
BIJLAGE 1 
 

 

Bijlage 1: Toelaatbaarheidsartikelen 

 

Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone 

“AdmissibilityArticle”.  

 

De tabel bevat een kolom die aangeeft of het vermelde artikel een absoluut beletsel (A) vormt 

of een residuair recht (R) als geen enkel ander gezinslid een recht op kinderbijslag opent. In 

alle andere gevallen wordt het recht voortgezet als de niet-vergoede werkloze geen recht kan 

verwerven op grond van een andere hoedanigheid krachtens de AKBW (tot 29 juni 2014 

krachtens de KBW of krachtens de regeling voor zelfstandigen). 

 

De waarde 0 in de kolom RET duidt aan dat als de zone “Exclusion” is ingevuld, de zone 

“BeginDate” de reële begindatum van de uitsluiting bevat. 

 

 

ARTIKEL ABSOLUUT 

BELETSEL       

OF RESIDUAIR 

RECHT 

RETRO 

ACTIEF 

BESCHRIJVING 

TOELAATBAARHEIDSARTIKEL 

29&2  0 Deeltijdse werknemer met behoud van rechten 

30,1 R 0 Arbeidsprestaties 

30,2 R 0 Hogere leeftijdscategorie 

30,3,1 R 0 Verlenging referteperiode militaire of 

burgerdienst / gevangenzetting / overmacht 

30,3,2 R 0 Verlenging referteperiode opvoeding kind 

30,3,3 R 0 Verlenging referteperiode activiteit niet 

onderworpen aan inhouding Sociale Zekerheid 

30,3,4 R 0 Verlenging referteperiode Belgische strijdkracht 

in buitenland 

30,3,5 R 0 Verlenging referteperiode loopbaanonderbreking 

30,3,6 R 0 Verlenging referteperiode arbeidsdagen art.37&3 

30,3,8 R 0 Verlenging referteperiode met periode halftijds 

werkloosheid met bedrijfstoeslag 

30,3,9 R 0 Verlenging referteperiode deeltijdse arbeid 

volgend op de vrijwillige vermindering van een 

voltijdse arbeidsregeling om zijn kind op te 

voeden 

30,3,10 R 0 Verlenging referteperiode deeltijdse arbeid 

volgend op de vrijwillige vermindering van een 

voltijdse arbeidsregeling 

30,3,11 R 0 Verlenging referteperiode met het aantal dagen 

van studie of opleiding als niet 

uitkeringsgerechtigde werkloze 

31 R 0 Havenarbeiders / zeevissers 

32 R 0 Toelaatbaarheid op basis van het 

beroepsverleden 

32,1 R 0 Ten minste 1/2 arbeidsdagen in de 10 jaar 

voorafgaand 

32,2 R 0 Ten minste 2/3 arbeidsdagen in de 10 jaar 

voorafgaand 



33 R 0 Vrijwillig deeltijdse werknemers (art.103 - 104) 

35  0 Overbruggingsuitkeringen 

36,1 R 0 Inschakelingstijd niet volbracht 

36,2 R 0 Niet toelaatbaar art.36 

37 R 0 Arbeidsdagen 

43 R 0 Toelaatbaarheidsvoorwaarden van vreemde 

werknemers 

HBP 0794  0 Niet toelaatbare halftijdse werkloosheid met 

bedrijfstoeslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


