
 

 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag 
 

Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet heeft FAMIFED een tabel opgemaakt met de impact van de verschillende bijdragereeksen op het recht op kinderbijslag. 

 

I II III IV V 

Bijdragereeks  Omschrijving Toepasselijke 

reglementaire basis in 

de wetgeving voor 

zelfstandigen 

Recht op 

kinderbijslag?  

Opmerkingen 

A Hoofdbezigheid. 1 JA   

B Toegelaten activiteit vóór de normale pensioenleeftijd (2/3 

overlevingspensioen). 

  Bijdragereeks afgeschaft vanaf 

01/01/1993 

D Bijkomende bezigheid. 2 Aanvullend recht  

Recht voor zover hij geen recht 

kan openen krachtens een andere 

bepaling van de AKBW 

E Toegelaten activiteit na de normale pensioenleeftijd. 2 Aanvullend recht  

F Toegelaten activiteit vóór de normale pensioenleeftijd. 2 Aanvullend recht  

G Helpster zonder inkomen.   Bijdragereeks afgeschaft vanaf 

01/01/1985 

H Gehuwden, weduw(e)n(aars), studenten (art. 37.1).  Nee, zie  

rubriek V 

Geen recht tenzij betrokkene 

aantoont dat hij/zij een bijdrage 

betaalt die minstens gelijk is aan 

de minimumbijdrage van de 

categorie hoofdberoep  



 

 

I II III IV V 

Bijdragereeks  Omschrijving Toepasselijke 

reglementaire basis in 

de wetgeving voor 

zelfstandigen 

Recht op 

kinderbijslag?  

Opmerkingen 

I Begin bezigheid (art. 40.3).  Nee, zie  

rubriek V 

Geen recht tenzij betrokkene 

aantoont dat hij/zij een bijdrage 

betaalt die minstens gelijk is aan 

de minimumbijdrage van de 

categorie hoofdberoep  

J Man, helper van zijn echtgenote (art.12). 1 JA Uitdovende categorie. 

K Voortgezette verzekering – faillissement. Sociale verzekering in 

geval van faillissement. 

5 JA Max tot de laatste dag van 

4
e
 kwartaal volgend op het eerste 

trimester waarvoor de sociale 

verzekering werd toegekend (geen 

verdere trimestrialisering). 

Onderzoek ook recht op sociale 

toeslag 42bis- maximum voor 4 

kwartalen) 

L Echtgenoot – helper in maxistatuut 1 JA  

M Pensioenleeftijd bereikt voor 4 januari 1957  JA Geen actieve gevallen meer met 

bijdragereeks M 

O Toegelaten activiteit vóór de normale pensioenleeftijd 

(overlevingspensioen). 

1 JA  

Q Meewerkende echtgenoot ministatuut.  NEE  

R Voortgezette verzekering - alleen pensioen.  JA Toepassing art.56terdecies, 2° 

AKBW 



 

 

I II III IV V 

Bijdragereeks  Omschrijving Toepasselijke 

reglementaire basis in 

de wetgeving voor 

zelfstandigen 

Recht op 

kinderbijslag?  

Opmerkingen 

S Voortgezette verzekering - pensioen  - ZIV 4 JA Toepassing art.56terdecies, 2° 

AKBW 

T Gelijkstelling periode tussen einde legerdienst en voor gelijkstelling 

vatbare periode van studie of leercontract, die aanvangt binnen het 

jaar na einde legerdienst  

+ gelijkstelling periode van studie of leercontract. 

 NEE  

U Gelijkstelling (ziekte, legerdienst, voorlopige hechtenis). o.a. 3 JA, maar zie 

opmerking  

Het recht als zieke wordt 

vastgesteld op de basis van de 

gegevens van het ziekenfonds 

(D046) 

V Toegelaten activiteit vóór normale pensioenleeftijd (recht op 

vervroegd pensioen verloren of verzaakt). 

2 Aanvullend recht Recht voor zover hij geen recht 

kan openen krachtens een andere 

bepaling van de AKBW 

Bijdragereeks afgeschaft vanaf 

01/01/1997 

W Activiteit na normale pensioenleeftijd (geen rust- of 

overlevingspensioen). 

 JA Geen actieve gevallen meer met 

bijdragereeks W 

Y Activiteit na de normale pensioenleeftijd (geen rust- of 

overlevingspensioen). 

1 JA  



 

 

I II III IV V 

Bijdragereeks  Omschrijving Toepasselijke 

reglementaire basis in 

de wetgeving voor 

zelfstandigen 

Recht op 

kinderbijslag?  

Opmerkingen 

Z Gepensioneerd, 65 jaar of meer, minstens 42 loopbaanjaren, oefent 

een onbeperkte beroepsbezigheid als zelfstandige uit 

2 Aanvullend recht Opgelet! Recht op basis van het 

genot van het pensioen. 

Recht op basis van code Z kan 

immers enkel worden uitgeoefend 

voor zover hij geen recht kan 

openen krachtens een andere 

bepaling van de AKBW 

 

 

 

Betekenis codes in kolom III van de tabel 

 

Reglementaire basis in AKBW  Waarde 

De zelfstandige die onderworpen is aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 en die de bijdragen verschuldigd is beoogd in artikel 12, § 1, of § 

1ter van hetzelfde besluit 

1 

De zelfstandige die de sociale bijdragen beoogd in artikel 12, § 2 of artikel 13, § 1 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 verschuldigd is 2 

De zelfstandige die, in het raam van zijn militieverplichtingen, zich bevindt in een van de toestanden bedoeld in artikel 31, § 1, van het koninklijk besluit 

van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 

3 

De zelfstandige, aan wie het toegelaten is zijn bijdragen verder te betalen in het raam van de regeling betreffende het rust- en overlevingspensioen der 

zelfstandigen, alhoewel hij zijn zelfstandige bezigheid heeft stopgezet; 

4 

De zelfstandige die geniet van de sociale verzekering krachtens het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale 

verzekering ten gunste van zelfstandigen in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting. 
5 

 



 

 

Er wordt een elektronisch bericht A301 verstuurd bij het begin van de zelfstandige activiteit, bij een wijziging van bijdragereeks, bij stopzetting van de zelfstandige activiteit 

en bij verandering van sociaal verzekeringsfonds. 

 

In geval van faillissement worden de rechten inzake verzekering voor gezinsbijslag vastgesteld per kwartaal.  De begindatum van de bijdragereeks K valt dus steeds op de 

eerste dag van een kwartaal en de einddatum ervan steeds op de laatste dag van een kwartaal. Berichten die daarvan afwijking dienen als een anomalie beschouwd te worden, 

en voor verder onderzoek aan de dienst Monitoring gesignaleerd. 

 

Voorbeeld 1  

 

Een sociaal verzekerde begint op 1 januari 2010 een zelfstandige activiteit in hoofdberoep (bijdragereeks A). Op 31 december 2013 gaat hij failliet en van 1 januari 2014 tot 

geniet bij van de faillissementsverzekering (bijdragereeks K). 

In dat geval worden er 3 fluxberichten gezonden: 

- 1. Het eerste attest meldt een begin van de zelfstandige activiteit op 1 januari 2010, bijdragereeks A. 

- 2. Het tweede attest signaleert de wijziging van de bijdragereeks, nl code K vanaf 1 januari 2014. 

- 3. Het derde attest meldt het einde van de zelfstandige activiteit op 31 december 2014, bijdragereeks code K. 

 

 

Voorbeeld 2 

 

Een  sociaal verzekerde begint op 1 januari 2010 een zelfstandige activiteit in hoofdberoep (bijdragereeks A).  Op 31 december 2013 zet hij zijn zelfstandige activiteit stop en 

van 1 januari 2014 tot 31 december 2015 is hij toegelaten tot de voortgezette verzekering (bijdragereeks S). 

In dat geval worden er 3 berichten A301 verzonden: 

- 1. Het eerste attest meldt een begin van de zelfstandige activiteit op 1 januari 2010, bijdragereeks A. 

- 2. Het tweede attest signaleert de wijziging van de bijdragereeks , nl code S vanaf 1 januari 2014. 

- 3. Het derde attest meldt het einde van de zelfstandige activiteit op 31 december 2015, bijdragereeks code S. Indien de persoon na de gelijkstelling zijn activiteit 

herneemt zonder een kwartaal onderbreking, komt hier geen einde zelfstandige activiteit maar een wijziging van bijdragereeks naar hoofdberoep (A), bijberoep 

(D),… te staan in het attest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


