 14 april 2007 bij werkgever D. 
 
De dienst gewaarborgde gezinsbijslag maakt het dossier over aan het kinderbijslagfonds van 
werkgever D volgens de richtlijnen gegeven met de dienstbrief 997/67 van 16 maart 2007 met 
de vraag het voorrangsrecht voor het verleden eveneens te onderzoeken in hoofde van beide 
potentiële voorrangsgerechtigden.  Uit het onderzoek blijkt dat beide halfbroers tijdens de 
niet-gewerkte periodes een werkloosheidsuitkering ontvingen. Het kinderbijslagfonds 
regulariseert de betalingen voor de periode vanaf 1 oktober 2004 met de dienst gewaarborgde 
gezinsbijslag.  Op basis van de werkloosheidsgegevens van halfbroer 1 maakt 
kinderbijslagfonds D het dossier met een brevet over aan het bevoegde kinderbijslagfonds, 
zijnde kinderbijslagfonds waarbij werkgever A van halfbroer 1 is aangesloten. 
 

------------------------------ 
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