
IV.  Trimestrialisering van de sociale toeslagen 
Vragen Oplossing 

 
Referentie RKW: 
II/A/21/F00221/T/ced voor alle voorbeelden 

1. Situatie 
 
een moeder woont met haar twee kinderen bij 
haar vader (grootvader van de kinderen), voor de 
twee kinderen kan noch de vader, noch de 
moeder een recht openen.  De kinderbijslag 
wordt dus betaald uit hoofde van de grootvader.  
In februari verlaat de moeder het gezin van de 
grootvader met haar twee kinderen. 
 
a) Wat met de kinderbijslag voor de twee 
kinderen?  
 
 
 
 
b) 
Referentie fonds: E-mail van 11.08.2009 –  
geval nr. 1. 
 
Wat met de kinderbijslag voor het derde kind 
van de moeder dat geboren wordt in maart? 
 
c) 
Referentie fonds: E-mail van 11.08.2009 - geval 
nr. 2 - gevallen nr. 3 en 4 voor de begindatum 
van het recht. 
 
Wat met de kinderbijslag voor het kind wanneer 
de moeder terugkeert naar haar vader met haar 
drie kinderen in april en het gezin van haar 
vader verlaat in mei.   

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Aangezien alle toekenningsvoorwaarden 
vervuld zijn in februari, kan het recht 
getrimestrialiseerd worden voor de twee 
kinderen tot 30 juni.  
 
 
b) Geen recht voor het nieuwe kind, want geen 
band op basis van art. 51 §3, het nieuwe kind 
maakte nooit deel uit van het gezin van de 
grootvader. 
 
 
 
c) In april bestaat de band.  Het recht op de 
toeslag kan ook worden toegekend voor het 
kind van mei tot september. 



 
2. Situatie 
 
Referentie fonds: E-mail van 11.08.2009 - 
gevallen nr. 3 en 4 voor de einddatum van het 
recht. 
 
De moeder zonder activiteit, gescheiden van 
haar echtgenoot B, woont alleen met haar twee 
kinderen C en D; 
De vader, B, werknemer, is rechthebbende voor 
zijn twee kinderen C en D. Op 15 februari stopt 
de vader zijn activiteit als werknemer en heeft 
geen enkel socioprofessioneel statuut meer. 
 
Wat met de kinderbijslag voor het derde kind 
(zonder wettelijke vader) van de moeder dat 
geboren wordt in maart? 
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In maart bestaat de band wel degelijk 
(stiefvader).  De kinderbijslag en de 
eenoudertoeslag voor het derde kind mogen 
toegekend worden van april tot juni. 

3. Situatie 
 
X langdurig werkloze - rechthebbende en 
bijslagtrekkende aan de schaal 42bis voor haar 
twee kinderen in haar gezin. 
Op 13.02 vormt X een gezin met een werknemer 
en de gezinsinkomsten overschrijden het 
toegelaten bedrag � verlies van de schaal 42bis 
(KB van 26.10.2004 personen ten laste art. 2, 
alinea 2) 
maar trimestrialisering van de toeslag 42bis � 
30.06 voor de twee kinderen van X 
 
 
A) 
Referentie fonds: E-mail van 25.03.2010 - 
geval nr. 1. 
 
Mag men eveneens een schaal 42bis toekennen 
voor het derde kind van X waarvoor X 
rechthebbende is? 
 
 
 
 
 
A1) wanneer dit geboren is op 05.02, 
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A 1) Op 5 februari zijn de voorwaarden vervuld 
op een moment van de referentiemaand (= de 
hele maand, zie CO 1225 behoud van het 
voortgezette recht) � 42bis eenoudertoeslag 
(zelfde bijslagtrekkende) van 1.03 (toepassing 
van artikel 48 KBW) tot 30.06. 



 
 
A2) wanneer dit geboren is op 15.02,      
 
 
 
 
 
 
A 3) wanneer dit geboren is op 15.03:  
 
 
 
 
 
 
 
B) 
Referentie fonds: Fax van 28.06.2010 -  
geval nr. 1. 
 
Mag men eveneens een schaal 42bis toekennen 
voor het kleinkind van X dat in het gezin 
gekomen is? 
X zal ook voor dit kind bijslagtrekkende zijn. 
 
B1) wanneer dit gekomen is op 15.02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 2) wanneer dit gekomen is op 15.04  
 
 
 
 
 

 
 
A 2) Op 15/02 zijn de voorwaarden ook 
vervuld op een moment van de referentiemaand 
(= de hele maand, zie CO 1225 behoud van het 
voortgezette recht) � 42bis eenoudertoeslag 
(zelfde bijslagtrekkende) van 1.03 (toepassing 
van artikel 48 KBW) tot 30.06. 
 
A 3) De toekenningsvoorwaarden zijn vervuld 
op een moment van de referentiemaand (= de 
hele maand, zie CO 1225 behoud van het 
voortgezette recht), de voorwaarden van band 
zijn vervuld op 15.03 � 42bis eenoudertoeslag 
(zelfde bijslagtrekkende) maar vanaf 01.04 
(toepassing van artikel 48, KBW) tot 30.06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1) Op 15.02. zijn de toekennings- en 
bandvoorwaarden vervuld op een moment van 
de referentiemaand (= de hele maand, zie CO 
1225 behoud van het voortgezette recht) � 
42bis eenoudertoeslag maar vanaf 01.03 
(toepassing van artikel 48 KBW) tot 30.06. 
 
 
 
 
B 2) De toekenningsvoorwaarden zijn vervuld 
op een moment van de maand februari (= de 
hele maand, zie CO 1225 behoud van het 
voortgezette recht), de voorwaarden van band 
zijn vervuld op 15.04 � 42bis eenoudertoeslag 
maar vanaf 01.05 (toepassing van artikel 48, 
KBW) tot 30.06, hoewel het een nieuw recht 
voor het kind betreft. 

4. situatie 
 
Referentie fonds: Fax van 28.06.2010 –  
geval nr. 2. 
 
X rechthebbende en bijslagtrekkende 42bis voor 
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zijn dochter Y in het gezin. 
Y verlaat het gezin van X op 15.02. 
Y krijgt een zoon op 15.03, kleinzoon van X. 
 
A) Wat met de kinderbijslag en de toeslag voor 
Y? 
 
 
B) Wat met de kinderbijslag en de toeslag voor 
Z uit hoofde van X? 

 
 
 
 
A) tijdens de referentiemaand februari zijn alle 
voorwaarden (basisschaal, toeslag en band) 
vervuld � recht op 42bis tot 30 juni. 
 
B) Geen recht op de basisschaal noch op de 
toeslag, want in maart heeft de kleinzoon geen 
band in de zin van artikel 51 §3 KBW. 

5 Situatie 
 
X zonder activiteit bijslagtrekkende aan de 
schaal 42bis voor haar twee kinderen in haar 
gezin, gescheiden - 
haar ex-echtgenoot, langdurig werkloze, is de 
rechthebbende.  
 
Op 13.02 vormt X een gezin met een werknemer 
� verlies 42bis (kb 26.10.04 personen ten laste 
art. 1, 3°) maar trimestrialisering = 30.06 op 
basis van februari voor de twee kinderen. 
 
Mag men eveneens een schaal 42bis toekennen 
voor het derde kind van X en van haar ex-
echtgenoot, rechthebbende?  
 
 
1) wanneer het kind op 15.02 in het gezin van X 
komt 
 
 
 
2) wanneer het op 15.04 in het gezin  
van X komt.  
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Op 15.02 zijn de voorwaarden vervuld � 
recht op de toeslag 42bis eenoudertoeslag 
(zelfde bijslagtrekkende) vanaf 1.03 (toepassing 
van art. 48) tot 30.06.  
 
2) De toekenningsvoorwaarden zijn vervuld op 
een moment van de maand februari, de 
voorwaarden qua band zijn vervuld op 15.04 � 
42bis eenoudertoeslag (zelfde bijslagtrekkende) 
maar van 01.05. tot 30.06. 

6. Situatie 
 
X langdurig werkloze, rechthebbende en 
bijslagtrekkende aan de schaal 42bis voor haar 
twee kinderen in haar gezin. 
Na het vormen van een feitelijk gezin van 
rechthebbende X met werknemer Y op 10.02 
overschrijden de gezinsinkomsten de toegelaten 
grens. → verlies van de toeslag 42bis voor de 
twee kinderen van X, maar trimestrialisering van 
deze toeslag tot 30.06. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A) Mag het kind van Y de toeslag 42bis krijgen 
als het kind en Y in het gezin van X komen op 
13.02? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Mag het kind van Y de toeslag 42bis krijgen 
als het kind en Y in het gezin komen op 13.03? 
 
 

 
A) tijdens de referentiemaand februari zijn alle 
voorwaarden (basisschaal, toeslag en band) 
vervuld � recht op 42bis van 1 maart tot 30 
juni.  
 
Als de bijslagtrekkende voor het derde kind X 
is � 42bis eenoudertoeslag want dezelfde 
bijslagtrekkende. 
 
Als de bijslagtrekkende Y is voor het derde 
kind � 42bis duo want het betreft niet dezelfde 
bijslagtrekkende en Y kreeg niet de schaal 
eenouder. 
 
B) De toekenningsvoorwaarden zijn vervuld op 
een moment van de maand februari, de 
voorwaarden qua band zijn vervuld op 13.03 � 
42bis maar van 01.04. tot 30.06. 
 
 
 
Als de bijslagtrekkende voor het derde kind X 
is � 42bis eenoudertoeslag want dezelfde 
bijslagtrekkende. 
 
Als de bijslagtrekkende Y is voor het derde 
kind � 42bis duo want het betreft niet dezelfde 
bijslagtrekkende en Y kreeg niet de 
eenouderschaal . 

7. Situatie 
 
X gescheiden, langdurig werkloze, 
rechthebbende krijgt de toeslag 42bis voor haar 
twee kinderen in haar gezin. 
Op 01.12 vormt ze een feitelijk gezin met 
werknemer Y.  De gezinsinkomsten van het 
feitelijk gezin overschrijden de grens. 
Op basis van de maand november, 
trimestrialisering van de toeslag voor de twee 
kinderen van X tot 31.03. 
 
Wat met de toeslag voor het kind van X en Y 
geboren op 15.01? 

7. 
 
In november zijn de toekenningsvoorwaarden 
van de toeslag vervuld.  
In januari zijn de voorwaarden qua band 
vervuld  
� 42bis eenoudertoeslag (zelfde 
bijslagtrekkende) van 1 februari tot 31 maart 
voor de drie kinderen. 

8. Situatie 
 
Referentie fonds: E-mail van 25.03.2010 – 
geval nr. 2. 
 
X vader, werknemer, gescheiden, rechthebbende 

8. 
 
 
 
 
 



en bijslagtrekkende aan de schaal 40 voor zijn 
twee kinderen in zijn gezin. 
 
A) Op 10.09 vormt X een feitelijk gezin met Y, 
rechthebbende die de toeslag 42bis krijgt voor 
een kind in haar gezin. 
Na het vormen van het feitelijk gezin 
overschrijden de gezinsinkomsten de toegelaten 
grens. → verlies van de toeslag 42bis voor het 
kind van Y, maar trimestrialisering van deze 
toeslag tot 31.12. 
 
Wat met het recht op de toeslag voor de twee 
kinderen van X? 
 
 
 
 
 
 
B) Op 15.08 vormt X een feitelijk gezin met Y, 
rechthebbende die de toeslag 42bis krijgt voor 
een kind in zijn gezin. Na het vormen van het 
feitelijk gezin overschrijden de gezinsinkomsten 
de toegelaten grens. → verlies van de toeslag 
42bis voor het kind van Y, maar 
trimestrialisering van deze toeslag tot 31.12. 
Wat met het recht op de toeslag voor de twee 
kinderen van X? 

 
 
 
A) De toekenningsvoorwaarden van de toeslag 
zijn vervuld tijdens de maand augustus en de 
voorwaarden qua band zijn vervuld in 
september � recht op de toeslag voor de 
kinderen van X van 01.10 tot 31.12. 
 
Als de bijslagtrekkende voor het derde kind X 
is � 42bis duo want X kreeg de 
eenouderschaal niet. 
 
 
 
Als de bijslagtrekkende voor het derde kind Y 
is � 42bis eenouder want deze 
bijslagtrekkende kreeg de eenouderschaal . 
 
 
B) tijdens de maand augustus zijn de 
voorwaarden van toekenning en qua band 
vervuld � recht op de toeslag 42bis van 01.09 
tot 31.12. 
   
Als de bijslagtrekkende voor het derde kind X 
is � 42bis duo want X kreeg de schaal 
eenouder niet. 
 
Als de bijslagtrekkende voor het derde kind Y 
is � 42bis eenouder want deze 
bijslagtrekkende kreeg de eenouderschaal . 
 
Opmerking: Behalve bij co-ouderschap kan X 
verklaren dat Y de kinderen opvoedt � 
eenouder voor allen want een enkele 
bijslagtrekkende die de eenouderschaal kreeg. 
 

9. Situatie  
 
Referentie fonds: E-mail van 28.02.2011. 
Voor het antwoord op deze e-mail van 28.02.2011 
van een fonds zie ook alle vorige verwijzingen naar 
de toepassing van artikel 48 in de vorige acht 
voorbeelden. 
 
 
De vader voedt het kind op in de regeling van 
het gezamenlijk ouderlijk gezag. 
Het kind is gedomicilieerd bij zijn vader vanaf 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonder afbreuk te doen aan artikel 48, KBW is 
de referentiemaand voor een nieuw recht 
volgens art. 54, §3 KBW de maand waarin het 



27 november 2008. 
De vader diende pas op 05.02.2009 een aanvraag 
in bij zijn fonds. 
Voor de maand februari 2009 zijn de inkomsten 
lager dan het toegelaten bedrag voor het 
vaststellen van het eenouderrecht, maar in maart 
overschrijdt het bedrag van de inkomsten het 
toegelaten bedrag. 
Met welke referentiemaand moet men rekening 
houden voor het vaststellen van het 
eenouderrecht? 
 

recht ontstaat. 
 
Artikel 41 KBW koppelt het eenouderrecht aan 
de hoedanigheid van bijslagtrekkende (art. 41, 
eerste paragraaf, KBW). 
 
Aangezien de vader zijn aanvraag indiende in 
februari 2009 en het kind op die datum is 
gedomicilieerd bij zijn vader, wordt de vader 
bijslagtrekkende op die datum, hoewel de 
kinderbijslag voor die maand nog wordt betaald 
aan de moeder.  
De referentiemaand, de maand waarin de 
gebeurtenis valt, is februari 2009.  
Op basis van artikel 48 wordt de kinderbijslag 
betaald vanaf de maand maart. 
Het recht kreeg uitwerking in februari toen de 
voorwaarden van toekenning bij art. 41 en qua 
band ook vervuld zijn, de toeslag art. 41 kan 
betaald worden van 01.03 tot 30.06. 
 

 


