
Bijlage 1 
Opmerking vooraf: De voornaamste procedure voor het vaststellen van het recht op de toeslag voor kinderen met een aandoening blijft de 
basisprocedure (= eerste laag van het recht). Enkel wanneer er een beletsel is bij die eerste laag van het recht moet de tweede worden onderzocht. 
Tegen 30/06/2011 ONE SHOT: Brief 2 + folder voor de kinderen geboren vóór 1 januari 1993 die een toeslag op de 

kinderbijslag voor kinderen met een aandoening krijgen. 
Tot 31 augustus van het jaar 
waarin het kind 18 wordt 

- Onvoorwaardelijk recht op de basisschaal + toeslag t/m 30 september (einde recht op 1 september met effect 
op 1 oktober). 
- Geen T1 info bij winstgevende activiteit 
- Nooit T1 info bij inschrijving als werkzoekende (KB van 28 maart 2003, artikel 22) 

Juli van het jaar waarin het kind 
18 wordt 

- Informatiebrief 1 + folder 

September van het jaar waarin 
het kind 18 wordt 

- Raadpleging van de RIP-DMFA-gegevens om een eventueel beletsel op het recht op de toeslag te 
detecteren 

Vanaf september van het jaar waarin het kind 18 wordt, bij ontvangst van de RIP-in of raadpleging van de al ontvangen RIP of DMFA. 
Raadpleging van de trivia-gegevens om een tweede laag van het recht te detecteren. Verschillende hypotheses: 
1) D062-Student, gewoon  
 
 
 
 
 
    D062-code 312 « deeltijds 
beroepssecundair » 

Wanneer het kind voor de eerste maal een beroepsactiviteit uitoefent � T1 info 
- Informatie Brief 3 in afwachting van de DMFA 

- Als activiteit < 240 u/kwartaal: doorbetaling van de toeslag 
- Als activiteit > 240 u/kwartaal: debet + brief 4 en opvolging per kwartaal.  

In geval van RIP-out wordt het recht op de toeslag hersteld op de 1ste van de maand na het einde van 
de activiteit. (terug naar de eerste laag van het recht) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Wanneer het kind voor de eerste maal een beroepsactiviteit uitoefent � T1 info 
- Verzending P7 (voor de inkomsten) en stopzetting van de betaling van de toeslag vanaf de eerste dag van de 
maand na de gebeurtenis (conform artikel 48 KBW) 

- Als inkomen < grens, doorbetaling 
- Als inkomens > grens, einde betaling van de toeslag. In geval van RIP-out wordt het recht op de 
toeslag hersteld op de 1ste van de maand na het einde van de activiteit. (terug naar de eerste laag van 
het recht) 
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2) D043 Werkzoekende Wanneer het kind voor de eerste maal een beroepsactiviteit uitoefent � T1 info 
- Als de activiteit begint in een maand en doorloopt na die maand: stopzetting van de betaling van de toeslag 
vanaf de eerste dag van de maand na de gebeurtenis (conform artikel 48 KBW – verandering van bedrag) 
- Informatie Brief 5 + P20 
- Ontvangst P20: bepaling van de periode van toekenning en onderzoek van de inkomsten 

- Als inkomen < grens, doorbetaling tijdens toekenningsperiode 
- Als inkomens > grens, einde betaling van de toeslag. In geval van RIP-out wordt het recht op de 
toeslag hersteld op de 1ste van de maand na het einde van de activiteit (conform artikel 48, KBW – 
verandering van bedrag) 

- Geen verzending van P20 afsluitend 
3) DMFA Leerling - Informatie Brief 6 + gepast formulier (op basis van type van leerovereenkomst) 

- Provisionele betaling van de toeslag voor de maand na de verzending van het formulier, daarna stopzetting 
- Als het formulier wordt teruggestuurd: recht te onderzoeken 
- In geval van RIP-out wordt het recht op de toeslag hersteld op de 1ste van de maand na het einde van de 

activiteit (conform artikel 48, KBW – verandering van bedrag) 
4) Geen flux beschikbaar - Stopzetting van de betaling van de toeslag vanaf de eerste dag van de maand na de gebeurtenis (conform 

artikel 48 KBW) 
- Informatie Brief 7 + P7 
- Als het formulier wordt teruggestuurd: recht te onderzoeken 
- In geval van RIP-out wordt het recht op de toeslag hersteld op de 1ste van de maand na het einde van de 
activiteit (conform artikel 48, KBW – verandering van bedrag) 

 


