
BIJLAGE 2 

 
Bijlage 2: Vergoedbaarheidsartikelen 

 

Deze lijst bevat de vergoedbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone 

“IndemnisabilityArticle”. 

 

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 duidt aan dat als de zone “Exclusion” is ingevuld, de zone “BeginDate” de reële 

begindatum van de uitsluiting bevat. 

De waarde 1 duidt aan dat als de zone “Exclusion” is ingevuld, de zone ‘BeginDate' een 

datum bevat waarvan niet zeker is dat dit de reële begindatum van de uitsluiting is. Om 

hieromtrent uitsluitsel te krijgen dient de kinderbijslaginstelling contact op te nemen met de 

dienst Monitoring van FAMIFED: monitoringnl@famifed.be (zie punt 3. Recht op 

kinderbijslag als niet-vergoede werkloze). 

 

 

ARTIKEL ABSOLUUT 

BELETSEL       

OF 

RESIDUAIR 

RECHT 

RETRO 

ACTIEF 

BESCHRIJVING               

VERGOEDBAARHEIDSARTIKEL 

44  1 Niet vrijwillig zonder arbeid en/of zonder loon 

44B  0 Lening zelfstandige 

48  1 Bijberoep uitoefenen of hulp aan zelfstandige 

48bis  0 Artistieke activiteit – Niet-vergoedbare periode als gevolg 

van conversieregel 

51A  0 Werkverlating, stage, beroepsopleiding, of eerste 

werkervaringscontract 

51B  0 Ontslag dienstbetrekking, stage, beroepsopleiding of 

eerste werkervaringscontract 

51C  1 Weigering dienstbetrekking, stage, beroepsopleiding of 

eerste werkervaringscontract 

51D  1 Geen aanbieding bij de werkgever na verwijzing van de 

plaatsingsdiensten 

51E  1 Geen aanbieding na uitnodiging bij de plaatsingsdiensten 

of bij de dienst beroepsopleiding 

51F  1 Weigeren deel te nemen aan een begeleidingsplan 

51G  1 Stopzetting of mislukking van een begeleidingsplan 

51H  1 Weigering outplacement (geldig vanaf 01/04/2006) 

51I  1 Weigering inschrijving tewerkstellingscel (geldig vanaf 

01/04/2006) 

51J  1 Afwezigheid aanvraag outplacement (geldig vanaf 

01/04/2006) 

52&1  1 Ontslag in de zin van art. 51§1, tweede lid, 2° KB 

52&2 A 1 Herhaling na sanctie in toepassing van art. 52§1 of art. 

52bis§1 KB 
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52&3 A 1 Herhaling na sanctie in toepassing van art. 52§2 KB 

52B&1  1 Werkloosheid door eigen schuld of toedoen (art. 52bis) 

52B&2  1 Werkloosheid door eigen schuld of toedoen, verzwarende 

omstandigheden (art. 52bis) 

52B,3 A 1 Werkloosheid door eigen schuld of toedoen – herhaling 

(art. 52bis) 

54  0 Uitsluiting na werkverlating om andere dienstbetrekking 

uit te oefenen (4 weken) 

55,1  0 Niet vergoedbare dagen, ingevolge gebruiken in de 

sector, ... 

55,2 R 0 Verlaten dienstbetrekking om beroep uit te oefenen dat 

niet valt onder de RSZ (6 m.) 

55,3  0 Tijdelijke onderbreking van een activiteit dat niet valt 

onder de RSZ 

55,4 R 0 Verlaten van een dienstbetrekking om kind op te voeden 

(6 maanden) 

56,B A 1 Elke subjectieve onbeschikbaarheid die niet spontaan 

door de werkloze werd verklaard 

56,C A 1 Objectieve onbeschikbaarheid die vastgesteld wordt door 

het WB (bv.: de niet-aangifte van een adreswijziging 

door de werkloze) 

58 A 1 Inschrijving als werkzoekende van een volledige werkloze 

59B  0 Samenwonende of schoolverlater – Beperkte schorsing 4 

maanden – Gesprek 1 – 2 (geldig vanaf 01/07/2004) 

59B,10  0 De werkloze ziet af van uitkeringen gedurende een 

periode van minstens 6 maanden (geldig vanaf 

01/11/2010) 

59,4/3  0 De in artikel 36 bedoelde jonge werknemer die een 2de 

negatieve evaluatie heeft gekregen (geldig vanaf 

09/08/2012) 

59,5/2  0 De uitgesloten jongen werknemer die een verlenging van 

de uitsluiting van minstens 6 maanden heeft gekregen 

(geldig vanaf 09/08/2012) 

59,53  0 Schoolverlater – Uitsluiting – Gesprek 2 (geldig vanaf 

01/07/2004) 

59,54  0 Samenwonende – Uitsluiting - Gesprek 2 (geldig vanaf 

01/07/2004) 

59,55  0 Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het 
gezin – Na 6 maanden  uitsluiting - Gesprek 2 (geldig 

vanaf 01/07/2004) 

59,56  0 Alleenstaande of gezinshoofd – Na 6 maanden  

uitsluiting – Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004) 

59,61  0 Schoolverlater – Uitsluiting – Gesprek 3 (geldig vanaf 

01/07/2004) 

59,62  0 Samenwonende – Uitsluiting - Gesprek 3 (geldig vanaf 

01/07/2004) 

59,63  0 Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het 
gezin – Na 6 maanden  uitsluiting - Gesprek 3 (geldig 

vanaf 01/07/2004) 

59,64  0 Alleenstaande of gezinshoofd – Na 6 maanden  

uitsluiting – Gesprek 3 (geldig vanaf 01/07/2004) 

61&3,1  1 Verbod cumul buitenlandse R.I.Z.I.V. en werkloosheid 

62&1,1  0 Ongeschikt tot werken volgens R.V.A. geneesheer 

63,1  0 Niet vergoedbaar ingevolge schoolplicht 

64  0 Pensioenleeftijd bereikt (65 jaar) 



65&1  1 Verbod cumul pensioen en werkloosheid 

66 A 1 Verplichte verblijfplaats in België 

67 A 1 Niet vergoedbaar tijdens militaire dienst / hechtenis 

68,1 A 1 Uitsluiting - hervatting studies met volledig leerplan 

68,2 A 1 Uitsluiting - hervatting middenstandsopleiding 

69 A 0 Vergoedbaarheid van vreemde werknemers 

70  0 Afwezigheid bij oproeping 

70,1  0 Geen reactie op uitnodiging om de verwittigingsbrief te 

komen afhalen op het WB (geldig vanaf 01/07/2004) 

70,1J  0 Geen gevolg aan de vraag naar informatie Dispo 

Jongeren (geldig vanaf 09/08/2012) 

70,2  0 Ongerechtvaardigde afwezigheid op het 1ste gesprek 

(geldig 01/07/2004) 

70,2J  0 Afwezigheid bij de oproeping voor een evaluatiegesprek 

op uitdrukkelijke vraag van de jonge werknemer (geldig 

vanaf 09/08/2012) 

70,3  0 Ongerechtvaardigde afwezigheid op het 2de gesprek 

(geldig 01/07/2004) 

70,3J  0 Afwezigheid bij de oproeping voor een definitief 

evaluatiegesprek ingevolge een eerste niet-

doorslaggevende evaluatie (geldig vanaf 09/08/2012) 

70,4  0 Geen reactie na vraag tekenen contract na 1ste gesprek 

(geldig vanaf 01/07/2004) 

70,5  0 Geen reactie na uitnodiging voor het opmaken van het 

contract na 1ste gesprek (geldig vanaf 01/07/2004) 

79&5  0 Beslissing tot schorsing in toepassing van artikel 79§5 lid 

2 of lid 4 (PWA) 

83N  0 Herneming van de schorsing na toepassing art.84 of 

voorlopige 00/-code in afwachting effectieve 

schorsingsdatum 

83&1  0 Beslissing uitsluiting langdurige werkloosheid 

129&2D  1 Verblijft niet meer in België 

130&1E  1 Inkomen mijnwerkerspensioen 

131BIS  0 De betrokkene heeft de inkomensgarantie-uitkering 

gevraagd maar niet verkregen omdat hij niet voltijds 

toelaatbaar of vergoedbaar is of laattijdige aanvraag 

131B&4  0 Carensperiode van 3 maanden artikel 131bis 

133  0 Uitkeringsaanvraag (+ administratief dossier) onvolledig 

134  0 Onvolledig administratief dossier (wijzigingsaangifte 

familiale toestand) 

138  0 Laattijdige indiening 

139  0 Nazicht aangifte 

149,1  0 Herziening beslissing tgv materiële en juridische 

vergissing 

149,2  0 Herziening fout WB 

149,3  1 Terugvordering met retro-actief effect tgv valse 

verklaring 

149,4  1 Herziening zonder fout van het wb 

149,5  1 Herziening beslissing tgv nieuw feit 

153,1  0 Onjuiste/onvolledige verklaring 

153,2 A 0 Onjuiste/onvolledige verklaring - herhaling 

154,1  0 Onverschuldigde uitkeringen ontvangen 

154,2 A 0 Onverschuldigde uitkeringen ontvangen - herhaling 



154,3  
0 

Onverschuldigde uitkeringen ontvangen, verzwarende 

omstandigheden 

154,4  
0 

Onverschuldigde uitkeringen ontvangen, verzwarende 

omstandigheden - herhaling 

155,1  0 Gebruik maken van onjuiste stukken/vals stempelmerk 

155,2 A 0 Gebruik maken van onjuiste stukken/vals stempelmerk - 

herhaling art.155,1 

156  0 Verhinderen toezicht 

158  0 Aanvang administratieve sanctie 

BC902  1 Terugvordering Fonds Sluiting van Ondernemingen 

 

 


