Voorafgaande opmerking
De AKBW treedt in werking op 30 juni 2014.
De praktische uitwerking vangt aan vanaf 1 juli 2014.

1. Interpretatie algemene kinderbijslagwet (AKBW)
I.1.

Moet er voor de periodes vanaf 1 januari
2015 nog geregulariseerd worden tussen
de verschillende regimes?

* Vóór 1 juli 2014: toepassing van
art. 71,§1bis ,KBW:
Ja, regulariseren met openbare
sector, RSZPPO, zelfstandigen en
gewaarborgde gezinsbijslag.
* Vanaf 1 juli 2014:
- Periodes vóór 1 juli 2014 met
zelfstandigen: behoud van de
regularisatie tussen
kinderbijslagfonds en sociaal
verzekeringsfonds.
Voor periodes vóór 1 juli 2014 met
recht in de zelfstandigenregeling
blijven de sociale
verzekeringsfondsen immers na 1
juli 2014 bevoegd.
- Andere situaties: geen
regularisatie meer tussen
kinderbijslaginstellingen voor het
geheel van de kinderbijslagstelsels,
inbegrepen de gewaarborgde
gezinsbijslag en ongeacht de periode
waarop de regularisatie betrekking
heeft.

I.2.

Kraamgeld vooraf betaald in de
zelfstandigenregeling vóór 1 juli 2014 en
geboorte van het kind op of na 30 juni
2014.

Definitieve vaststelling van het recht
op basis van de situatie op de
geboortedag van het kind.

Moet het kinderbijslagfonds het
kraamgeld terugbetalen aan het sociaal
verzekeringsfonds?

- Indien het kind wordt geboren op
of na 30 juni 2014: geen
regularisatie. Deze regel geldt
eveneens t.o.v. de gewaarborgde
gezinsbijslag.

Wie betaalt in geval van indexaanpassing
tussen de datum van voorafbetaling en de
geboorte?

Toepassing artikel 71, §1bis, AKBW

- Indien het kind wordt geboren vóór
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of op 29 juni 2014: wel regularisatie.
Indien verschil tussen verschuldigd
bedrag en betaald bedrag bij de
voorafbetaling: de regularisatie van
de betaling gebeurt door de
kinderbijslaginstelling die bevoegd
is n.a.v. de geboorte van het kind.
I.3.

Wie doet de regularisaties m.b.t. periodes
gelegen vóór 1 juli 2014, bijvoorbeeld
bijkomende bijslag artikel 47 KBW?

De sociale verzekeringsfondsen die
bevoegd waren m.b.t. periodes vóór
1 juli 2014.

Aan wie wordt die achterstallige bijslag
uitbetaald?

Aan de zelfstandige die op basis van
de vroegere wetgeving voor de
zelfstandigen als bijslagtrekkende
werd aangeduid.
(art. 175/3 AKBW)

I.4.

Wie moet de onterechte betalingen m.b.t.
periodes gelegen vóór 1 juli 2014
vaststellen?

De sociale verzekeringsfondsen.
(art. 175/3 AKBW)

I.5.

Wie behandelt de aanvragen ontvangen
vanaf 1 juli 2014 m.b.t. periodes waarin
het recht vóór 1 juli 2014 in de
zelfstandigenregeling moet worden
vastgesteld?

- Recht voor periode vóór 1 juli
2014: het sociaal verzekeringsfonds.

Bijvoorbeeld: het kind komt in het gezin
in mei 2014; de aanvraag wordt ingediend
in september 2014.

- Recht voor periode vanaf 1 juli
2014: het kinderbijslagfonds: zodra
het dossier volledig is, moet de
betaling worden aangevat zelfs
zonder brevet of attest van
stopzetting betaling.

I.6.

Wie behandelt de bestaande debetten op 1
juli 2014 in de zelfstandigenregeling?

De sociale verzekeringsfondsen (art.
175/3 AKBW).

II.1.

Wie is bijslagtrekkende in geval van coouderschap?

De regels inzake vaststelling van de
bijslagtrekkende bij co-ouderschap
waren in de zelfstandigenregeling
dezelfde als die in de
werknemersregeling (KBW) en
blijven behouden in de AKBW. Dus
betaling voortzetten aan de vader,
zolang er wordt voldaan aan de
voorwaarden die daartoe gelden in
de AKBW.

Als de vader de bijslag ontvangt in de
zelfstandigenregeling, moet men deze
betaling dan voortzetten na 1 juli 2014?

II.2.

Een kinderbijslagfonds neemt een dossier
over van een sociaal verzekeringsfonds

Voor kinderen waarvoor de vader als
bijslagtrekkende was aangeduid op
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waarin de vader de rechthebbende én
bijslagtrekkende is voor de kinderen van
zijn bijzit. In het ene geval wordt er aan
hem uitbetaald voor 2 kinderen, één
waarvan hij de vader is en één waarvan hij
dat niet is, en in het andere geval wordt
enkel voor één kind dat niet het zijne is
aan hem uitbetaald.
De uitbreiding van art. 69 in de AKBW
spreekt uitdrukkelijk van de vader. Maar
in voorliggend geval gaat het echter niet
om de vader maar om de bijzit van de
moeder.
Mag hij bijgevolg verder als
bijslagtrekkende beschouwd worden of
dient er vanaf 1 juli 2014 aan de moeder
uitbetaald te worden, waarbij men dan in
het eerste geval in een situatie terechtkomt
dat de kinderbijslag voor één kind aan de
vader dient betaald te worden (het kind
waarvan hij de wettelijke vader is) en voor
één kind aan de moeder (het kind waarvan
hij niet de vader is)?

basis van artikel 31, §1, eerste lid, 1,
KB van 8 april 1976, wordt de
betaling aan hem voortgezet (artikel
69, §1/1, AKBW). Dit neemt niet
weg dat de moeder de
bijslagtrekkende wordt rond wie
gegroepeerd moet worden.
Deze regel mag evenwel met de
nodige coulance worden toegepast,
d.w.z. dat indien het
kinderbijslagfonds de moeder kan
identificeren, er wordt aanvaard dat
het kinderbijslagfonds zonder
aanvraag van de moeder de
kinderbijslag toch aan de moeder
mag uitbetalen. Voor de kinderen
voor wie het sociaal
verzekeringsfonds aan een andere
persoon dan de vader betaalde,
terwijl de moeder in het gezin was,
wordt de kinderbijslag
overeenkomstig artikel 69 AKBW
aan de moeder betaald. Er wordt dus
aanvaard dat er voor beide kinderen
aan de moeder betaald wordt.

En wat als het nu niet zou gaan om een
bijzit, maar om een stiefvader?
III.1.

Rond wie wordt gegroepeerd in de
bestaande gevallen van toepassing van de
verzetsprocedure/sommendelegatie?

In de bestaande gevallen van
verzetsprocedure in de
zelfstandigenregeling gebeurt de
groepering verder rond de persoon
die de kinderbijslag ontvangt (=
bepaling in art. 69 van de AKBW)
In alle andere gevallen (dus ook in
nieuwe gevallen van
zelfstandigendossiers): vanaf 1 juli
2014 toepassing dienstbrief 996/81.

III.2.

Mevrouw Y, zonder beroep, is
bijslagtrekkende voor twee kinderen die
tot haar gezin behoren en ontvangt 1/3de
van de kinderbijslag voor een derde kind

Vanaf 1 juli 2014: ongewijzigde
toepassing.
Een groep van drie kinderen wordt
gevormd rond mevrouw Y en het
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dat geplaatst is.

bedrag van de kinderbijslag dat
globaal verschuldigd is (buiten de
De heer X, de rechthebbende, vormt een
toeslagen eigen aan de kinderen)
gezin met mevrouw Z, zonder beroep, die wordt voor de 3 kinderen
een eigen kind heeft.
proportioneel verdeeld alvorens de
de
de
Oplossing vóór 1 juli 2014 (CO 1306): een 1/3 -2/3 - verdeelsleutel toegepast
wordt voor het geplaatste kind.
groep van drie kinderen wordt gevormd
Mevrouw Z ontvangt voor haar kind
rond mevrouw Y en het bedrag van de
een rang 1.
kinderbijslag dat globaal verschuldigd is
(buiten de toeslagen eigen aan de
kinderen) wordt voor de 3 kinderen
proportioneel verdeeld alvorens de 1/3de 2/3de - verdeelsleutel toegepast wordt voor
het geplaatste kind. Mevrouw Z ontvangt
voor haar kind een rang 1.
Hoe dient die berekening te gebeuren
vanaf 1 juli 2014?
IV.1.

Toepassing van de proportionele
verdeling van de kinderbijslag voor
bijslagtrekkenden in hetzelfde gezin
In de KBW was dit in feite afgeschaft
sedert 1 oktober1997 (nieuw artikel 70bis,
CO 1306). Vanaf die datum kon de
proportionele verdeling enkel nog worden
toegepast in bepaalde situaties waarbij het
een plaatsing in een instelling (art.70
KBW) betrof. In de regeling voor de
zelfstandigen is men op de oude manier
verder gegaan, d.w.z. indien er meer dan
één bijslagtrekkende in hetzelfde gezin
verblijft, wordt de kinderbijslag
proportioneel betaald: na globalisatie van
de bijslag ontvangt elke bijslagtrekkende
een gelijk deel voor elk afzonderlijk kind
en dus niet volgens de gewone rangorde
art.40/42 KBW.

Vanaf 1 juli 2014 toepassing van
artikel 70bis AKBW. Dus voor de
periodes vanaf 1 juli 2014 enkel nog
toepassing van de evenredige
verdeling in bepaalde situaties
waarbij het kind of één van de
kinderen is geplaatst in de zin van
artikel 70 AKBW.
Toepassing van de CO 1306. Dus in
het concrete geval dient men vanaf 1
juli 2014 in rang aan de
verschillende bijslagtrekkenden te
betalen.

Hoe dient men dit toe te passen vanaf 1
juli 2014? Want hoewel het globale
bedrag van de toegekende bijslag gelijk
blijft, wijzigt de verdeling tussen de
bijslagtrekkenden onderling aanzienlijk.
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IV.2.

Mevrouw Y, zonder beroep, is
bijslagtrekkende voor twee kinderen die
tot haar gezin behoren; haar derde kind is
geplaatst in een instelling en het 1/3de voor
het geplaatste kind wordt op een
spaarboekje gestort.

Vanaf 1 juli 2014: ongewijzigde
toepassing

De berekening van het bedrag
verschuldigd voor het geplaatste
kind dient volgens de proportionele
verdeling te gebeuren in een groep
van 2 kinderen gevormd rond de
De heer X, de rechthebbende, vormt een
heer X. (het geplaatste kind en het
gezin met mevrouw Z, zonder beroep, die kind van mevrouw Z dat in zijn
een eigen kind heeft.
gezin wordt opgevoed). Dus voor
Oplossing vóór 1 juli 2014 (toepassing CO het geplaatste kind ((R1+R2)/2)
1306): de berekening van het bedrag
Mevrouw Z ontvangt verder een
verschuldigd voor het geplaatste kind
eerste rang voor haar kind
dient volgens de proportionele verdeling te (toepassing van artikel 42 AKBW);
gebeuren in een groep van 2 kinderen
voor dat kind geen berekening
gevormd rond de heer X. (het geplaatste
volgens de proportionele verdeling.
kind en het kind van mevrouw Z dat in
Mevrouw Y ontvangt een rang 1 en
zijn gezin wordt opgevoed) Dus voor het
een rang 2 voor de kinderen in haar
geplaatste kind ((R1+R2)/2).
gezin.
Mevrouw Z ontvangt verder een eerste
rang voor haar kind (toepassing van artikel
42 KBW); voor dat kind geen berekening
volgens de proportionele verdeling.
Mevrouw Y ontvangt een rang 1 en een
rang 2 voor de kinderen in haar gezin.
Wat is de situatie vanaf 1 juli?
IV.3.

Mevrouw Y, zonder beroep, heeft 4
kinderen in haar gezin:

Toepassing vanaf 1 juli 2014

De toekenning voor rechtgevend
- rechtgevend kind 1 is rechtgevend op
kind 1, rechtgevend kind 3 en
kinderbijslag in de regeling voor
rechtgevend kind 4 gebeurt na de
zelfstandigen uit hoofde van een
inwerkingtreding van de AKBW
rechthebbende buiten het gezin;
binnen dezelfde
- rechtgevend kind 2 is rechtgevend op
kinderbijslagregeling, zijnde de
kinderbijslag in de regeling van de
AKBW (geen verschillende regeling
gewaarborgde gezinsbijslag uit hoofde van meer voor werknemers en
mevrouw Y;
zelfstandigen).
- rechtgevend kind 3 en rechtgevend kind
De 1/3de -2/3de -verdeelsleutel wordt
4 zijn rechtgevend op kinderbijslag op
toegepast na de proportionele
grond van de KBW uit hoofde van een
verdeling van de kinderbijslag
rechthebbende buiten het gezin;
verschuldigd voor de rechtgevende
rechtgevend kind 3 is in een instelling
kinderen 1, 3 en 4 die respectievelijk
geplaatst en mevrouw Y is
een rang 1, rang 3 en rang 3 krijgen.
bijslagtrekkende voor het 1/3de van de
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voor dat kind verschuldigde kinderbijslag.

Het rechtgevend kind 1 ontvangt een
Oplossing vóór 1 juli 2014 (toepassing CO ((rang1+rang3+rang 3)/3). e
1306): de 1/3de -2/3de -verdeelsleutel wordt Het rechtgevend kind 2 een 2 rang.
toegepast na de proportionele verdeling
van de kinderbijslag verschuldigd voor de Het rechtgevend kind 3 ontvangt de
((rang 1+rang 3+rang 3)/3) met 1/3
kinderen rechtgevend kind 3 en
de
- 2/3de verdeling.
rechtgevend kind 4 die elk een 3 rang
krijgen. Het rechtgevend kind 1 ontvangt
Het rechtgevend kind 4 ontvangt
een 1e rang, rechtgevend kind 2 een 2e
((rang1+rang 3+rang 3)/3).
rang, rechtgevend kind 4 ontvangt
((rechtgevend kind 3+ rechtgevend kind
3)/2) en rechtgevend kind 3 ((rechtgevend
kind 3 + rechtgevend kind 3)/ 2) met 2/3de
-1/3de -verdeling.
Hoe gebeurt de berekening vanaf 1 juli
2014?

IV.4.

Een kind wordt door de overheid in een
instelling geplaatst. De betrokken
plaatsingsdienst beslist om het 1/3de aan de
moeder te betalen.

Deze aanwijzing geldt totdat er zich
een gebeurtenis voordoet die een
nieuwe beslissing m.b.t. de
toekenning van het 1/3de van de
kinderbijslag meebrengt.

Het kind verhuist tijdens de plaatsing van
het adres van de moeder naar het adres
van de vader. Het sociaal
verzekeringsfonds stuurt op basis hiervan
een model W naar de vader die dit
formulier ingevuld terugstuurt.
Het sociaal verzekeringsfonds beschouwt
dit als een opeising en betaalt het 1/3de
sindsdien uit aan de vader.
Op basis van art 70 AKBW en de
stellingname van FAMIFED dat alle
bestaande interpretaties van de vroegere
artikelen van de KBW ook blijven gelden
voor de gelijkluidende artikelen van de
AKWB, gaat het kinderbijslagfonds er van
uit dat de door de plaatsingsdienst
genomen beslissing gevolgd moet worden
en dat vanaf 1 juli 2014 het 1/3de
kinderbijslag van het geplaatste kind
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opnieuw aan de moeder moet uitbetaald
worden.
Dient hiervan een kennisgeving door het
kinderbijslagfonds naar de
plaatsingsdienst te worden verstuurd?
Moet het kinderbijslagfonds in
voorkomend geval vragen dat de
plaatsingsdienst zijn beslissing herziet
rekening houdend met de
adresverandering van het kind en de
opeising van de vader?
In dergelijk geval, dient het 1/3de van de
bijslag geblokkeerd te worden tot er een
antwoord van de betrokken
plaatsingsdienst ontvangen is?
IV.5.

De moeder heeft 3 kinderen uit 2
verschillende relaties. Vader 1 buiten het
gezin is rechthebbende voor de 2 oudste
kinderen en vader 2 in het gezin de
rechthebbende voor het jongste kind. De 3
rechtgevende kinderen zijn geplaatst in
een instelling. De moeder ontvangt het
1/3de voor de 3 kinderen. Voor alle
kinderen wordt gewone kinderbijslag
toegekend.
Oplossing vóór 1 juli 2014
Toepassing van de groepering conform
artikel 42 KBW, maar niet van de
proportionele verdeling (artikel 70bis
KBW). Dus betaling in rang. De moeder
ontvangt R1/3+ R2/3+ R3/3. De instelling
waarin het oudste kind is geplaatst,
ontvangt 2/3de van rang 1, de instelling
waarin het tweede kind geplaatst is 2/3de
van rang 2 en die waarin het jongste kind
geplaatst is 2/3de van rang 3.

Vanaf 1 juli 2014: ongewijzigde
toepassing
Toepassing van de groepering
conform artikel 42 AKBW, maar
niet van de proportionele verdeling
(artikel 70bis AKBW). Dus betaling
in rang. De moeder ontvangt R1/3+
R2/3+ R3/3. De instelling waarin het
oudste kind is geplaatst, ontvangt
2/3de van rang 1, de instelling waarin
het tweede kind is geplaatst 2/3de
van rang 2 en die waarin het jongste
kind is geplaatst 2/3de van rang 3.

Hoe dient dit te worden toegepast vanaf 1
juli 2014?
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V.1.

Kan de gelijkstelling
(achtkwartalenregeling) worden toegepast
als de rechthebbende na een periode van
langdurige werkloosheid met betaling van
toeslag een zelfstandige activiteit aanvat?

Ja, de notie activiteit in het
bevoegdheidsbesluit van 25 april
1997 wordt uitgebreid.

V.2.

De rechthebbende is zelfstandige en de
gelijkstelling (achtkwartalenregeling) start
op 1 juli 2014. Op 1 oktober 2014 zet hij
zijn zelfstandige activiteit stop. Daarna is
hij zonder beroep en ontvangt hij evenmin
een uitkering?

In het kader van de gelijkstelling
wordt de effectieve begin- en
einddatum van de zelfstandige
activiteit in aanmerking genomen.
Bijgevolg eindigt de gelijkstelling in
het concrete geval op 28 oktober
2014.

Hoe moet de einddatum van de
gelijkstelling in de voormelde situatie
worden vastgesteld?
V.3.

De rechthebbende is volledig vergoede
werkloze tot 28 februari 2014. Op 1 maart
2014 start hij een zelfstandige activiteit en
komt in de gelijkstelling. Op basis van de
trimestrialisering betaalt het
kinderbijslagfonds van de vader de sociale
toeslag 42bis voor de periode vóór 1 juli
2014.
Zijn de voorwaarden vervuld om op basis
van artikel 42bis, §3, AKBW na 1 juli
2014 verder de sociale toeslag te betalen?

In de AKBW blijft de gelijkstelling
van toepassing, zoals dat het geval
was in de zelfstandigenregeling en in
de KBW. De begindatum van de
gelijkstelling wordt vastgesteld
volgens de zelfstandigenregeling en
de einddatum ervan volgens de
AKBW en dit op basis van het
principe van de onmiddellijke
temporele werking van de wet (cfr.
art. 2 Burgerlijk wetboek) en het feit
dat bij er bij de invoering van de
AKBW voor geopteerd werd om
geen overgangsmaatregelen in te
voeren. Dus gelijkstelling tot 31
december 2015 + trimestrialisering =
42bis tot 31 maart 2016.

V.4.

Komt een ex- invalide zelfstandige die de
hoedanigheid van invalide verliest als
gevolg van het begin van een activiteit als
werknemer of zelfstandige in aanmerking
voor de gelijkstelling?

Op basis van de samenlezing van art.
56 AKBW, de aangepaste tekst van
het bevoegdheidsbesluit (uitbreiding
van art. 1, 5°, met de notie
zelfstandigen) en het KB van 11
januari 2007, komt de ex-invalide
met recht op sociale toeslag 50ter
die het werk hervat als zelfstandige
wel degelijk in aanmerking voor de
assimilatie.

VI.1.

De rechthebbende oefent al langer dan 6

Tot en met de referentiemaand
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maanden een zelfstandige activiteit uit. Op
1 augustus 2014 zet hij zijn zelfstandige
activiteit stop. Daarna is hij zonder beroep
tot 31 maart 2015 en van 1 april 2015 tot
30 april 2015 werkt hij als werknemer,
waarna hij terug zonder beroep is.
Is er recht tot 30 juni 2015 of tot 30
september 2015, omdat april als
referentiemaand voor een nieuw recht in
aanmerking kan worden genomen?

februari 2015 voldoet de
rechthebbende aan de voorwaarden
van artikel 54, §2, AKBW voor de
voorzetting van het recht. Het is pas
in de referentiemaand mei 2015 dat
de rechthebbende geen socioprofessioneel statuut meer heeft.
Bijgevolg kan april 2015 niet in
aanmerking worden genomen als
referentiemaand en eindigt het recht
op 30 juni 2015.

Hoe moet de trimestrialisering worden
toegepast in de voorliggende situatie?
VII.1.

De rechthebbende is zelfstandige vanaf 1
januari 2014, ziek vanaf 1 juli 2014, gaat
failliet op 1 augustus 2014, einde ziekte
op 1 oktober 2014 en is daarna zonder
beroep.
Tot wanneer is er recht op kinderbijslag?
Hoe moet de trimestrialisering worden
toegepast?
Het kinderbijslagfonds ontvangt een eerste
bericht met code K met ingang van 1
oktober 2014 en een tweede bericht met
einddatum code K op 30 september 2015.

VII.2.

De rechthebbende is zelfstandige vanaf 1
januari 2014, ziek vanaf 1 juli 2014,
stopzetting op 1 augustus2014, einde
ziekte op 1 oktober 2014 en is daarna
zonder beroep.
Tot wanneer is er recht op kinderbijslag?
Hoe moet de trimestrialisering worden
toegepast?

Er is recht op basis van ziekte
rekening houdende met de
trimestrialisering tot 31 december
2014. Op basis van artikel
56terdecies, 3°, AKBW
(faillissementsverzekering) is er
maximaal recht tot 30 september
2015 (hier geen trimestrialisering tot
31 december 2015). Het gaat om het
basisrecht.

Er is recht op basis van ziekte
rekening houdende met de
trimestrialisering tot 31 december
2014. Op basis van artikel
56terdecies, 1°, AKBW (gewezen
zelfstandige) maximaal recht tot 31
maart 2005 (hier geen
trimestrialisering tot 30 juni 2015).

VII.3.

Komen alle rechthebbenden in de zin van
artikel 56terdecies (1°, 2° en 3°) AKBW
in aanmerking voor sociale toeslag op
basis van art.42bis ,§1, 5°, AKBW?

Enkel de rechthebbenden in de zin
van artikel 56terdecies, 3°
(faillissementsverzekering), AKBW
komen in aanmerking voor de
sociale toeslag 42bis.

VII.4.

De rechthebbende is zelfstandige en de
gelijkstelling (achtkwartalenregeling) start
op 1 juli 2014. Op 1 januari 2015 zet hij
zijn zelfstandige activiteit stop. Vanaf dan

Einde gelijkstelling op 28 januari
2015 (einddatum werkelijke
activiteit + 28 dagen).
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ontvangt hij een uitkering in het raam van
de faillissementsverzekering.
Wanneer eindigt de gelijkstelling? Tot
wanneer kan toeslag betaald worden op
basis van de faillissementsverzekering?
Het kinderbijslagfonds ontvangt een
fluxbericht met begindatum bijdragereeks
code K op 1 januari 2015.

Op basis van de
faillissementsverzekering komt de
rechthebbende in aanmerking voor
een toeslag vanaf 1 januari 2015 en
maximum voor 12 maanden.
De referentiemaand is januari
2015 met, in toepassing van 48
AKBW, uitwerking op 1 februari.

Verschuldigde betalingen indien
betaling toeslag tijdens de gelijkstelling

Het supplement voorzien in artikel
42bis, §3/1 AKBW, wordt
Er is recht op de toeslag 42bis tot 31 maart maximum voor 4 kwartalen
toegekend. Dat betekent concreet
2015 op basis van de gelijkstelling.
dat deze periode maximum 12
Binnen dat getrimestrialiseerd recht op
maanden bedraagt en van maand
toeslag ontstaat op 1 januari 2015 ook
tot maand dient berekend te
recht op toeslag 42bis op basis van de
worden. Bijgevolg kan het recht
faillissementsverzekering. Bijgevolg
bij toepassing van artikel 48
wordt de betaling van de toeslag vanaf
AKBW in de loop van een
april 2015 gewoon voortgezet tot 31
januari 2016 indien de rechthebbende voor kwartaal eindigen.
januari 2016 een hoedanigheid heeft voor
een recht op gewone kinderbijslag, anders
tot 31 december 2015.
Verschuldigde betalingen indien geen
betaling van toeslag tijdens de
gelijkstelling
Op 1 januari 2015 ontstaat een recht op
toeslag 42bis op basis van de
faillissementsverzekering. De toeslag
wordt betaald van 1 februari 2015 tot 31
januari 2016 indien de rechthebbende voor
januari 2016 een hoedanigheid heeft voor
een recht op gewone kinderbijslag, anders
tot 31 december 2015.
VII.5.

De rechthebbende geniet bij de
inwerkingtreding van de AKBW van de
faillissementsverzekering en voldoet aan
de voorwaarden om op basis van de
artikelen 56terdecies, 3°, en 42bis, § 1, 5°,
recht te hebben op de sociale toeslag
42bis.

Als het recht op kinderbijslag en
toeslag ontstaan op 1 juli 2014, kan
de basiskinderbijslag en de sociale
toeslag betaald worden vanaf 1 juli
2014. De kinderbijslag voor juni
2014 is hoe dan ook te betalen door
het sociaal verzekeringsfonds.

Kan deze toeslag betaald worden vanaf 1

Zie ook de richtlijnen gegeven met
de CO 1394 i.v.m. de verhoging van
de inkomensgrenzen. Een eventuele
10

VII.6.

juli 2014?

toekenning van de toeslag ingevolge
de verhoogde inkomensgrens dient
pas in september 2014 te worden
onderzocht (referentiemaand juli
2014), met een eventuele uitbetaling
vanaf oktober 2014 (met inderdaad
terugwerkende kracht vanaf 1 juli
2014). Juni 2014 kan daarbij
desgevallend eveneens in
aanmerking worden genomen als
referentiemaand met toepassing van
de vroegere inkomensgrenzen.

Toepassing van artikel 56terdecies, 1°,
AKBW

Een potentieel recht volstaat. Zie
ook volgende vraag.

Heeft de notie "de hoedanigheid van
rechthebbende hebben gehad gedurende
zes van de twaalf maanden" dezelfde
betekenis als de notie "de voorwaarden
hebben vervuld om krachtens deze wetten
aanspraak te maken op ten minste zes
maandelijkse forfaitaire bijslagen in
artikel 56bis AKBW?
VII.7.

Er moet worden aangenomen dat het
(potentiële) recht op de gezinsbijslag
als zelfstandige aanvangt op de
Art. 56terdecies, 1°, AKBW bepaalt dat de
zelfstandige die zijn beroepsactiviteit heeft eerste dag van het trimester waarin
de zelfstandige activiteit aanvangt en
stopgezet rechthebbende is op de
kinderbijslag mits hij de hoedanigheid van waarvoor er, principieel,
socialezekerheidsbijdragen worden
rechthebbende heeft gehad gedurende
betaald. De hoedanigheid van
tenminste zes van de twaalf maanden die
voorafgaan aan dat in de loop waarvan hij rechthebbende bedoeld in art.
56terdecies, 1°, AKBW wordt in
zijn activiteit heeft stopgezet.
casu dus verworven op 1 januari
Stel dat de zelfstandige zijn activiteit
2015.
aanvangt op 15 februari 2015 en
Wat betreft het eindpunt van de
vervolgens stopzet op 31 augustus2015.
periode die in aanmerking kan
Het KB nr. 38 bepaalt dat de
worden genomen voor het bepalen
socialezekerheidsbijdragen als
van de loopbaanvoorwaarde uit art.
zelfstandige zijn verschuldigd bij vierden
56terdecies, 1°, AKBW, bepaalt dit
in de loop van ieder kalenderkwartaal.
artikel uitdrukkelijk dat enkel de
maanden die voorafgaan aan de
Betekent dit in casu dat de hoedanigheid
maand waarin de activiteit wordt
als rechthebbende in de zin van art.
stopgezet in aanmerking mogen
56terdecies, 1°, AKBW aanvangt op 1
januari 2015? Dienen de dagen waarin de
Toepassing van artikel 56terdecies, 1°,
AKBW

11

zelfstandige activiteit werd uitgeoefend in
augustus 2015 in aanmerking te worden
genomen voor het bepalen van de
bovenvermelde loopbaanvoorwaarde?

worden genomen.
In casu heeft de zelfstandige dus
gedurende zeven maanden de
hoedanigheid van rechthebbende
gehad in de zin van art. 56terdecies,
1°, AKBW.
Bijgevolg kan de rechthebbende in
de concrete situatie een recht openen
tot 31 maart 2016 (geen
trimestrialisering tot 30 juni 2016)

VII.8.

Toepassing van artikel 56terdecies, 1°,
AKBW
Dient het te gaan om zes opeenvolgende
maanden?

VII.9.

De rechthebbende geniet van de
faillissementsverzekering vanaf 1 oktober
2014, maar geniet vanaf 1 april 2015
werkloosheidsuitkeringen. Bijgevolg
eindigt de bijdragereeks code K op
31 maart 2015.
Wanneer bereikt hij de zevende maand
vergoede volledige werkloosheid?
De rechthebbende behoudt in deze situatie
m.b.t. zijn recht op de
faillissementsverzekering nog een krediet
van 2 kwartalen. Mocht hij later opnieuw
van de faillissementsverzekering genieten,
zal het kinderbijslagfonds voor die nieuwe
periode een fluxbericht met code K
ontvangen.

VII.10. Een rechthebbende geniet van de
faillissementsverzekering van 1 januari
2015 tot 31december 2015 (code K).

Nee, het dient te gaan om zes
maanden in de periode van 12
maanden.

Zodra hij een andere uitkering
ontvangt kan de rechthebbende niet
langer genieten van de
faillissementsverzekering. Dus
betaling van de toeslag als
gefailleerde van 1 november 2014
tot 30 april 2015. Er wordt aanvaard
dat de gebeurtenis die een einde stelt
aan het recht op toeslag zich
voordoet op 1 april 2015.
De betaling van de toeslag in april
2015 is echter enkel mogelijk indien
de rechthebbende voor die maand op
een andere basis dan de
faillissementsverzekering een recht
op kinderbijslag kan openen. De
periode van
faillissementsverzekering kan echter
niet in aanmerking worden genomen
voor de berekening van de zevende
maand werkloosheid. Dus de
rechthebbende bereikt die zevende
maand op 1 oktober 2015.
De eerste referentiemaand voor het
recht op toeslag is de maand januari
2015. Indien aan de gestelde
voorwaarden is voldaan, kan er bij
toepassing van artikel 48 AKBW
12

Over welke periode kan er sociale toeslag
betaald worden rekening houdende met
artikel 48 AKBW?

sociale toeslag betaald worden van 1
februari 2015 tot 31 januari 2016 (4
kwartalen = 12 maanden).
Er wordt aanvaard dat de
gebeurtenis die een einde stelt aan
het recht op een toeslag op 1 januari
2016 valt. Bij toepassing van artikel
48 AKBW kan voor januari 2016
nog toeslag betaald worden op
voorwaarde dat de rechthebbende
voor die maand op basis van een
andere hoedanigheid een recht op
kinderbijslag kan openen.

VII.11. Een rechthebbende geniet van de
faillissementsverzekering vanaf 1 juli
2015. Op 1 september 2015 start hij een
loontrekkende activiteit, uit het fluxbericht
blijkt dat deze activiteit eindigt op 30
september 2015.
Over welke periode kan er dan sociale
toeslag betaald worden?
Het fonds ontvangt een bericht D047 met
code K met ingang van 1 juli 2015.
Daarna volgt een tweede bericht met
einddatum code K op 30 juni 2016.
PS. De faillissementsverzekering wordt
altijd per kwartaal toegekend. Bijgevolg
valt betrokkene onder de
faillissementsverzekering van 1 juli 2015
tot 30 juni 2016.
VIII.1.

Vóór 1 juli 2014 werd in de regeling van
de zelfstandigen de kinderbijslag niet bij
voorrang betaald als de echtgenoot van de
zelfstandige voor de EU werkt. In de
AKBW (zoals dat ook het geval was in de
vroegere KBW) is dat wel het geval.

Aangezien de code K
ononderbroken doorloopt van 1 juli
2015 tot 30 juni 2016, kan er een
sociale toeslag betaald worden vanaf
1 augustus 2015 (referentiemaand
juli en toepassing artikel 48 AKBW)
tot 31 juli 2016. Er wordt aanvaard
dat de gebeurtenis die een einde stelt
aan het recht op toeslag zich
voordoet op 1 juli 2016.
De betaling van de toeslag voor juli
2016 is echter enkel mogelijk indien
de rechthebbende voor die maand op
een andere basis dan de
faillissementsverzekering een recht
op kinderbijslag kan openen.

Artikel 60 AKBW= artikel 60 KBW.
Dus vanaf 1 juli 2014 toepassing van
CO 1324 en CO 1342. Concreet
moet vanaf 1 juli 2014 bij voorrang
worden betaald uit hoofde van de
zelfstandige vader (art. 60 AKBW).

Is bijgevolg het recht van de zelfstandige
vanaf 1 juli 2014 ook prioritair t.o.v. dat
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van de echtgenoot bij de EU?
IX.1.

Is de regeling voor grensarbeiders (CO
1327) vanaf 1 juli 2014 ook van
toepassing als het recht in België eindigt,
omdat de rechthebbende een zelfstandige
activiteit in een andere lidstaat van de EU
aanvat?

Als gevolg van de uitbreiding in de
AKBW van de werknemersregeling
naar de zelfstandigen, geldt de
grensarbeidersregeling vanaf 1 juli
2014 ook voor zelfstandigen.

Zo ja, bestaat er een specifiek document
om de zelfstandige activiteit van de
rechthebbende buiten België op te volgen?

De redactie van een nieuw formulier
ter zake zal worden onderzocht.

Blijven de afwijkingen die door FOD DG
Zelfstandigen werden toegestaan verder
gelden en blijven die afwijkingen ook
mogelijk na 1 juli 2014? (artikelen 10,
13, 15, 27 van het KB van 8 april 1976).

De genomen afwijkingen blijven
geldig (cfr. art. 175/5 AKBW).

XI.1.

Kan een aanvraag om ontvoerde kinderen
worden ingediend?

Ja, onder de voorwaarden van de
AKBW

XII.1.

Hoe moet artikel 48 AKBW worden
toegepast ten aanzien van zelfstandigen
m.b.t gebeurtenissen op de 1e dag van de
maand?

In deze moet er toepassing worden
gemaakt van de richtlijnen zoals die
vanaf 1 september 2005 in de
vroegere werknemersregeling
werden toegepast (MO 593,
dienstbrief 996/66).

XIII.1.

Hoe moet het recht en de
betaalbevoegdheid worden vastgesteld
wanneer de rechthebbende tegelijk onder
de bepalingen voor de zelfstandigen en die
voor de werknemers valt?

Zie aparte bijlage - Toepassing
artikel 59 AKBW.

X.1.

Nieuwe situaties vanaf 1 juli 2014
worden volgens de AKBW
behandeld.

Dient het hoogste bedrag te worden
gegarandeerd? Bijvoorbeeld: een
gepensioneerde zelfstandige die een
toegelaten activiteit als werknemer
uitoefent (zie ook het bevoegdheidsbesluit
van 25 april 1997).
Wordt deze activiteit als werknemer
geneutraliseerd voor de vaststelling van de
bevoegde kinderbijslaginstelling?
XIV.1.

Twee kinderen (oude mindervaliden)
verblijven al jaren in een instelling. Zij

Indien de kinderen met tussenkomst
van een openbare overheid in een
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zijn volle wees. Het sociaal
verzekeringsfonds betaalt de integrale
kinderbijslag aan de instelling waar de
kinderen verblijven.
Mag men hier de continuïteitsregel
toepassen en gewoon verder aan de
instelling betalen?

XV.1.

Onder welke voorwaarden kan een
kinderbijslaginstelling inhoudingen
toepassen op betalingen aan de moeder ter
aanzuivering van een debet van de vader
in de zelfstandigenregeling?

instelling verblijven, is artikel 70
AKBW van toepassing. Bijgevolg is
er geen wettelijke basis om de
volledige kinderbijslag aan de
instelling te betalen. Enkel het 2/3de
deel kan aan de instelling betaald
worden. Voor het 1/3de deel dient de
bijslagtrekkende te worden
vastgesteld volgens de regels van
artikel 69 AKBW. Concreet dient er
aan de instelling gevraagd te worden
wie zich om het kind bekommert.
Zowel inhoudingen op betalingen
aan een echtgenoot/echtgenote (in of
uit het gezin) alsook inhoudingen op
betalingen aan de andere wettelijke
ouder (in of uit het gezin) worden
aanvaard.

2. Bevoegdheden van de kinderbijslagfondsen (bevoegdheidsbesluit van 25 april 1997)
XVI.1.

Is het recht op basis van artikel 56terdecies, 1°,
AKBW als gewezen zelfstandige een
aanvullend recht? Zijn andere prestaties
prioritair?

Zie antwoorden op de vragen
XVI.5. et XVI.6.

XVI.2.

De rechthebbende vader is zelfstandige en
vanaf 15 juni 2014 start hij met een
loontrekkende activiteit.

Ja, ontstaan van een nieuw
recht in de AKBW op 1 juli
2014. Toepassing van artikel 2
van het bevoegdheidsbesluit
van 25 april 1997.

Dient het kinderbijslagfonds van de nieuwe
werkgever van de vader de kinderbijslag te
betalen vanaf 1 juli 2014?

XVI.3.

De rechthebbende vader is zelfstandige. De
moeder begint op 15 juni 2014 voltijds te
werken.
Wie is voorrangsgerechtigde rechthebbende
vanaf 1 juli 2014 en welke
kinderbijslaginstelling is bevoegd om de
kinderbijslag te betalen?

Het kinderbijslagfonds van de
nieuwe werkgever is bevoegd
om de kinderbijslag vanaf 1
juli 2014 te betalen.
Op 1 juli 2014 wordt de vader
door de inwerkingtreding van
de AKBW opnieuw
voorrangsgerechtigde
rechthebbende. Bijgevolg is
het kinderbijslagfonds aan wie
het sociaal verzekeringsfonds
van de vader de opdracht tot
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betaling van de kinderbijslag
heeft toevertrouwd, bevoegd
om de kinderbijslag vanaf 1
juli 2014 te betalen.
XVI.4.

Het recht op verhoogde wezenbijslag is
vastgesteld op basis van de zelfstandige
activiteit van de zelfstandige vader. Op 15
november 2014 gaat de overlevende moeder
gaan samenwonen met een werknemer.
Vroeger kon er in de zelfstandigenregeling
geen recht op gewone wezenbijslag worden
vastgesteld.
Bestaat er in de AKBW in die omstandigheden
wel recht op gewone wezenbijslag?

XVI.5.

Een zelfstandige rechthebbende stopt zijn
activiteit op 30 juni 2015. Op basis van artikel
56terdecies, 1°, AKBW bestaat er recht op
kinderbijslag tot maximum 31 december 2015.
Hij start een loontrekkende activiteit (minstens
halftijds) op 1 augustus 2015.
Moet het dossier overgemaakt worden naar het
kinderbijslagfonds van zijn loontrekkende
activiteit op 1 oktober 2015 (cumulatie tussen
hoedanigheid zelfstandige en hoedanigheid
loontrekkende)?

XVI.6.

Een zelfstandige rechthebbende stopt zijn
activiteit op 30 juni 2015. Op basis van artikel
56terdecies/1°, AKBW bestaat er recht op
kinderbijslag tot 31 december 2015.
Hij start een loontrekkende activiteit (minder
dan halftijds) op 1 augustus 2015.

Bepalingen in de AKBW
betreffende de wezen =
bepalingen in de KBW
betreffende de wezen.
Dus in het concrete geval
vanaf 15 november 2014 recht
op gewone wezenbijslag. Dit
recht blijft volgens artikel 64
AKBW prioritair.
Aangezien beide rechten even
voordelige rechten
meebrengen, blijven de
bepalingen van de situatie van
voor de samenloop (hier
artikel 56terdecies) verder van
toepassing tot 31 december
2015
Een activiteit van een
rechthebbende in de zin van
artikel 56terdecies vormt geen
geneutraliseerde situatie in de
zin van het
bevoegdheidsbesluit van 25
april 1997. Bijgevolg moet het
dossier vanaf 1 oktober 2015
overgemaakt te worden aan
het kinderbijslagfonds van de
werkgever waarbij de
rechthebbende de
loontrekkende activiteit
uitoefent.
Aangezien beide rechten even
voordelige rechten
meebrengen, blijven de
bepalingen van de situatie van
voor de samenloop (hier
artikel 56terdecies) verder van
toepassing tot 31 december
16

2015.
De kinderbijslag blijft betaald door het
kinderbijslagfonds van zijn zelfstandige
activiteit tot 31 december 2015.
Pas vanaf 1 januari 2016 is er geen cumulatie
meer tussen een hoedanigheid van werknemer
en zelfstandige.
Wordt het kinderbijslagfonds van de
loontrekkende activiteit bevoegd vanaf 1
januari 2016?

XVI.7.

XVI.8.

Een activiteit van een
rechthebbende in de zin van
artikel 56terdecies vormt geen
geneutraliseerde situatie in de
zin van het
bevoegdheidsbesluit van 25
april 1997. Bijgevolg moet het
dossier vanaf 1 oktober 2015
overgemaakt te worden aan
het kinderbijslagfonds van de
werkgever waarbij de
rechthebbende de
loontrekkende activiteit
uitoefent.

De voorrangsgerechtigde rechthebbende is
werknemer bij werkgever A, aangesloten bij
kinderbijslagfonds A. Op 15 juli 2014
verandert hij van werkgever en treedt in dienst
bij werkgever B, aangesloten bij
kinderbijslagfonds B.

De bevoegdheidsbepalingen
die vóór 1 juli 2014 van
toepassing waren in het
werknemersstelsel, blijven
onverminderd van kracht.

Hoe wordt de bevoegde kinderbijslaginstelling
vastgesteld?

Kinderbijslagfonds A is
bevoegd tot 30 september
2014 en kinderbijslagfonds B
vanaf 1 oktober 2014.

De voorrangsgerechtigde rechthebbende is
werknemer bij werkgever A, aangesloten bij
kinderbijslagfonds A. Op 15 juli 2014 treedt hij
uit dienst bij zijn werkgever en start een
zelfstandige activiteit. Als zelfstandige is hij
aangesloten bij sociaal verzekeringsfonds B die
zijn opdracht om de kinderbijslag te betalen
toevertrouwd heeft aan kinderbijslagfonds B.

Kinderbijslagfonds A is
bevoegd tot 30 september
2014 en kinderbijslagfonds B
vanaf 1 oktober 2014.

Hoe wordt de bevoegde kinderbijslaginstelling
vastgesteld?
XVI.9.

De voorrangsgerechtigde rechthebbende is
zelfstandige, aangesloten bij sociaal
verzekeringsfonds A die zijn opdracht om de
kinderbijslag te betalen toevertrouwd heeft aan
kinderbijslagfonds A. Op 15 juli 2014 zet de
rechthebbende zijn zelfstandige activiteit stop
en treedt hij in dienst bij werkgever B,

Kinderbijslagfonds A is
bevoegd tot 30 september
2014 en kinderbijslagfonds B
vanaf 1 oktober 2014. Het
gaat om de voortzetting van
een recht, dus verandering van
bevoegdheid op basis van de
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aangesloten bij kinderbijslagfonds B.
Hoe wordt de bevoegde kinderbijslaginstelling
vastgesteld?
XVI.10. De voorrangsgerechtigde rechthebbende is
werknemer bij werkgever A, aangesloten bij
kinderbijslagfonds A. Op 15 juli 2014 neemt
hij volledige loopbaanonderbreking bij zijn
werkgever en start een activiteit als
zelfstandige in hoofdberoep. Als zelfstandige is
hij aangesloten bij sociaal verzekeringsfonds B
die zijn opdracht om de kinderbijslag te betalen
toevertrouwd heeft aan kinderbijslagfonds B.
Hoe wordt de bevoegde kinderbijslaginstelling
vastgesteld?

XVI.11. De voorrangsgerechtigde rechthebbende is
zelfstandige in hoofdberoep. Als zelfstandige is
hij aangesloten bij sociaal verzekeringsfonds A
die zijn opdracht om de kinderbijslag te betalen
toevertrouwd heeft aan kinderbijslagfonds A.
Van 15 juli 2014 tot 15 september 2014 werkt
hij halftijds voor werkgever B, aangesloten bij
kinderbijslagfonds B.
Hoe wordt de bevoegde kinderbijslaginstelling
vastgesteld?

situatie op 1 augustus met
uitwerking op 1 oktober
(artikel 3 van het
bevoegdheidsbesluit)

Artikel 56octies AKBW is
niet van toepassing, bijgevolg
wordt de zelfstandige activiteit
in aanmerking genomen voor
de vaststelling van het recht en
de bevoegde
kinderbijslaginstelling.
Kinderbijslagfonds A is
bevoegd tot 30 september
2014 en kinderbijslagfonds B
vanaf 1 oktober 2014.

Op basis van artikel 59
AKBW dient vanaf 15 juli
2014 de halftijdse
tewerkstelling als werknemer
in aanmerking te worden
genomen voor de vaststelling
van het recht en de bevoegde
kinderbijslaginstelling.
Kinderbijslagfonds A is
bevoegd tot 30 september
2014 en kinderbijslagfonds B
van 1 oktober 2014 tot 31
december 2014.

XVI.12. Een rechthebbende opent het recht op
kinderbijslag als zelfstandige.

Vanaf 1 juli 2014 vallen het
recht als zelfstandige en het
Welke kinderbijslaginstelling wordt er bevoegd recht op kinderbijslag als
vergoede werkloze onder het
als hij na 1 juli 2014 zijn zelfstandige activiteit
toepassingsgebied van
stopzet en een werkloosheidsuitkering
dezelfde wetgeving (AKBW).
ontvangt?
De overgang tussen de 2
Vóór 1 juli 2014 moesten deze dossiers aan de statuten dient bijgevolg
RKW worden toegezonden omdat op basis van gekwalificeerd te worden als
de werkloosheidsuitkering een nieuw recht in
een voortgezet recht binnen de
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de KBW werd geopend en het dus voor de
vaststelling van de bevoegde
kinderbijslaginstelling om een nieuw recht
ging. Op basis van artikel 2 van het vroegere
bevoegdheidsbesluit was de RKW bevoegd
(CO 1343).
Maar wat is de oplossing vanaf 1 juli 2014?

XVI.13. Wat met een zelfstandige die gedetineerd
wordt?
Blijft het fonds van de laatste activiteit (zijnde
zelfstandige activiteit) bevoegd?
In de regeling vóór 1 juli 2014 werd het RSVZ
bevoegd.

AKBW.
Bijgevolg is artikel 3 van het
bevoegdheidsbesluit van
toepassing en blijft de
kinderbijslaginstelling die aan
het betalen is verder bevoegd
om de kinderbijslag te betalen.

In deze moet toepassing
worden gemaakt van het
bevoegdheidsbesluit van 25
april 1997. De
kinderbijslaginstelling
waarmee het sociaal
verzekeringsfonds een
conventie heeft afgesloten
blijft bevoegd om de
kinderbijslag te betalen.

XVI.14. Is voor een zelfstandige horeca-uitbater
In deze moet toepassing
FAMIFED bevoegd en dit naar analogie met de worden gemaakt van het
regeling voor het horecapersoneel?
bevoegdheidsbesluit van 25
april 1997. De
kinderbijslaginstelling
waarmee het sociaal
verzekeringsfonds (waarbij de
horeca-uitbater als
zelfstandige is aangesloten)
een conventie heeft afgesloten
is bevoegd om de
kinderbijslag te betalen.
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3. Procedures (elektronische gegevensstromen (fluxen), formulieren, brevetten, …)
XVII.1.

Er is volgens de AKBW recht op kinderbijslag
voor een gewezen zelfstandige en dit voor
maximaal 2 kwartalen volgend op het
trimester van stopzetting (art. 56terdecies, 1°,
AKBW). Zal deze categorie voorkomen in de
flux? Hoe zal men vernemen dat de
betrokkene onder deze categorie valt?

Voor deze categorie is
inderdaad geen specifieke
code voorzien. Er wordt wel
een fluxbericht gestuurd
wanneer de zelfstandige zijn
zelfstandige activiteit stopzet
(geen wijziging
bijdragereeks). Op basis van
de duur van de zelfstandige
activiteit, zoals die kan dan
worden afgeleid uit de
fluxberichten D047, kan
worden vastgesteld of de
rechthebbende al dan niet nog
2 kwartalen verder recht kan
openen als gewezen
zelfstandige.

XVII.2.

In de zelfstandigenregeling bestond er voor 1
juli 2014 geen recht op de gewone
wezenbijslag. Ingevolge de inwerkingtreding
van de AKBW wordt de gezinsbijslag n.a.v.
het huwelijk van de overlevende ouder
veralgemeend betaald op basis van de
arbeidsprestaties van de stiefvader. Het recht
op gewone wezenbijslag wordt dus in alle
gevallen prioritair vanaf 1 juli 2014.

De procedure van het
automatische onderzoek van
het recht op gezinsbijslag
moet worden toegepast. Het
kinderbijslagfonds dat de
betalingen van het sociaal
verzekeringsfonds overneemt,
betaalt de gezinsbijslag na 1
juli 2014 provisioneel door,
stelt het recht op wezenbijslag
vast en levert vervolgens een
brevet af.

Hoe dient de transfert van deze dossiers naar
de bevoegde kinderbijslaginstelling geregeld
te worden?
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.

- Dient men vanaf 1 juli 2014 een brevet aan
te vragen bij het fonds van de stiefvader op
basis van een mailboxbericht of een
mededeling die de kinderbijslagfondsen
vernamen vooraleer zij bevoegd werden?
- Of dient men te wachten tot het
kinderbijslagfonds van de stiefvader
automatisch een brevet aflevert en indien dit
het geval is, binnen welke termijn dient dit te
gebeuren? Wanneer kan men het
kinderbijslagfonds van de stiefvader m.a.w.
verzoeken om dit brevet af te leveren?

XVII.3.

Artikel 60, §2, KBW is integraal opgeheven.
Betekent dit dat ook MO 508 niet langer dient
te worden toegepast indien zich een wijziging
in de loopbaan van de werknemer naar
zelfstandige of omgekeerd voordoet?

Naar analogie met de
overgangsperiode die
voorzien is voor de gemengde
gezinnen, dienen al deze
transferten uiterlijk op 31
december 2015 te zijn
uitgevoerd.

Inderdaad in beide situaties
gebeurt de
bevoegdheidsoverdracht bij
ontvangst van het DMFAbericht voor het 3e kwartaal.

Indien dit het geval is, dienen dan de
bepalingen van het bevoegdheidsbesluit van
25 april 1997 te worden toegepast?
Overdracht volgens het mechanisme
beschreven in CO 1348:
-De zelfstandige zet zijn activiteit stop op 15
juli en start op 16 juli een loontrekkende
activiteit. Treedt de wijziging van
bevoegdheid op 1 oktober in en vindt de
overdracht van het dossier plaats bij de
ontvangst van het DMFA-bericht voor het
derde kwartaal?
- De zelfstandige staakt zijn zelfstandige
activiteit niet maar vat op 16 juli een activiteit
als werknemer aan (minstens halftijds).
Omwille van artikel 59 AKBW betreft het
geen geneutraliseerde situatie? Overdracht
dossier bij ontvangst DMFA voor 3e kwartaal?
XVII.4.

Moet men bij einde recht voor een kind de
tabel bij de MO 593 toepassen en dus niet
betalen bij overschrijding norm of toch nog de
vroegere interpretatie m.b.t artikel 48 KBW
(voor 1 september 2005) toepassen?

Cfr. Tabel in MO 593. Indien
toepasselijke inkomens- of
uurnorm wordt overschreden:
schorsing van de betaling over
de hele maand/kwartaal.
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XVII.5.

Het kinderbijslagfonds neemt de betalingen
over van het sociaal verzekeringsfonds.
Achteraf blijkt dat het kinderbijslagfonds
onterechte betalingen heeft uitgevoerd, omdat
het sociaal verzekeringsfonds foutieve
gegevens heeft verstrekt.
Dient het sociaal verzekeringsfonds de
gecreëerde debetten ten laste te nemen
overeenkomstig de richtlijnen die zijn vervat
in de dienstbrief 996/67?

Toepassing van de
dienstbrieven 996/67 en
996/91. Op basis van artikel 8
van het ministerieel besluit
van 26 juni 2002, ligt de
verantwoordelijkheid bij het
sociaal verzekeringsfonds.
Dat het sociaal
verzekeringsfonds
verantwoordelijk is voor de
kwaliteit van de verstrekte
gegevens is een verplichte
bepaling uit de conventie die
werd afgesloten tussen het
kinderbijslagfonds en het
sociaal verzekeringsfonds.

XVII.6.

Welke behandelingstermijn is van toepassing
Tot nader order richtlijnen
voor de verwerking van nieuwe gegevens in
dient men de richtlijnen uit de
het gezinsbijslagdossier? 15 dagen? Of een
CO 1360 toe te passen.
andere termijn om te concluderen dat het debet
te wijten is aan een te late behandeling van de
informatie? (CO 1360). Kan er voor de
informatie die wordt ontvangen tussen 1 juli
2014 en 31 december 2014 geen termijn van
30 dagen worden vooropgesteld?

XVII.7.

Het kinderbijslagfonds A betaalt de
gezinsbijslag op grond van een loontrekkende
activiteit. In de loop van september 2014
ontvangt dit fonds een flux D047 met
startdatum 1 september 2014. Dient het fonds
reeds in september een brevet over te maken
aan fonds B of dient fonds A te wachten tot na
1 november 2014 en eerst te controleren of de
rechthebbende nog steeds zelfstandige is.

Ingeval van voortzetting van
het recht is de situatie van de
rechthebbende op de eerste
dag van de referentiemaand
bepalend voor de vaststelling
van de bevoegde
kinderbijslaginstelling.
Kinderbijslagfonds A dient
dus te wachten tot 1
november. Indien de
zelfstandige activiteit op dat
moment nog voortduurt, kan
kinderbijslagfonds A een
brevet afleveren aan
kinderbijslagfonds B, waarop
31 december 2014 wordt
vermeld als einddatum voor
de betalingen.
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XVII.8.

Het sociaal verzekeringsfonds betaalt de
gezinsbijslag voor een gehuwd kind enerzijds
en voor een kind dat zelf een kind heeft en nog
bij zijn moeder woont anderzijds aan deze
laatste, zonder dat een aanwijzing dient te
gebeuren.
Kan men, rekening houdend met de
continuïteitsregel, de betalingen aan de
moeder verderzetten zolang er niets verandert
in de gezinssituatie?
Het sociaal verzekeringsfonds betaalde de
gezinsbijslag voor een kind dat deel uitmaakt
van een gemeenschap (mindervalide kind,
maar niet geplaatst in de zin van art. 70 KBW)
en dus niet bij zijn moeder gedomicilieerd is,
verder uit aan de moeder. Kan ook in dit geval
de continuïteitsregel worden toegepast tot er
zich een wijziging in het dossier voordoet?

Het sociaal verzekeringsfonds
vermeldt op het brevet van
rechthebbende wie de
bijslagtrekkende is voor elk
kind. Indien het gaat om nietgeplaatste kinderen - en los
van de uitzondering die
voorzien is inzake de
voortzetting van de betaling
aan de vader terwijl de
groepering rond de moeder
dient te gebeuren (art. 69,
§1/1, AKBW) - wordt
aangenomen dat de persoon
die op het brevet wordt
vermeld, de bijslagtrekkende
blijft, zolang de gezinssituatie
ongewijzigd blijft. Latere
wijzigingen worden
onderzocht in het licht van de
bepalingen van de AKBW.

Kan deze oplossing ook worden gehanteerd
voor alle situaties waarbij het
kinderbijslagfonds op basis van de KBW aan
het kind zelf had moeten betalen, maar het
sociaal verzekeringsfonds aan de moeder
uitbetaalde?
Kan deze oplossing ook worden gehanteerd
voor de situaties waar de kinderbijslagfondsen
aan de grootvader uitbetalen i.p.v. aan de
grootmoeder in het gezin of aan de oom i.p.v.
aan de tante in het gezin?
XVII.9.

Een mindervalide kind dat is geboren voor 1
juli 1966 woont nog bij zijn moeder. Het
bevoegde sociaal verzekeringsfonds betaalde
de gezinsbijslag aan het kind zelf. Volgens de
AKBW dient de gezinsbijslag aan de moeder
te worden betaald. Indien de continuïteitsregel
wordt toegepast, loopt men het risico dat het
gezin niet langer aanspraak maakt op een
sociale toeslag. De moeder heeft immers

Zie antwoord op vraag
XVII.8. Met het oog op de
toekenning van een mogelijk
recht op de eenoudertoeslag is
het aangewezen een nieuw
onderzoek naar de
bijslagtrekkende in te stellen
op grond van de bepalingen
van de AKBW.
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hoogstwaarschijnlijk recht op de
eenoudertoeslag.
Is het mogelijk om in voorkomend geval op
grond van de AKBW aan de moeder te betalen
indien er een mogelijk recht zou zijn op de
eenoudertoeslag vanaf 1 juli 2014, terwijl men
verder zou betalen aan het mindervalide kind
indien er geen recht op eenoudertoeslag is?
XVII.10. Het sociaal verzekeringsfonds betaalt aan de
zus van het kind omdat zij de voogdij over het
kind heeft. Het sociaal verzekeringsfonds
beschikt enkel over een kopie van het vonnis
in hun dossier. Ingeval de aanstelling van de
zus als voogdes niet in het Belgisch Staatsblad
wordt vermeld, dient het kinderbijslagfonds
dan een betekend vonnis op te vragen bij de
griffie?

Zie antwoord op vraag
XVII.8. Bij een ongewijzigde
gezinssituatie wordt de
betaling voortgezet aan de
bijslagtrekkende die vermeld
staat op het brevet. In het
concrete dossier wordt de
betaling dus voortgezet aan de
voogd.

Indien dit het geval is, welke handelswijze
moet er worden gevolgd indien dit vonnis al
van verschillende jaren geleden dateert en de
griffie weigert om de beslissing per
gerechtsbrief aan het kinderbijslagfonds over
te maken?
XVII.11.

Mogen de zelfstandigendossiers die 1 juni
Deze dossiers mogen
2014 als begindatum van de integratieperiode inderdaad worden ingevoerd
vermelden, worden ingevoerd in het Kadaster in het Kadaster.
zodat de wijzigingen van juni 2014 die een
invloed kunnen hebben op het recht vanaf juli
2014 systematisch worden ontvangen?

XVII.12.

Wordt de verandering van sociaal
verzekeringsfonds door de rechthebbende
zelfstandige door de flux D047 worden
meegedeeld?

De flux D047 wordt daartoe
aangepast.

XVII.13.

Wie wordt in het Kadaster geïntegreerd als
bijslagtrekkende indien de moeder de
wettelijke bijslagtrekkende is, maar de
betaling verder aan de vader wordt
uitgevoerd. Moet in dat geval de moeder als
vierde actor worden ingevoerd (altijd of
enkel als ze buiten het gezin verblijft?).

Zolang men aan de vader
betaalt, kan men de vader als
bijslagtrekkende in het
Kadaster integreren. Zodra
men aan de moeder betaalt,
dient zij ook als
bijslagtrekkende in het
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Kadaster geïntegreerd te
worden. Als de vader als
bijslagtrekkende in het
kadaster geïntegreerd is
dient de moeder als vierde
actor in het Kadaster te
worden opgenomen. Naar
analogie met de regeling
voor de gemengde gezinnen
dienen ook in deze dossiers
uiterlijk tegen einde 2015
alle vierde actoren correct
geïntegreerd te zijn. Bij de
integratie dient men via de
consultatie van de
gegevensbanken in Trivia na
te gaan of er geen pertinente
gegevens m.b.t. het verleden
verloren zijn gegaan.
Zie ook antwoord op
volgende vraag.
Aangezien de moeder de
wettelijke bijslagtrekkende
is, dient de groepering hoe
dan ook rond haar te
gebeuren, ook al wordt de
kinderbijslag aan de vader
betaald.
Indien het
kinderbijslagfonds er in
slaagt de moeder te
identificeren, wordt er
aanvaard dat de
kinderbijslag zonder
aanvraag van harentwege
toch aan de moeder wordt
uitbetaald. Uiteraard wordt
in dat geval de moeder als
bijslagtrekkende in het
Kadaster geïntegreerd.
XVII.14.

In toepassing van artikel 69, §1/1, AKBW
wordt de gezinsbijslag verder betaald aan de
zelfstandige vader na 1 juli 2014. Op of na 30
juni 2014 wordt in het gezin een tweede kind

Voor het kind geboren op of
na 30 juni 2014 wordt aan de
moeder betaald.
Er wordt echter aanvaard dat
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XVII.15.

geboren. Aan wie dient de kinderbijslag te
worden uitbetaald vanaf de geboorte van het
tweede kind?

ook voor het oudste kind aan
de moeder wordt betaald.

De sociaal verzekeringsfondsen beschikken
niet altijd over de gegevens van de moeder
van de kinderen. Als de moeder nooit
gezinshoofd is geweest, kunnen deze
gegevens ook niet in het Rijksregister worden
teruggevonden.

De opzoekingen gebeuren
op basis van de gegevens in
het Rijksregister en de KSZregisters en de andere
bewijzen in het dossier.
Laten die niet toe de moeder
te identificeren, dan mag
men inderdaad tot bewijs
van het tegendeel aannemen
dat de echtgenote van de
zelfstandige ook de moeder
is van de kinderen indien de
kinderen geboren zijn
binnen het huwelijk. Voor
koppels die nooit gehuwd
zijn, wordt aanvaard om tot
het bewijs van het tegendeel
de datum van de
samenwoonst in het
Rijksregister en de KSZregisters in aanmerking te
nemen.

Mag men aannemen dat de echtgenote van de
zelfstandige ook de moeder is van de
kinderen indien de kinderen geboren zijn
binnen het huwelijk? Wat met kinderen
geboren buiten het huwelijk? Wat met
koppels die nooit gehuwd zijn? Kan hiervoor
de datum van het begin van samenwoonst
worden gebruikt?

XVII.16.

Zal er een voorrangsregel ingevoerd worden
met betrekking tot de verschillende codes
zelfstandige activiteit?
Welke code heeft er bijvoorbeeld voorrang
indien de vader code E heeft en de moeder
code D of indien de vader een andere code
heeft dan code A en de moeder minder of
meer dan halftijds loontrekkende is?

1. Indien zich een
samenloop in hoofde van
eenzelfde persoon
voordoet: zie toelichting
bij artikel 59 AKBW.
Indien eenzelfde
rechthebbende dus zowel
een activiteit als
werknemer en een
activiteit als zelfstandige
uitoefent, wordt slechts
één enkele hoedanigheid
in aanmerking genomen.
2. Indien zich een
samenloop in hoofde van
meerdere personen
voordoet, dient artikel 64
AKBW te worden
toegepast:
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Indien de vader code E heeft
en moeder code D, is de
vader de rechthebbende op
basis van artikel 64 AKBW.
Indien de vader code D heeft
en de moeder meer dan
halftijds werkneemster is, is
de vader eveneens
rechthebbende op basis van
artikel 64 AKBW.
XVII.17.

Wordt de code K in de flux D047 in
aanmerking genomen voor het onderzoek
naar het recht op de toeslag voor de
zelfstandigen die genieten van de sociale
verzekering in geval van faillissement?

Ja. Indien echter in de
desbetreffende periode een
gegeven uit een andere
gekwalificeerde bron wordt
ontvangen waaruit blijkt dat
de gefailleerde zelfstandige
een ander inkomen heeft,
dan primeert dat ander
gegeven voor de vaststelling
van het recht en de toeslag.
De bijdragereeks code K zal
immers met terugwerkende
kracht worden aangepast.
Deze werkwijze is bedoeld
om onnodige debetten te
vermijden.
Zie ook het antwoord op de
vraag VII.11.: de
faillissementsverzekering
wordt per kwartaal
toegepast.

XVII.18.

Welke kinderbijslaginstelling verzendt de
internationale formulieren in juli 2014 en in
september 2014? Deze formulieren hebben
geheel of gedeeltelijk betrekking op een
periode die in de regeling voor de
zelfstandigen werd betaald.

Wanneer de formulieren
enkel betrekking hebben op
periodes die door de sociaal
verzekeringsfondsen zijn
betaald, dienen ze niet door
de kinderbijslagfondsen te
worden verzonden.
Wanneer de formulieren
zowel betrekking op een
periode die in de regeling
voor de zelfstandigen werd
betaald als op een periode
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die door het
kinderbijslagfonds werd
betaald, dient het
kinderbijslagfonds de
verzending te doen met
vermelding van de
gebruikelijke periode.
Indien via het formulier
nieuwe gegevens worden
ontvangen die betrekking
hebben op periodes
waarvoor in de
zelfstandigenregeling werd
betaald werd, worden die
gegevens voor verder gevolg
aan het sociaal
verzekeringsfonds
opgestuurd. Het bewijs van
deze verzending wordt voor
controledoeleinden in het
dossier geklasseerd, zijnde
een dubbel van het
bijkomend brevet of de
begeleidende brief (een
dossiernota volstaat niet).
Ook een dubbel van de
regularisatie uitgevoerd door
het sociaal
verzekeringsfonds kan in
aanmerking worden
genomen als bewijs.
XVII.19.

Tussen de FOD Sociale Zekerheid en de
sociale verzekeringsfondsen werd het
volgende overeengekomen:
M.b.t. schoolattesten P7 / leercontractenstage-overeenkomsten P9
Indien het einde recht op 30 juni 2014
plaatsvindt en dit een stage- of
leerovereenkomst betreft die ten einde loopt
op 30 juni 2014, moet dit gekend zijn bij het
kinderbijslagfonds, zodat de gezinsbijslagen
niet worden uitbetaald in juli 2014. Het
kinderbijslagfonds dient te wachten of er een
nieuwe stage- of leercontract volgt, dan wel

De procedures van de CO
1386/2014 en de dienstbrief
999/169 moeten worden
toegepast.
Bovendien is het de
bedoeling om een dubbele
bevraging van de gezinnen
te vermijden.
Concreet
Indien er geen einde van de
opleiding gekend is, wordt
het gepaste formulier (P7,
infobrief, P9 of P9bis)
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een inschrijving als werkzoekende, etc.

verzonden. Indien er bij de
terugzending informatie
Het sociaal verzekeringsfonds stuurt in juli
2014 dus P9 en het kinderbijslagfonds past de wordt meegedeeld die een
impact kan hebben op de
periode aan; namelijk van 1 juli 2013 - 31
betalingen voor een periode
augustus 2014.
voorafgaand aan 1 juli 2014,
Document P9bis
dan wordt deze informatie
doorgestuurd (bv. met een
Idem als voor document P9: het sociaal
bijkomend brevet) aan het
verzekeringsfonds stuurt in juli 2014 geen
sociaal verzekeringsfonds.
P9bis en het kinderbijslagfonds past de
Een bewijs van deze
periode aan; namelijk van 1 juli 2013 - 31
verzending wordt voor
augustus 2014.
controledoeleinden in het
(elektronisch) dossier
geklasseerd.
Dit veronderstelt echter dat de
kinderbijslagfondsen de controle a posteriori Indien het formulier niet
doen voor een periode waarvoor zij niet
wordt teruggezonden, wordt
bevoegd zijn. Bij gebrek aan inschrijving als een ambtshalve beslissing
werkzoekende of nieuwe studies dient het
genomen vanaf 1 juli 2014
kinderbijslagfonds zelfs niet tot betaling over volgens de richtlijnen
te gaan.
beschreven in de
CO 1386/2014 en wordt dat
Wat gebeurt er indien de P9 (bis) niet wordt
meegedeeld aan het sociaal
teruggezonden?
verzekeringsfonds. Een
bewijs wordt voor
controledoeleinden in het
dossier geklasseerd.
XVII.20.

De sociale verzekeringsfondsen zullen hun
periodieke formulieren niet meer versturen in
zoverre een identiek formulier voor eenzelfde
periode door het kinderbijslagfonds wordt
gevraagd (bv. P20 in juli 2014, P19 in januari
2015 ....).
Het spreekt vanzelf dat deze documenten, of
op zijn minst diegenen die een invloed op het
dossier van het sociaal verzekeringsfonds
hebben, voor een deel van de ondervraagde
periode, aan het sociaal verzekeringsfonds
worden overgemaakt bij ontvangst.

Zie antwoord op de vorige
vraag:
Een bewijs van deze
overmaking dient voor
controledoeleinden in het
(elektronisch) dossier te
worden geklasseerd. Het
betreft een dubbel van het
bijkomend brevet of de
begeleidende brief. Een
dossiernota volstaat niet.

Dient in het dossier een bewijs van deze
overmaking te worden geklasseerd (bv. een
begeleidingsbrief) of is het voldoende dat dit
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item expliciet wordt vermeld in de conventie
tussen de kinderbijslaginstellingen en de
sociale verzekeringsfondsen?
XVII.21.

Kunnen àlle controleformulieren P9 en P9bis
dit jaar voor de periode van 1 juli 2013 tot
31augustus 2014 (in plaats van 1 september
2013 tot 31augustus 2014) worden verstuurd?
Hierdoor zou het sociaal verzekeringsfonds
niet meer verplicht worden om dit
controleformulier voor nog 2 resterende
maanden van 2013 te versturen (de
controleperiode van de sociale
verzekeringsfondsen loopt immers vanaf 1
juli i.p.v. 1 september). Bovendien is het
technisch moeilijk voor bepaalde
kinderbijslagfondsen om een filter voor deze
dossiers in te brengen m.b.t. het onderscheid
tussen loontrekkende dossiers en vroegere
zelfstandigendossiers.

XVII.22.

Wanneer het sociaal verzekeringsfonds de
gezinsbijslag aan de vader uitbetaalt, kan hij
dan worden overgenomen als
bijslagtrekkende zolang er in het dossier geen
elementen zijn die het statuut van
bijslagtrekkende in vraag stellen?

Om alle provisionele
betalingen te kunnen
valideren met één enkele
bevraging zonder
bijkomende kosten, kan op
alle formulieren P9 en P9bis
"van 1 juli 2013 tot 31
augustus 2014" als
controleperiode worden
vermeld.

In beide gevallen wordt bij
ongewijzigde situatie de
betaling voortgezet aan
dezelfde bijslagtrekkende.
Dus in de twee voorbeelden
wordt de betaling aan de
vader voortgezet.

Bv.: de gescheiden zelfstandige vader is
bijslagtrekkende voor zijn meerderjarige
dochter die bij hem is gedomicilieerd.

Indien het
kinderbijslagfonds de
moeder kan identificeren,
wordt evenwel aanvaard dat
Blijft hij bijslagtrekkende bij het
de gezinsbijslag aan de
kinderbijslagfonds?
moeder wordt betaald,
zonder dat ze hiertoe een
Bv.: de ouders zijn uit de echt gescheiden. De aanvraag heeft gedaan.
meerderjarige kinderen zijn bij de moeder
gedomicilieerd en de gezinsbijslag wordt aan
de vader uitbetaald. Kan de moeder als
bijslagtrekkende worden beschouwd, tenzij
de vader kan bewijzen dat de kinderen
daadwerkelijk bij hem verblijven?
XVII.23.

In een dossier dat wordt overgedragen door
een sociaal verzekeringsfonds ontvangt de

Als de vader voor de 2
kinderen bijslagtrekkende
30

vader de kinderbijslag zowel voor een
gezamenlijk kind met de moeder die in zijn
gezin verblijft als voor een ander kind dat in
het land van oorsprong (Bulgarije) wordt
opgevoed in het gezin van de grootmoeder.
De grootmoeder vult het formulier P12 in en
bezorgde het model E401.
De vader ontvangt twee keer het bedrag voor
een kind van eerste rang.
Vraag:
Is de continuïteitsregel uit artikel 69, §1/1,
tweede lid, hier ook van toepassing, m.a.w.
moet er voor beide kinderen aan de vader
worden doorbetaald?
Blijft het bedrag voor een kind van eerste
rang van toepassing voor beide kinderen,
aangezien de groepering in feite rond de
moeder gebeurt vanaf 1 juli 2014?

was op basis van de
vroegere
zelfstandigenregeling,
worden de betalingen voor
de beide kinderen vanaf 1
juli 2014 aan hem
voortgezet. Echter, de
wettelijke bijslagtrekkende
rond wie de groepering dient
te gebeuren, is voor het kind
in zijn gezin de moeder en
voor het kind in Bulgarije de
grootmoeder. Aangezien de
2 wettelijke
bijslagtrekkenden op een
verschillend adres wonen,
kunnen de kinderen niet
gegroepeerd worden.
Conclusie: vanaf 1 juli 2014
verder betalen voor de 2
kinderen aan de vader, maar
2 keer eerste rang.
Opmerking: Er wordt ook
aanvaard dat voor het kind
in Bulgarije vanaf 1 juli
2014 aan de grootmoeder
wordt betaald.

XVII.24.

XVII.25.

Welke acties dient men te ondernemen als de
overdracht meer inhoudt dan de
gelijkschakeling van de bedragen? In de
zelfstandigenregeling kende men de regeling
van de gelijkmatig verdeelde huisvesting na
de meerderjarigheid bijvoorbeeld niet (cfr.
CO 1356). Dient deze regeling in de
bestaande gevallen te worden toegepast en
hoe?

In bestaande gevallen:
voortzetting van de
rechtsvaststelling op basis
van de feitelijke situatie.

Hoe de dossiers behandelen waarin de
betaling in de zelfstandigenregeling geschorst
is omdat de administratieve gegevens niet in
orde zijn (bijvoorbeeld ontbrekend
aanvraagformulier)?

Vanaf 1 juli 2014 dient de
CO1386/2014 te worden
toegepast.

Kan het recht in de AKBW worden

In nieuwe gevallen:
toepassing van de CO 1356
(modellen L).

Concreet, indien op basis
daarvan alle gegevens
voorhanden zijn om het
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XVII.26.

vastgesteld op basis van de gegevens die in
de KBW als aanvraag in aanmerking werden
genomen?

recht volgens de AKBW
vast te stellen, dienen de
betalingen te worden
aangevat, ten vroegste vanaf
1 juli 2014.

Wat met de verzending van de
controleformulieren?

Vragenlijst niet voorzien in
CO1386/2014: dus niet te
verzenden.

De sociale verzekeringsfondsen zenden
jaarlijks een vragenlijst om wijzigingen in de
gezins- en de beroepssituatie van het voorbije
jaar op te volgen (op 30 september).
Het formulier P19 wordt 2 maal per jaar
verzonden in juli en in januari?

P19: procedure voor januari
2015 toe te passen. Nieuwe
gevallen en tussentijdse
verzending: zie CO
1386/2014.

Het formulier P3 wordt door de sociale
verzekeringsfondsen ook 2 maal per jaar
verzonden. Moet dit nog worden verzonden
in juli 2014?

P3: te verzenden in
september 2014.

XVII.27.

De kinderbijslagfondsen moeten dezelfde
bijslagtrekkende als de sociaal
verzekeringsfondsen overnemen. Echter in
bepaalde dossiers wordt er kinderbijslag
betaald aan de rechthebbende zelfstandige
vader voor kinderen in het buitenland. Mag
deze regel hier ook toegepast worden?
Dienen de jaarlijkse controleformulieren naar
deze rechthebbende te worden verstuurd
(E401, P12, E402, …)? De sociale
verzekeringsfondsen zijn in deze gevallen
vaak niet in het bezit van de gegevens van de
moeder in het buitenland.

De overgangsbepalingen van
artikel 69 AKBW gelden
zowel voor de gezinnen in
België als voor die in het
buitenland. Dus onder de
gestelde voorwaarden kan
men verder betalen aan de
vader. Ook de formulieren
kunnen aan de vader worden
opgestuurd; ze dienen wel
ingevuld en ondertekend te
worden door respectievelijk
de bevoegde instanties
(E402 en E401) en de ouder
die buiten België woont
(P12).

XVII.28.

Quid, wanneer het sociaal verzekeringsfonds
andere bewijsmiddelen in aanmerking heeft
genomen dan degene die golden in de KBW?
Bijvoorbeeld, geen verklaring feitelijk gezin?

Vanaf 1 juli 2014:
toepassing van de AKBW en
de CO 1386/2014.
Opmerking: Als op het
brevet vermeld wordt dat er
sprake is van een feitelijk
gezin, wordt bij
ongewijzigde gezinssituatie
vanaf 1 juli 2014 het recht
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zonder bijkomende
verklaring verder vastgesteld
rekening houdende met dat
feitelijk gezin.
XVII.29.

Moeten alle gegevens van het sociaal
verzekeringsfonds worden overgemaakt aan
het kinderbijslagfonds of enkel degene die
nodig zijn voor het voortzetten van de
betalingen vanaf 1 juli 2014?
Moet voor alle overgenomen dossiers een
gezinssamenstelling (P027) te worden
opgevraagd conform de CO 1386/2014?

Minimaal vereiste gegevens:
Brevet van rechthebbende
met inbegrip van de
gegevens in de rubriek
diversen (zie gebruikersgids
in bijlage bij de dienstbrief
996/67 en de CO 1386/2014)
én de gezinssamenstelling
(cfr. CO 1386/2014).
Het bewijs van het statuut
van rechthebbende dient te
gebeuren aan de hand van
een consultatie van ARZA.
De kinderbijslaginstellingen
beschikken over 6 maanden
tijd om het dossier met dat
bewijs te vervolledigen (dus
tot 31 december 2014). Een
bewijs van deze consulatie
wordt voor
controledoeleinden in het
dossier geklasseerd.
De gezinssamenstellingen
dienen uiterlijk binnen 4
maanden geverifieerd te
worden. De uiterste
behandelingsdatum is dus 31
oktober 2014.

XVII.30.

Welke generieke processen gelden vanaf 1
juli 2014, bijvoorbeeld wanneer het speciaal
geboortebewijs verloren is gegaan?

Vanaf 1 juli 2014 voor
toekenningen gedaan door
de kinderbijslagfondsen:
toepassing van de
CO1386/2014.

XVII.31.

Wat betreft de gezinsbijslag voor studenten
werd in september 2013 gestart met de
nieuwe procedure P7 infobrief (dienstbrief
999/169), terwijl de sociale
verzekeringsfondsen nog een P7 stuurden.

Toepassing van de
dienstbrief 999/169.
Dossiers die overkomen van
de sociaal
verzekeringsfondsen dient
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XVII.32.

XVII.33.

Dient er in september 2014 toch nog een
infobrief gezonden te worden?

men te beschouwen als
nieuwe gevallen en een
infobrief te sturen.

Worden de dossiers overgenomen waar in de
zelfstandigenregeling de betalingen geschorst
waren wegens het niet terugzenden van een
vragenlijst die in de generieke processen
AKBW niet wordt verzonden, zoals de
jaarlijkse vragenlijst in september m.b.t.
wijzigingen in de beroeps en gezinssituatie
(vergelijkbaar met het formulier P12)?

Vanaf 1 juli 2014 toepassing
van de CO1386/2014.

Verzending van het model Yter over het
tweede kwartaal 2014

De validatie van de
betalingen uitgevoerd voor
het tweede kwartaal 2014
valt onder de
verantwoordelijkheid van de
sociale verzekeringsfondsen.

De modellen Yter worden door de sociaal
verzekeringsfondsen pas verzonden in de
eerste maand van het volgende kwartaal.
Voor het tweede kwartaal 2014 zou er dus
een verzending moeten gebeuren in juli
2014.

Indien op basis daarvan alle
gegevens voorhanden zijn
om het recht vast te stellen,
dienen de betalingen te
worden aangevat, ten
vroegste vanaf 1 juli 2014.

Bij de provisionele betaling
voor het derde kwartaal
baseert men zich op de rang
vermeld op het brevet.

Dienen de sociale verzekeringsfondsen die
zending nog uit te voeren? Mogen de
kinderbijslagfondsen op basis van het brevet
tot tegenbericht aannemen dat de Yter over
het tweede kwartaal in orde is, en zodoende
de rangbetaling provisioneel uitvoeren over
het derde kwartaal?
XVII.34.

Moet, wanneer tijdens de gelijkstelling een
nieuw formulier P19 verstuurd worden
wanneer de rechthebbende zich in de
volgende gevallen bevindt:

In deze gevallen moet
inderdaad een nieuw
formulier P19 worden
verzonden.

- De rechthebbende was werknemer en wordt
zelfstandige;
- De rechthebbende was zelfstandige en
wordt werknemer.
XVII.35.

Moeten de vermeldingen worden aangepast
die voorkomen op de brevetten
rechthebbende voor de overname van de
zelfstandigendossiers?

Alle relevante informatie
waarvoor op het brevet geen
specifieke rubriek voorzien
is, dient in de rubriek
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diversen vermeld te worden.
Vanaf 1 januari 2015 dient
voor elk kind de
toepasselijke regiocode op
het brevet vermeld te
worden.
XVII.36.

Indien er verschillende bijslagtrekkenden
zijn voor de rangbepaling, voorziet artikel 42
KBW dat er rekening wordt gehouden met
het geheel van de rechtgevende kinderen
onder de bepaalde voorwaarden:
Een sociaal verzekeringsfonds bleek geen
verklaring te versturen voor het vormen van
een feitelijk gezin om rangen te betalen,
wanneer er verschillende bijslagtrekkenden
zijn in een gezin die geen band van
verwantschap hebben.
De werknemersregeling deed dat echter wel.
Dient er, in het kader van de overname van
de gezinsbijslagdossiers van de
zelfstandigensector vanaf 1 juli 2014, in deze
situaties alsnog een verklaring te worden
opgestuurd over het vormen van een feitelijk
teneinde de groepering van de kinderen te
kunnen waarborgen vanaf 1 juli 2014?

Voor de nieuwe gevallen
vanaf 1 juli 2014: toepassing
van de CO 1386/2014 - de
verklaring feitelijk gezin is
dus noodzakelijk om de
kinderen te kunnen
groeperen.
Voor de gevallen die
overgenomen worden van
de sociaal
verzekeringsfondsen, kan bij
een ongewijzigde situatie de
continuïteitsregel worden
toegepast, d.w.z. indien er
volgens de gegevens op het
brevet sprake is van een
feitelijk gezin, kan men op
basis van het brevet (zonder
bijkomende verklaring) de
kinderen verder groeperen
vanaf 1 juli 2014 totdat er
zich een wijziging met
impact op de feitelijke
gezinsvorming voordoet.
Als principe geldt hier dat de
kwalificatie gemaakt door de
zelfstandigen bij de
overname van de
gezinsbijslagdossiers blijft
behouden. Enkel als de
toestand wijzigt, wordt die
situatie geregeld op basis
van de richtlijnen van de CO
1386/2014.

XVII.37.

De kinderen verblijven in een ander land van
de Europese Unie. Het sociaal
verzekeringsfonds vraagt geen jaarlijkse P12

Op basis van de gegevens
op het brevet kunnen de
betalingen worden
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en E401.
Vaak zit er in dergelijke dossiers een brief
van het RSVZ dat de betaling mag aangevat
worden, maar geen E405 ingevuld door de
buitenlandse kas.
- Wanneer moet hier het formulier P12 en
E401 worden gevraagd en mag men
ondertussen verder uitbetalen op basis van de
gegevens die zijn doorgegeven door het
sociaal verzekeringsfonds?
- Mag de verklaring van het RSVZ als E405
beschouwd worden en mag in die gevallen
de volledige gezinsbijslag worden
doorbetaald zonder een attest van stopzetting
van het buitenlandse kinderbijslagfonds?

voortgezet tot bij de
volgende seriële zending
begin 2015.
Gelet op het attest van het
RSVZ geen bijkomend
formulier E405 nodig.
Latere wijzigingen worden
onderzocht in het licht van
de bepalingen van de
AKBW, waarbij
desgevallend het principe
van de betaling te goeder
trouw kan worden toegepast
(cfr. Informatienota
1986/50).

- Wat als uit de binnengekomen documenten
blijkt dat er moet worden betaald aan een
andere bijslagtrekkende dan diegene aan wie
het sociaal verzekeringsfonds uitbetaalt (het
sociaal verzekeringsfonds betaalt
bijvoorbeeld uit aan de moeder in het
buitenland en de kinderen staan volgens de
E401 gedomicilieerd bij de grootmoeder)?
XVII.38.

De kinderen wonen in een ander land van de
Europese Unie en genieten de wezenbijslag.
- De moeder woont in Duitsland met de
kinderen. Er is geen E411 in het dossier en
het sociaal verzekeringsfonds betaalt op
basis van een toelatingsattest van het RSVZ
waar een vast bedrag wordt opgegeven
waarmee rekening gehouden wordt. Quid?

De dossiers waarin
wezenbijslag wordt
geëxporteerd naar een
andere lidstaat van de EU
dienen te worden herzien in
het licht van de richtlijnen in
de nieuwe versie van de CO
1383 van mei 2014.

- De betaling van de wezenbijslag gebeurt op
basis van een toelating van het RSVZ en dit
tot 31 augustus 2014. Mag men de betalingen
overnemen op basis van deze toelating vanaf
1 juli 2014?
Dienen de kinderbijslaginstellingen de
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nodige formulieren in hun bezit te hebben
zoals voorzien in de AKBW?
XVII.39.

Mogen de bilaterale verdragen gesloten
binnen de werknemersregeling ook toegepast
worden op de zelfstandigen?
Bv.: Kinderen volgen les in Marokko, de
vader heeft de Marokkaanse nationaliteit en
is zelfstandige.
Geen formulieren 'Belgisch-Marokkaans
verdrag' bij de sociale verzekeringsfondsen,
maar wel een schoolattest dat voldoet. Kan
de gezinsbijslag worden toegekend aan de
bedragen van het bilateraal verdrag met
Marokko zonder dat men over de benodigde
formulieren beschikt? Of moeten de
betalingen worden stopgezet tot de
documenten binnen zijn?

De zelfstandigen hebben
eigen bilaterale verdragen.
De bilaterale verdragen voor
de werknemersregeling
kunnen niet worden
toegepast voor de
zelfstandigen. Het is
aangewezen bij het sociaal
verzekeringsfonds na te
vragen onder welke
voorwaarden het bilateraal
verdrag van toepassing is bij
zelfstandige activiteit.

XVII.40.

Zelfde situatie maar de vader heeft de
Belgische nationaliteit en is zelfstandige. Het
sociaal verzekeringsfonds betaalt op basis
van een toelating van het RSVZ tot 30 juni
2014 het Belgische bedrag. Is er een
afwijking van de Minister van Middenstand
nodig om vanaf 1 juli 2014 verder te kunnen
betalen?

Het bilateraal akkoord is niet
van toepassing. De huidige
toelating geldt slechts voor
de periode vóór1 juli 2014.
Bijgevolg is het aangewezen
om het dossier voor te
leggen aan de FOD Sociale
Zekerheid met de vraag of er
een individuele afwijking in
de zin van artikel 52 AKBW
wordt verleend.

XVII.41.

Het sociaal verzekeringsfonds maakt een
brevet over met de volgende vermelding: de
alleenstaande ouder woont samen met een
niet-verwante persoon in het gezin. Er wordt
geen brief 'ontkenning van feitelijk gezin'
gestuurd, aangezien dit document niet wordt
gebruikt door de sociale
verzekeringsfondsen:

De situatie vermeld op het
brevet mag bij ongewijzigde
situatie in aanmerking
worden genomen voor de
voortzetting van het recht.
Dus als het sociaal
verzekeringsfonds de
eenoudertoeslag betaalde,
kan men verder
eenoudertoeslag betalen. Als
er geen eenoudertoeslag
betaald wordt, kan het

- Welke handelswijze wordt gevolgd indien
het sociaal verzekeringsfondsen een
eenoudertoeslag uitbetaalden en dit

37

vermeldden op hun brevet? Mag men dan,
naar analogie van de situatie van het feitelijk
gezin, dit brevet aanvaarden en verder
eenoudertoeslag betalen tot er zich een
wijziging in de familiale situatie voordoet en
op voorwaarde natuurlijk dat het niet gaat om
een heel recente samenwoonst?
- Wat als het sociaal verzekeringsfondsen
geen eenoudertoeslag betalen? Moet het
kinderbijslagfonds dan de brief voor de
'ontkenning feitelijk gezin' sturen (ook al
dateert de samenwoning bv van jaren of
maanden geleden) bij overname van het
dossier?

kinderbijslagfonds evenmin
eenoudertoeslag betalen. In
deze bestaande gevallen
hoeft geen nieuwe brief van
mogelijke weerlegging
feitelijk gezin te worden
gestuurd. Uiteraard dienen
wijzigingen die na de
aflevering van het brevet aan
het licht komen en door het
sociaal verzekeringsfonds
nog niet werden behandeld,
vanaf 1 juli 2014 behandeld
te worden in het licht van de
bepalingen van de AKBW
en de procedures toegelicht
in de CO 1386/2014.

4. Toepassing Handvest
XVIII.1. Moet men de moeder informeren over de
mogelijkheid om zelf de kinderbijslag te
ontvangen?

Ja, het kinderbijslagfonds dient
de motiverings- en
informeringsplicht na te leven
en dit zowel m.b.t. de
gewijzigde bedragen, de
mogelijkheid van de moeder
om de kinderbijslag aan te
vragen, de reden van de
overdracht van het dossier,….
(cfr. Handvest)

XVIII.2. Moeten alle zelfstandige rechthebbenden
schriftelijk en individueel van deze transfert
geïnformeerd worden?

Zie antwoord op vraag nr.
XVIII.1.

XVIII.3. Dienen in de bestaande gevallen van coouderschap de ouders opnieuw geïnformeerd te
worden over de procedure die in de AKBW
wordt toegepast?

In bestaande gevallen moeten
de betalingen worden
voortgezet. De informatie
gebeurt bij de vaststelling van
de scheiding zoals uitgelegd in
CO 1319.

XVIII.4. Welke acties dient men te ondernemen als de
overdracht meer inhoudt dan de
gelijkschakeling van de bedragen?

Zie antwoord op vraag nr.
XVIII.1.
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XVIII.5. Wie verzendt motiveringsbrief m.b.t. de
overname van de betalingen vanaf 1 juli 2014:
het sociaal verzekeringsfonds en het
kinderbijslagfonds of enkel het
kinderbijslagfonds?

Het kinderbijslagfonds dient
conform het Handvest de
bijslagtrekkenden hoe dan ook
te informeren en zijn
beslissingen te motiveren. De
afsluiting in de
zelfstandigenregeling valt
buiten de AKBW.

XVIII.6. Een sociaal verzekeringsfonds hanteert een
betalend 070 nummer voor de contacten met de
aangesloten leden, dus ook als die vragen
hebben over de kinderbijslag. Kan het
kinderbijslagfonds dit betalend nummer verder
gebruiken? Zo ja, mag dat betalend nummer
ook gebruikt worden voor alle dossiers?

Het gebruik van een betalend
nummer past niet in het
aanbieden van een
kwaliteitsvolle dienstverlening
aan de gezinnen en is
bijgevolg niet toegestaan.
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