
 
Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden 

Nr. Principe
Nr. 

Vragen - situaties Antwoorden 

1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep 
personen gedefinieerd als “de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, 
stiefvader, stiefmoeder of persoon waarmee hun vader of moeder een feitelijk gezin vormt in 
de zin van artikel 56bis, §2, van de samengeordende wetten”. Als de voorrangsgerechtigde 
rechthebbende vader geen recht opent wegens een individuele afwijking ten voordele van een 
andere rechthebbende, maar een recht kan openen met een sociale toeslag, primeert de 
algemene afwijking dan ook op de individuele afwijking? 
Voorbeeld: De ouders van een minderjarige rechtgevende oefenen gezamenlijk ouderlijk 
gezag uit over hem. Ze zijn allebei werknemer. Aanvankelijk verblijft het kind bij zijn 
moeder, rechthebbende op basis van een individuele afwijking. Vervolgens gaat het kind bij 
zijn vader wonen en is er gedomicilieerd. De individuele afwijking blijft bestaan. De vader 
wordt langdurig werkloos en zou een recht kunnen openen op een sociale toeslag. Primeert de 
algemene afwijking op de individuele afwijking? 

De MO 599 verwijst inderdaad 
naar een groep van personen, in 
het gezin van het kind, en niet 
voorrangsgerechtigde 
rechthebbende.  Dit wordt 
verklaard door het feit dat deze 
algemene afwijking een 
afwijking is van artikel 64 
KBW.  De geest van de 
algemene afwijking is echter de 
toekenning mogelijk maken 
van een voordeliger bedrag, 
telkens als dit mogelijk is uit 
hoofde van een rechthebbende 
die deel uitmaakt van deze 
groep personen en die deel 
uitmaakt van het gezin van het 
kind.  In dit geval kan men 
aannemen dat de algemene 
afwijking primeert op de 
individuele afwijking (en die 
beëindigt). 
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2 1 Wanneer het kind het gezin verlaat van de rechthebbende die de voorrang kreeg door 
afstand van recht, blijft de afstand geldig tenzij wanneer de verandering van situatie 
van het kind een van de twee rechten beëindigt. Blijft de afstand ook geldig wanneer de 
twee rechten blijven bestaan, maar het aanvankelijke voorrangsrecht dit niet meer is in 
de zin van artikel 64 KBW?  
Voorbeeld: De ouders van een minderjarige rechtgevende oefenen gezamenlijk 
ouderlijk gezag uit over hem. Ze zijn allebei werknemer. Het kind verblijft bij zijn 
moeder, rechthebbende op basis van een afstand van recht. Het kind verlaat het gezin 
van zijn moeder om bij zijn oom, eveneens werknemer, te gaan wonen. Wordt de 
afstand van recht nietig? 
 

De FOD formuleerde het volgende 
principe: de afstand blijft geldig zolang 
er effectief en gelijktijdig een 
voorrangsrecht bestaat waaraan de 
voorrang onttrokken is en een recht 
zonder voorrang dat die voorrang zal 
krijgen. In het geciteerde voorbeeld 
wordt de afstand nietig omdat de vader 
zijn hoedanigheid van 
voorrangsgerechtigde rechthebbende 
verloor. De verandering van 
rechthebbende gebeurt op de eerste dag 
van het volgende kwartaal. 

3 2 
 

De individuele afwijking blijft geldig zolang de rechthebbende aan wie de individuele 
afwijking is toegekend de voorwaarden vervult om rechthebbende te zijn. De 
individuele afwijking eindigt niet wanneer de aanvankelijke voorrangsgerechtigde 
rechthebbende in de zin van artikel 64 KBW zijn voorrang verliest. Geldt dit principe 
ook in geval van verandering in de situatie van het kind? 
Voorbeeld: De ouders van een minderjarige rechtgevende oefenen gezamenlijk 
ouderlijk gezag uit over hem. Ze zijn allebei werknemer. Het kind verblijft bij zijn 
moeder, rechthebbende op basis van een individuele afwijking. Het kind verlaat het 
gezin van zijn moeder om bij zijn oom te gaan wonen. Wordt de individuele afwijking 
nietig? 
Hoe moet men de oom aanwijzen als rechthebbende 
- Als hij een recht opent op de basisschaal? 
- Als hij een recht opent op de sociale toeslag 50ter? 

De rechthebbende aangeduid door de 
individuele afwijking blijft de 
voorwaarden vervullen om 
rechthebbende te zijn.  Daarom blijft de 
individuele afwijking bestaan. Enkel de 
Minister of zijn afgevaardigde kan een 
afwijking herzien om de oom van het 
kind toe te laten rechthebbende te 
worden.  Bovendien maakt de oom geen 
deel uit van de groep van 
rechthebbenden bedoeld door de MO 
599 voor het voordeel van de algemene 
afwijking. 
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4 8 Als de voorrangsgerechtigde rechthebbende zijn recht wil afstaan voor alle 
toekomstige periodes waarin hij een voorrangsrecht zal openen, moet deze wil dan 
uitdrukkelijk vermeld zijn op het model V? Wordt het model V aangepast? 

De wil van de rechthebbende moet 
uitdrukkelijk vermeld worden op het 
model V, dat binnenkort wordt aangepast 
om rekening te houden met deze 
mogelijkheid. 

5 8 Moet het fonds het nut evalueren van een afstand van recht voor alle toekomstige 
periodes waarin hij een voorrangsrecht zal openen? 
Voorbeelden:  
1. De rechthebbende vader heeft een stabiele beroepssituatie; 
2. de voorlopige rechthebbende vader stond zijn recht af voor alle toekomstige 

periodes. Hij vindt opnieuw een stabiele situatie ; 
3. de rechthebbende vader heeft een instabiele loopbaan en staat zijn recht af voor 

alle toekomstige periodes. Hij blijft twee jaar zonder tewerkstelling en vindt dan 
opnieuw een stabiele situatie; 

4. de rechthebbende vader heeft een instabiele loopbaan en staat zijn recht af voor 
alle toekomstige periodes. Hij blijft twee jaar zelfstandige als hoofdberoep en 
vindt dan opnieuw een stabiele situatie in de werknemersregeling.  Tijdens deze 
periode opent de moeder, voltijds werknemer, het recht op kinderbijslag; 

5. de rechthebbende vader heeft een instabiele loopbaan en staat zijn recht af voor 
alle toekomstige periodes. Hij blijft twee jaar zelfstandige als hoofdberoep en 
vindt dan opnieuw een stabiele situatie in de werknemersregeling.  Tijdens deze 
periode, waarin de moeder minder dan halftijds werknemer is, is het recht 
geopend in de regeling van de zelfstandigen. 

In alle gevallen moet enkel de 
rechthebbende het nut evalueren van een 
afstand van recht voor alle toekomstige 
periodes waarin hij een voorrangsrecht zal 
openen. Hij moet hiertoe zijn recht 
uitdrukkelijk afstaan voor onbepaalde 
duur voor alle periodes waarin hij 
voorrangsgerechtigde rechthebbende is. In 
de drie eerste gevallen krijgt de afstand 
weer uitwerking zodra de rechthebbende 
zijn statuut herkrijgt dat hem toelaat een 
voorrangsrecht te openen in de zin van 
artikel 64, KBW. De afstand van recht is 
enkel mogelijk wanneer het recht is 
vastgesteld in de werknemersregeling.  
Het model V wordt nietig als men op een 
moment overgaat naar de regeling van de 
zelfstandigen. Dit is het geval in variant 5. 
In variant 4 daarentegen krijgt het model 
V weer uitwerking zodra de vader zijn 
statuut van werknemer herkrijgt. 
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6 1,8 Als de rechthebbende zijn recht heeft afgestaan voor alle toekomstige periodes 
waarin hij een voorrangsrecht zal openen, blijft dit model V met uitwerking in de 
toekomst dan bestaan bij toepassing van de algemene afwijking? 

Neen, de algemene afwijking primeert op 
het model V (en beëindigt het). 

7 1,8 Als de rechthebbende zijn recht heeft afgestaan voor alle toekomstige periodes 
waarin hij een voorrangsrecht zal openen, krijgt dit model V met uitwerking in de 
toekomst dan opnieuw uitwerking als het verlies van de hoedanigheid van 
rechthebbende verband houdt met een verandering van gezinssituatie en niet met 
een instabiele beroepssituatie? 

Neen, het initiele model V vervalt en kan 
geen effect meer hebben voor de toekomst. 

8 1, 3, 7 De ouders van een minderjarige rechtgevende oefenen gezamenlijk ouderlijk gezag 
uit over hem. De vader, werknemer, opent een recht voor het kind.  Het kind is 
geplaatst, met het derde aan zijn moeder, op 15/04/2010.  Na zes maanden 
plaatsing keert het kind terug naar zijn moeder, en wordt daarna weer geplaatst.  
Men merkt dat de moeder voldoet aan de voorwaarden om een recht te openen op 
de sociale toeslag 50ter vanaf 14/02/2010. Kan men een afstand van recht 
doorvoeren met terugwerkende kracht? 

Vanaf het moment dat een financieel 
voordeel kan betaald worden uit hoofde van 
een rechthebbende van de hoofdgroep in het 
gezin van het kind primeert de algemene 
afwijking. In dit geval kan er dus geen 
afstand van recht zijn. De toeslag 50ter 
wordt toegekend vanaf 01/03/2010 en de 
verandering van rechthebbende gebeurt op 
01/04/2010. De afwijking wordt nietig op 
het moment van de plaatsing van het kind, 
met verandering van rechthebbende op 
01/07/2010. Op het moment van de 
plaatsing zijn de voorwaarden van de 
afstand van het recht niet vervuld. Er kan 
dus geen afstand gebeuren. De algemene 
afwijking zal uitwerking hebben telkens als 
het kind in het gezin terugkeert. Voor de 
periode van plaatsing kan een individuele 
afwijking worden gevraagd. 
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9 1 Een afstand van recht vóór de plaatsing van het kind blijft geldig na de 
plaatsing. Is de bestemming van het derde in dit opzicht van belang? 
Voorbeelden:  
1. De ouders van een minderjarige rechtgevende oefenen gezamenlijk 

ouderlijk gezag uit over hem. Ze zijn allebei werknemer. Het kind 
verblijft bij zijn moeder, rechthebbende op basis van een afstand van 
recht. Het kind is geplaatst, met het derde op het spaarboekje.  

 
2. De ouders van een minderjarige rechtgevende oefenen gezamenlijk 

ouderlijk gezag uit over hem. Ze zijn allebei werknemer. Het kind 
verblijft bij zijn moeder, rechthebbende op basis van een afstand van 
recht. Het kind is geplaatst, met het derde betaald aan zijn moeder. 

 

1. In dit geval blijft de afstand geldig, want de 
vader blijft voorrangsgerechtigde 
rechthebbende na de plaatsing. De groepering 
en de proportionele verdeling van het 
geplaatste kind gebeuren rond de 
rechthebbende in de zin van artikel 66 KBW. 

2. De afstand blijft geldig, want de vader die 
afstand doet van zijn hoedanigheid van 
rechthebbende, is nog altijd 
voorrangsgerechtigde rechthebbende op basis 
van de fictie van het co-ouderschap. 

10 1 Is een afstand van recht mogelijk als het kind al geplaatst is? Neen. De MO 574 bepaalt dat de rechthebbende die 
afstand doet van zijn recht deel moet uitmaken van 
het gezin van het kind, in de zin van de feitelijke 
situatie.  “…Overigens, wanneer het kind geplaatst 
is in een instelling, kan een afstand van recht niet 
tot stand worden gebracht, daar het kind geen deel 
uitmaakt van het gezin van een rechthebbende.” Als 
de afstand van recht echter geldig verricht werd 
vóór de plaatsing, “blijft de afstand geldig zolang 
ze niet wordt herroepen en er effectief en 
gelijktijdig een recht bestaat waaraan een voorrang 
werd toegekend waarvan men afstand heeft gedaan 
en een niet-prioritair recht waaraan de verkregen 
voorrang zal worden toegekend.” 
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Nr. Principe 

Nr. 
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11 1 De verandering van domicilie van het kind in geval van co-ouderschap leidt niet 
tot de nietigheid van een afstand van recht. Is dit ook het geval als het niet gaat 
om gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag? 
Voorbeelden:  
1. De vader staat zijn recht af aan de moeder. De ouders scheiden en de vader 

krijgt het exclusieve ouderlijk gezag voor het kind dat bij hem 
gedomicilieerd is. 

2. De vader staat zijn recht af aan de moeder. De ouders scheiden en de moeder 
krijgt het exclusieve ouderlijk gezag voor het kind dat bij haar 
gedomicilieerd is. 

3. De vader staat zijn recht af aan de moeder. De ouders scheiden en het 
meerderjarig kind wordt opgevoed door de moeder (geen gelijkmatig 
verdeelde huisvesting). 

 

1. De vader blijft voorrangsgerechtigde 
rechthebbende. De afstand van recht 
blijft dus geldig. De moeder blijft 
rechthebbende aan wie afstand is 
gedaan. 

2. De moeder wordt voorrangsgerechtigde 
rechthebbende in de zin van artikel 64 
KBW. De afstand van recht wordt 
nietig. 

3. De moeder wordt voorrangsgerechtigde 
rechthebbende in de zin van artikel 64 
KBW. De afstand van recht wordt 
nietig. 

12 1,3 Heeft een door een algemene afwijking vernietigd afstand van recht weer 
uitwerking als de algemene afwijking beëindigd is? 
Voorbeeld: De vader stond aanvankelijk zijn recht af aan de moeder. De moeder 
opent daarna een recht op de sociale toeslag 42bis. De algemene afwijking 
primeert op het model V. De moeder begint te werken en haar inkomen 
overschrijdt de toegelaten grens. 

Wanneer het recht op de 42bis stopt (te hoge 
inkomsten) moet het recht weer onderzocht 
worden uit hoofde van de wettelijke vader 
op basis van artikel 64. De afstand van recht 
en de algemene afwijking zijn nietig. 

13 1,3 Is de algemene afwijking van toepassing als de rechthebbende die ze zou kunnen 
genieten niet effectief deel uitmaakt van het gezin van de kinderen, maar wel in 
het kader van de juridische fictie van het gezamenlijk ouderlijk gezag? 
Voorbeeld: De ouders zijn gescheiden en oefenen gezamenlijk het ouderlijk 
gezag uit over hun minderjarige kinderen die bij hun moeder zijn gedomicilieerd. 
Beide ouders zijn werknemers. De vader staat zijn recht af aan de moeder (model 
V). De vader wordt langdurig zieke. 

Aangezien de kinderen geen deel uitmaken 
van zijn gezin kan de algemene afwijking 
niet toegepast worden. De afstand van recht 
moet worden herroepen. De vader zal zo 
opnieuw rechthebbende worden in de zin 
van artikel 64 KBW.  De herroeping kan 
met terugwerkende kracht gebeuren in geval 
van financieel belang. 
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14 1,10,11 Is het uitsteleffect van artikel 48, vierde alinea KBW, van toepassing op de opening 
van het recht op de sociale toeslag bij een afstand van recht? 
Voorbeelden:  
1. De ouders zijn gescheiden en voeden hun kinderen op in de regeling van het co-

ouderschap. De kinderen maken deel uit van het gezin van de moeder, die zonder 
beroep is en bij haar invalide vader woont (grootvader van de kinderen). Om de 
sociale toeslag 50ter te verkrijgen staat de vader zijn recht af aan de grootvader. Na 
een activiteit van de moeder van 1 oktober 2008 tot 15 oktober 2008 wordt de 
afstand van recht nietig. Aangezien de moeder potentieel rechthebbende is tot op 31 
maart 2009, kan de vader pas na 31 maart 2009 zijn recht opnieuw afstaan aan de 
grootvader. 

2. De ouders zijn gescheiden en voeden hun kinderen op in de regeling van het co-
ouderschap. De kinderen maken deel uit van het gezin van de moeder, die zonder 
beroep is en bij haar invalide vader woont (grootvader van de kinderen). Om de 
sociale toeslag 50ter te verkrijgen staat de vader zijn recht af aan de grootvader. Na 
een activiteit van de moeder van 5 oktober 2008 tot 15 oktober 2008 wordt de 
afstand van recht nietig. Aangezien de moeder potentieel rechthebbende is tot op 31 
maart 2009, kan de vader pas na 31 maart 2009 zijn recht opnieuw afstaan aan de 
grootvader. 

1. Een afstand van recht met 
uitwerking op 1 april 2009 van de 
vader aan de invalide grootvader 
zal de betaling mogelijk maken 
van de sociale toeslag 50ter vanaf 
1 mei 2009.  

- betaling 50 ter  09/08 
- betaling schaal 40 in 10/08 
- betaling van schaal 40 + 41 vanaf 
11/08 tot 03/09 
- betaling schaal 40 in 04/09 
- betaling van 50ter vanaf 05/09 
2. Betalingen 
- betaling 50 ter  12/08 
- betaling schaal 40 in 01/09 
- betaling van schaal 40 + 41 vanaf 
02/09 tot 03/09 
- betaling schaal 40 in 04/09 
- betaling van 50ter vanaf 05/09 
Opmerking: als het gezin twee 
kinderen telt is het uitsteleffect van 
artikel 48 niet van toepassing voor het 
kind van rang 2 (bedrag identiek aan 
schaal 50ter en schaal 41). 
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15 3,6,7,9,10,
11 

Blijft het volgende principe bepaald in de CO 1375 van toepassing? 
 
“Op praktisch vlak geldt als principe: geen hoger bedrag: geen actie. Dit 
principe geldt zowel voor de gevallen waarin op 30 september 2008 betaald 
wordt op grond van de voorrangsgerechtigde in de zin van artikel 64 KBW, als 
voor de gevallen waarin op 30 september 2008 betaald wordt in hoofde van de 
algemene afwijking in de zin van artikel 66, vierde lid KBW.” 
 
Voorbeelden: 
 
 
1. De loontrekkende vader opent een voorrangsrecht aan de basisschaal voor 

zijn drie kinderen.  Het koppel gaat uiteen op 15 maart 2009 en de moeder 
wordt uitkeringsgerechtigde volledig werkloze vanaf de scheiding. Ze 
woont alleen en het bedrag van haar inkomsten overschrijdt de toegelaten 
grens niet.  Ze ontvangt de eenoudertoeslag vanaf 1 april 2009. Ze zou een 
recht op de toeslag 42bis kunnen openen vanaf 1 oktober 2009.  

2. De moeder vormt vervolgens een gezin vanaf 15 december 2009 met een 
partner die ook werkloos is.  De gezinsinkomsten overschrijden de 
toegelaten grens niet. 

3.   Op 15 september 2010 gaan de moeder en haar partner uiteen. 
 
 

De algemene afwijking loopt meer bepaald 
ten einde wanneer het bedrag verschuldigd 
op basis van het statuut van 
voorrangsgerechtigde rechthebbende 
krachtens de algemene afwijking niet langer 
hoger ligt dan het bedrag verschuldigd op 
basis van het statuut van 
voorrangsgerechtigde rechthebbende 
krachtens artikel 64 KBW of van een 
potentiële rechthebbende vermeld in de MO 
599. De uitwerking ervan stopt in de maand 
na die waarin het hogere bedrag kan worden 
toegekend (rekening houdend met de 
trimestrialisering).  
 
Na de inwerkingtreding van de nieuwe 
maatregelen voor eenoudergezinnen wilde 
men het recht zoveel mogelijk stabiliseren.  
Zo bepaalt de CO 1375 van 6 oktober 2008 
het volgende praktische principe : « Geen 
hoger bedrag: geen actie. » Dus : 
 
Dit principe is voorzien in de specifieke 
context van de verhoging van de toeslagen 
voor eenoudergezinnen om te komen tot 
identieke bedragen aan die toegekend 
krachtens artikel 42bis KBW.  Het is strikt 
beperkt tot de periode waarin de nieuwe 
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bepalingen voor eenoudergezinnen werden 
ingevoerd in oktober 2008. Het kan niet 
worden uitgebreid tot andere situaties of 
andere periodes. 
De antwoorden op de vermelde situaties zijn 
als volgt : 
1.Vanaf 1 oktober 2009 blijft de vader 
rechthebbende.  De moeder kan geen 
rechthebbende worden op basis van de 
algemene afwijking omdat uit haar recht 
geen enkel financieel voordeel zou 
voortvloeien.  
2.De vader blijft rechthebbende tot 31 
maart 2010, aangezien het recht op de 
eenoudertoeslag is getrimestrialiseerd op 
basis van 11/2009.  Vanaf 1 april 2010 
wordt de moeder rechthebbende op basis 
van de algemene afwijking en de nieuwe 
bedragen voor de drie kinderen worden 
betaald vanaf 1 april.   
3.De algemene afwijking wordt nietig.  Er 
vloeit geen enkel financieel voordeel meer 
voort uit de algemene afwijking.  Vanaf 1 
januari 2011 wordt de vader opnieuw 
rechthebbende.  De gewone schaal 42bis 
wordt betaald tot 30/09/2010, de 42bis 
“eenouder” van 01/10/2010 tot 31/12/2010 
en de schaal 41 uit hoofde van de vader op 
01/01/2011. (geen verandering van de 
bedragen op 01/01/2011). 
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16 3,7,10,11 1. De loontrekkende vader opent een voorrangsrecht aan de basisschaal 
voor zijn drie kinderen.  Het koppel gaat uiteen op 15 maart 2009 en 
de moeder vormt een gezin op 20 april met een werkloze sinds meer 
dan zes maanden. De gezinsinkomsten overschrijden de toegelaten 
grens niet.   

2. Op 15 september 2010 gaan de moeder en haar partner uiteen. 

1. Betaling van de schaal 40 in maart 2009; 
betaling van de eenoudertoeslag voor de 
maanden april, mei en juni 2009; betaling 
van de 42 bis duo op basis van de 
algemene afwijking vanaf 1 juli.  

2. De algemene afwijking wordt nietig. De 
vader wordt vervolgens vanaf 01/10/2010 
opnieuw voorrangsgerechtigde 
rechthebbende. De schaal 42bis wordt 
betaald voor de maand september. De schaal 
41 wordt betaald in oktober voor de kinderen 
van rang 1 en 2. Rekening houdend met het 
verschil in bedrag voor rang 3, wordt in 
oktober enkel schaal 40 betaald. De toeslag 
voor eenoudergezinnen wordt betaald voor 
rang 3 vanaf 1 november. 

17 3,7 Is de algemene afwijking van toepassing in geval van verandering van 
rechthebbende? 
Voorbeeld: 
De vader is langdurig werkloos en opent een recht op de toeslag 42bis tot 
15 juni 2009.  Hij wordt vervolgens zelfstandige als hoofdberoep.  De 
moeder is al vele jaren werknemer.  Valt de verandering van bevoegdheid 
op 1 juli 2009 of, rekening houdend met het recht op de toeslag 42bis voor 
de maand mei 2009 en de algemene afwijking, op 1 oktober 2009? 

 

Op basis van de maand mei 2009 kan het recht 
op de toeslag worden getrimestrialiseerd tot in 
september 2009.  Aangezien een 
getrimestrialiseerd recht een effectief recht is, en 
voor zover het kind zich effectief in het gezin 
van zijn vader bevindt, is de algemene afwijking 
van toepassing. De moeder wordt dan 
rechthebbende op 1 oktober 2009. Als het kind 
geen deel uitmaakt van het gezin van de vader 
(bv. co-ouderschap) kan de algemene afwijking 
niet toegepast worden en gebeurt de verandering 
van rechthebbende op 01/07/2009. 
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18 3,7,11 De moeder ontvangt vergoedingen van het ziekenfonds tot 30/09/2009 (met 
recht op de toeslag 50ter), en is daarna zonder inkomsten.  De vader is 
werknemer buiten het gezin. De moeder voedt alleen haar drie kinderen op. 
De ouders oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over de kinderen. 
 

De algemene afwijking loopt af op 31/12/2009, 
rekening houdend met het getrimestrialiseerde 
recht op de sociale toeslag 50ter tot op die datum. 
De vader wordt vervolgens opnieuw 
voorrangsgerechtigde rechthebbende: voor januari 
2010 is enkel de basisschaal verschuldigd voor 
het eerste kind. Voor de kinderen van rang 2 en 3 
is de eenoudertoeslag verschuldigd vanaf januari 
2010. Het kind van rang 1 zal ook de toeslag van 
artikel 41 KBW genieten vanaf 1 februari 2010. 

19 3,7,11 De moeder ontvangt vergoedingen van het ziekenfonds tot 30/09/2009 (met 
recht op de toeslag 50ter), en is daarna zonder inkomsten tot op 19/11/2009, 
datum waarop ze weer werkloos wordt.  De vader is werknemer buiten het 
gezin. De moeder voedt alleen haar drie kinderen op. De ouders oefenen 
gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over de kinderen. 
 

Idem antwoord 18. Op 19/05/2010 blijft de vader 
voorrangsgerechtigd omdat er geen verschil is 
met de bedragen op basis van artikel 41 KBW en 
die van artikel 42bis voor eenoudergezinnen. 

20 3,7 De moeder ontvangt vergoedingen van het ziekenfonds tot 30/09/2009 (met 
recht op de toeslag 50ter), en is daarna zonder inkomsten tot op 19/11/2009, 
datum waarop ze weer werkloos wordt.  De vader is werknemer buiten het 
gezin. De moeder woont samen met haar partner, deeltijds werknemer, en 
haar drie kinderen.  De gezinsinkomsten overschrijden de toegelaten grens 
niet. De ouders oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over de 
kinderen. 
 

De algemene afwijking loopt af op 31/12/2009, 
rekening houdend met het getrimestrialiseerde 
recht op de sociale toeslag 50ter tot op die datum. 
De vader wordt vervolgens opnieuw 
voorrangsgerechtigde rechthebbende aan de 
basisschaal. Zodra de moeder een recht kan 
openen op de schaal 42bis: nieuwe algemene 
afwijking op 01/06/2010 en betaling van de 
toeslag 42bis vanaf 01/06/2010 (verandering van 
rechthebbende op 1 juli 2010). 
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Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden 

 
Nr. Principe 

Nr. 
Vragen - situaties Antwoorden 

21 3,7,11 De moeder ontvangt vergoedingen van het ziekenfonds tot 30/09/2009 (met 
recht op de toeslag 50ter), en is daarna werkloos.  De vader is werknemer 
buiten het gezin. De moeder voedt alleen haar twee kinderen op. De ouders 
oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over de kinderen. 

Schaal 50ter uit hoofde van de moeder op basis 
van de algemene afwijking tot op 31/12/2009. Het 
recht op de eenoudertoeslag heeft uitwerking op 1 
februari, terwijl de toeslag 42bis al zou kunnen 
toegekend worden op 1 januari 2010. De 
algemene afwijking blijft behouden tot op 
31/03/2010 rekening houdend met het feit dat de 
toepassing van artikel 42bis KBW voordeliger is 
voor de twee kinderen samen. De algemene 
afwijking valt op 1 april 2010, want de bedragen 
verschuldigd krachtens de artikelen 41 en 42 
(eenouder) zijn identiek en daarom is het recht op 
de eenoudertoeslag zonder uitsteleffect van 
toepassing. 

22 3 De moeder bereikt de zevende maand ziekte en hervat vervolgens het werk 
(ca. 2000 EUR bruto maandinkomen).  Moeder voorrangsgerechtigd tot 
31/12/2009 op basis van de algemene afwijking. Wat met de periode van 
gelijkstelling ? 

De algemene afwijking blijft bestaan zolang het 
bedrag verschuldigd uit hoofde van de moeder 
voordeliger is, met inbegrip van de periode van 
gelijkstelling.  Als het bedrag van de inkomsten 
verhoogt en de sociale toeslag niet meer kan 
worden toegekend, wordt de algemene afwijking 
nietig.  Men moet echter waakzaam zijn tijdens 
deze periode van gelijkstelling, want de algemene 
afwijking zou weer van toepassing kunnen zijn als 
het bedrag van de inkomsten daalt. 
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Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden 

 
Nr. Principe 

Nr. 
Vragen - situaties Antwoorden 

23 3,7,11, De moeder van de kinderen is deeltijds werknemer. Ze woont bij de 
stiefvader van de kinderen die het recht op de schaal 42bis opent op basis 
van de algemene afwijking. De kinderen hebben geen wettelijke vader. De 
moeder en de stiefvader gaan uiteen op 22/12/2009.  De kinderen blijven in 
het gezin van de moeder.  Hoe te werk gaan als 

1. het gezin 2 kinderen telt 
2. het gezin 3 kinderen telt 

Aangezien de stiefvader het gezin verliet op 
22/12/09, wordt de algemene afwijking nietig 
vanaf 01/01/2010. 
1. Hetzelfde bedrag wordt toegekend uit hoofde 

van de moeder (eenoudergezin) vanaf 
01/01/2010. 

2. De eenoudertoeslag wordt toegekend uit 
hoofde van de moeder voor de kinderen van 
rang 1 en 2 vanaf 01/01/2010. Voor rang 3 
wordt de toeslag enkel toegekend vanaf 
februari. 
Als de scheiding gebeurt op 22/11/2009: 
- betaling schaal 42bis (eenouder) voor 
12/2009 zonder uitsteleffect 
- betaling schaal 41 vanaf 01/01/2010 voor de 
drie kinderen en zonder uitsteleffect 
(ongewijzigd bedrag) 
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Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden 

 
Nr. Principe 

Nr. 
Vragen - situaties Antwoorden 

24 3,7,11 De moeder is rechthebbende en bijslagtrekkende aan de schaal 42bis op 
basis van de algemene afwijking. Het kind gaat bij zijn loontrekkende vader 
wonen op 15/08/2009. De vader vormt een nieuw gezin. De ouders oefenen 
gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over de kinderen. 

1. de vader diende op 23/08/2009 een aanvraag in om bijslagtrekkende 
te worden 

2. de moeder woont alleen en blijft bijslagtrekkende 

De algemene afwijking wordt nietig wanneer de 
rechthebbende die voorrangsgerechtigde werd niet 
langer deel uitmaakt van het gezin van het kind.  
De verandering gaat in op de eerste dag van het 
volgende kwartaal.  
(zie 999/144). In dit geval opent de vader het 
recht op de basisschaal vanaf 1 oktober 2009. 

1. de vader wordt bijslagtrekkende op 
01/09/2009. Betaling van de 42bis voor 
september en vanaf 01/10/2009 betaling 
van de kinderbijslag aan de basisschaal. 

2. de moeder blijft bijslagtrekkende en krijgt 
de eenoudertoeslag. Aangezien de 
bedragen identiek zijn, geen uitsteleffect. 

25 3,4 De vader is rechthebbende en opent een recht aan de schaal 42bis. De 
moeder die de drie kinderen opvoedt wordt langdurig invalide op 
15/10/2009.  Is de algemene afwijking enkel van toepassing op het kind van 
rang 1 waarvoor de schaal voordeliger is? 

Voorbeeld 3 in de tabel bij de 999/144 stelt dat 
wanneer men de toepassing van de algemene 
afwijking onderzoekt "moet de voorwaarde met 
betrekking tot het hoger bedrag toegepast worden 
rekening houdend met het globaal bedrag aan 
kinderbijslag die deze potentiële rechthebbende 
doet ontstaan.” De afwijking wordt dan toegekend 
voor alle kinderen. 
Voor alle kinderen verandering van 
rechthebbende vanaf 01/01/2010. Algemene 
afwijking en toekenning toeslag 50ter vanaf 
01/11/2009. 
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