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1 66 MO 574 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
999/144 en 
996/93 

Afstand van recht: 
- Alle voorwaarden moeten vervuld zijn op het moment van de ondertekening van het model V: de 

voorrangsgerechtigde rechthebbende in de zin van artikel 64 staat zijn recht af aan een niet 
voorrangsgerechtigde rechthebbende in het gezin van het kind (feitelijke situatie, geen fictie van co-
ouderschap).  
→  de rechthebbende die zijn voorrangsrecht afstaat moet deel uitmaken van de hoofdgroep van 
rechthebbenden. Als er in het gezin van het kind geen rechthebbende is van de hoofdgroep die een recht 
kan openen voor het kind, kan het recht worden afgestaan aan een andere rechthebbende in het gezin. 

- Terugwerkende kracht: gebruikelijke voorwaarden van het model V + recht op een hoger bedrag. De 
voorwaarden moeten vervuld zijn op het moment dat de afstand uitwerking krijgt (en niet bij de 
ondertekening van het model V). 

- Geldigheid/ongeldigheid: - de afstand blijft 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.  

- als de rechthebbende die afstand doet niet behoort tot de hoofdgroep van de rechthebbende, 
blijft de afstand geldig zolang er in het gezin van het kind geen rechthebbende is van de 
hoofdgroep die een recht kan openen voor het kind. 
- de afstand van recht blijft geldig zolang de algemene afwijking niet wordt toegepast. 

2 66 996/93 Individuele afwijking: 
- Geldigheid/ongeldigheid: - blijft geldig zolang de rechthebbende aan wie de individuele afwijking is 

toegekend de voorwaarden vervult om rechthebbende te zijn (ook al verliest de initiële rechthebbende art. 
64 de voorrang). 

- de individuele afwijking blijft geldig zolang de algemene afwijking niet wordt toegepast. 
3 66 MO 599 Algemene afwijking: 

- Voor een rechthebbende van de hoofdgroep die deel uitmaakt van het gezin van het kind, als een hoger 
bedrag kan worden toegekend. 

- Terugwerkende kracht met vijf jaar mogelijk 
- Geldigheid/ongeldigheid: de algemene afwijking blijft geldig zolang een gunstiger bedrag kan worden 

toegekend EN het kind deel uitmaakt van het gezin van de rechthebbende (feitelijke situatie, geen fictie) 
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4 66 999/144 Het financieel belang van de algemene afwijking wordt geëvalueerd rekening houdend met het globale bedrag 
van de kinderbijslag dat kan toegekend worden uit hoofde van de niet voorrangsgerechtigde rechthebbende. 

5 66 996/86 De algemene afwijking kan behouden blijven voor een kind en niet voor een ander, bijvoorbeeld als dit het 
gezin van de rechthebbende verlaat. 

6 66 CO 1375  Voor de toepassing van de nieuwe bedragen van de eenoudertoeslag na de baremaverhoging van 01.10.2008, 
en enkel in die context en op die datum: “geen hoger bedrag: geen actie” = stabiliteitsregel.   
Opmerking: de dossiers moeten herzien worden zodra een nieuwe schaal kan betaald worden uit hoofde van 
de voorrangsgerechtigde rechthebbende art. 64 of de rechthebbende art. 66. 

7 66 999/144 en 
996/93 

Einde van de uitwerking van een algemene afwijking: 
- Als de rechthebbende in het gezin van het kind blijft: na de volledige trimestrialisering van het gunstiger 

bedrag. 
- Als de rechthebbende niet meer in het gezin van het kind blijft: op de eerste dag van het volgende kwartaal. 

8 66 996/93 De rechthebbende met een onregelmatige beroepsloopbaan mag zijn voorrangsrecht afstaan voor alle 
periodes waarvoor hij in de toekomst een voorrangsrecht zal openen in de werknemersregeling, om te 
vermijden na elke onderbreking van zijn recht zijn afstand te moeten hernieuwen. 

9 48 996/75 Overgang van 42bis of 50ter duo naar 42bis of 50 ter mono: uitwerking op de eerste dag van de volgende 
maand. 
Een nieuw recht op de verhoogde sociale toeslag wordt geopend binnen het bestaande kwartaalrecht. Met 
andere woorden, of de bijslagtrekkende nu alleen is op de eerste of de laatste dag van de maand, het nieuwe 
bedrag wordt betaald vanaf de eerste dag van de volgende maand. 

10 48 996/75 Overgang van de eenoudertoeslag (art. 41) naar de toeslag 42bis of 50ter: uitwerking op de eerste dag van de 
volgende maand. 
Opmerking: betaling op de eerste dag van de volgende maand als de toeslag 42bis of 50ter gunstiger is, zoniet 
na de normale trimestrialisering aan de schaal 41. 

11 48 996/75 Overgang van de toeslag 42bis naar de eenoudertoeslag (art. 41): uitwerking op de eerste dag van het 
volgende kwartaal.  Het recht op de eenoudertoeslag wordt maar geopend als er geen recht meer is op een 
sociale toeslag, dus concreet de dag na het einde van het getrimestrialiseerde recht op de sociale toeslag. Als 
er een verandering van bedrag is bij deze overgang, wordt de uitwerking met een maand uitgesteld (art. 48, 
vierde alinea). Deze overgang wordt kind per kind onderzocht. 

 


