
Bijlage 3: 
 

Toepassing van artikel 48, KBW in het kader van de toeslagen voor kinderen met een 
aandoening bedoeld in artikel 47, KBW - Herinnering van de bepalingen uiteengezet 
in de dienstbrieven 996/85 van 4 april 2008, 996/70 van 7 november 2006 en 996/92 
van 6 mei 2009, evenals in de MO 593 van 3 november 20051 
 
- Voor het bepalen van de datum waarop een hoger of lager bedrag van kracht wordt 

komt de datum van de gebeurtenis overeen met de eerste dag waarop het recht op 
dit hoger of lager bedrag ontstaat. Aldus, 

 
• Een activiteit die een beletsel vormt voor het recht op de toeslag, aangevat 

op 1 april of 30 april, leidt tot een lager bedrag wegens het einde van het 
recht op de toeslag vanaf 1 mei (einde recht op 1 of 30 april, met 
uitwerking op 1 mei). 

• Het einde van een activiteit die een beletsel vormt voor het recht op de 
toeslag, bepaald op 1 april, leidt tot een hoger bedrag wegens het nieuwe 
recht op de toeslag vanaf 1 mei (nieuw recht op 2 april, met uitwerking op 
1 mei). 

• Het einde van een activiteit die een beletsel vormt voor het recht op de 
toeslag, bepaald op 30 april, leidt tot een hoger bedrag wegens het nieuwe 
recht op de toeslag vanaf 1 juni (nieuw recht op 1 mei, met uitwerking op 
1 juni). 

 
- Op dezelfde manier is het uitstel bepaald in artikel 48, KBW van toepassing 

wanneer het aanvragen om herzieningen van medische beslissingen betreft, nieuwe 
aanvragen of verschillende evaluatieperiodes binnen eenzelfde beslissing. 

 
• Aanvraag om herziening van een beslissing: een kind is erkend voor 12 

punten van 01/01/2010 tot 31/12/2013. Na een aanvraag om herziening is 
het kind erkend voor 12 punten tot 31/03/2010 en voor 15 punten vanaf 
01/04/2010 tot 31/12/2013. Het bedrag dat overeenkomt met 12 punten 
wordt nog betaald voor april 2010. 

• Aanvraag om herziening van een beslissing: een kind is erkend voor 15 
punten van 01/01/2010 tot 31/12/2013. Na een aanvraag om herziening is 
het kind erkend voor 15 punten tot 31/03/2010 en voor 12 punten vanaf 
01/04/2010 tot 31/12/2013. De beslissing wordt meegedeeld via T2 op 22 
april 2010. Het nieuwe bedrag is van toepassing vanaf de eerste dag van de 
maand na de kennisgeving, dus te rekenen vanaf de maand mei, betaalbaar 
in juni. Voor de periode daarvoor, voor zover het nieuwe bedrag lager is, 
blijft het betaalde bedrag verworven en moet er niet geregulariseerd 
worden. De regularisatie is echter verplicht wanneer een voordeliger 
bedrag verschuldigd is na de aanvraag om herziening. 

• Bij een willekeurige medische beslissing worden verschillende 
evaluatieperiodes geïdentificeerd: een kind is erkend voor 6 punten (P1<4) 
van 01/01/2011 tot 30/06/2011 en 5 punten (P1<4) vanaf 01/07/2011. Het 
bedrag dat overeenkomt met 6 punten wordt nog betaald voor juli 2011. 

                                                 
1 Opgelet, als er geen recht is op gewone kinderbijslag, is er ook geen recht meer op de toeslag op de 
kinderbijslag in de zin van artikel 47 KBW. 



 
- De logica is verschillend wanneer het een ambtshalve herziening betreft. De 

uitwerking van ambtshalve herzieningen wordt geregeld door de bijzondere 
bepalingen van de koninklijke besluiten van 3 mei 1991 en 28 maart 2003. 

 
• Ambtshalve herziening: een kind is erkend voor 12 punten van 01/01/2010 

tot 31/12/2012. Na een ambtshalve herziening is het kind erkend voor 15 
punten van 01/01/2013 tot 31/12/2013. Het bedrag dat overeenkomt met 
15 punten wordt betaald voor januari 2013. 

• Ambtshalve herziening: een kind is erkend voor 6 punten ( P1<4) van 
01/01/2009 tot 31/12/2010. Na een ambtshalve herziening is het kind 
erkend voor 5 punten (P1<4) vanaf 01/01/2011. De laatste maand dat de 
toeslag wordt betaald is december 2010. 


