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Betreft: recht op kinderbijslag 

1. Inleiding: 
Alhoewel de sociale zekerheid (waaronder de kinderbijslag) een fede- 
rale bevoegdheid is, lijkt het mij nuttig, gelet op de maatschappe- 
lijke evolutie ( meer éénoudergezinnen, co-ouderschap), om een be- 
knopt overzicht te geven van de voornaamste principes inzake het 
recht op kinderbijslag. 

De basiswetgeving is het Koninklijk besluit van 26 maart 1965 ( l )  en 
de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbei- 
ders van 19 december 1939. 

Het is uiteraard onmogelijk, gelet op de complexe regelgeving, elke 
mogelijke situatie te bespreken. Voor concrete informatie omtrent uw 
persoonlijk dossier kan u steeds terecht bij uw personeelsdienst. 

2. Uw kind leeft bij zijn ouders die samenwonen/gehuwd zijn: 
2.1. beide ouders zijn ambtenaar: 
- de vader is rechthebbende en de kinderbijslag wordt aan hem uitbe- 
taald, tenzij de moeder er uitdrukkelijk om verzoekt dat de kinder- 
bijslag aan haar wordt uitbetaald. 

2.2. één ouder is ambtenaar, de andere ouder loontrekkende privé- 
dienst: 
- indien de vader ambtenaar is, is hij rechthebbende op kinderbijslag 
en wordt de kinderbijslag aan hem uitbetaald; 
- indien de moeder ambtenaar is, wordt het recht geopend via de loon- 
trekkende activiteit van de vader en aan de moeder uitbetaald (via 
het kinderbijslagfonds van de vader) . 

2.3. één ouder is ambtenaar en de andere ouder is zelfstandige: 
- het recht op kinderbijslag wordt steeds geopend via de ouder die 
ambtenaar is. 

3. Het kind leeft bij één van de ouders, die het kind samen opvoeden 
(co-ouderschap - brede betekenis van het woord): 
Hier gelden dezelfde regels als onder punt 2, mits rekening te houden 
met het volgende: 
- de persoon bij wie het kind leeft en gedomicilieerd is, kan vragen 
dat de kinderbijslag aan hem/haar wordt uitbetaald; 
- de rechtbank kan iemand aanduiden aan wie de kinderbijslag wordt 
uitbetaald; 

Koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde catego- 
rieën van het door de Staat bezoldigd personeel. 



- in het belang van het kind kan verzet aangetekend worden bij de 
vrederechter. 

4. Het kind leeft bij één van de ouders die het alleen opvoedt (op basis 
van een gerechtelijke beslissing heeft één van de ouders geen bezoek- 
recht) : 
Het recht op kinderbijslag wordt geopend op basis van de prestaties 
(als ambtenaar, loontrekkende of zelfstandige) van de ouder die het 
kind opvoedt. 

5. Het kind is geplaatst in een instelling: 
Voor de vaststelling van het recht op kinderbijslag gelden dezelfde 
principes als vermeld onder punt 2 van deze dienstmededeling. 

De betaling van de kinderbijslag gebeurt als volgt: 
- 2/3 van de kinderbijslag wordt betaald aan de instelling. 
- 1/3 wordt ofwel betaald aan degene die de kinderbijslag ontving 
vóór de plaatsing of op het spaarboekje van het kind gestort. 

6. Een familielid (neef, nicht, kleinkind) wordt in uw gezin opgevoed: 
U bent rechthebbende op kinderbijslag voor dat familielid, en ont- 
vangt de kinderbi j slag. 

7. Het kind is t 18 jaar: 
De kinderbijslag wordt altijd toegekend uit hoofde van de prestaties 
van degene waar het kind gedomicilieerd is. Indien het kind in geval 
van co-ouderschap bij de moeder gedomicilieerd is, wordt het recht op 
kinderbijslag, in afwijking van de principes vermeld onder punt 2, 
uit hoofde van haar prestaties geopend. 

8. Het kind woont alleen: 
Voor de vaststelling van het recht gelden dezelfde principes als ver- 
meld onder punt 2. 

De kinderbijslag wordt rechtstreeks aan het kind uitbetaald. 

9. Algemene opmerking inzake de uitbetaling: 
9.1. Indien de rechten op kinderbijslag worden geopend via de activi- 
teit van de ouder bij het ministerie, wordt voor vastbenoemden en 
contractuelen de kinderbijslag door het ministerie zelf uitbetaald. 

Voor gesubsidieerde contractuelen (GECO'S) gebeurt de uitbetaling 
door de Rij ksdienst voor Kinderbi j slag. 

9.2. Om verder recht te hebben op kinderbijslag wordt vanaf de leef- 
tijd van 21 jaar een schoolattest vereist, af te leveren aan de per- 
soneelsdienst. 

9.3. Vanaf het moment dat het kind zijn studies stopzet en zich in- 
schrijft als werkzoekende of begint te werken moet de personeels- 
dienst hiervan onmiddellijk verwittigd worden. 
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