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COMMISSION DE L'ECONOMIE, 
DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, 

DE L'EDUCATION, DES 
INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES 

ET CULTURELLES NATIONALES, 
DES CLASSES MOYENNES ET DE 
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COMMISSIE VOOR HET 
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ONDERWIJS, DE NATIONALE 
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LANDBOUW 

 
du 

 
MERCREDI 1 DÉCEMBRE 2004 

 
Matin 

 
______ 

 

 
van 

 
WOENSDAG 1 DECEMBER 2004 

 
Voormiddag 

 
______ 

 
 
De vergadering wordt geopend om 10.12 uur door de heer Paul Tant, voorzitter. 
La séance est ouverte à 10.12 heures par M. Paul Tant, président. 
 
01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de 
forfaitaire bijslag voor geplaatste kinderen in de regeling voor zelfstandigen" (nr. 4502) 
01 Question de Mme Greet van Gool à la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sur 
"l'allocation forfaitaire pour les enfants placés dans le cadre du régime des indépendants" (n° 4502) 
 
01.01  Greet van Gool (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, mevrouw 
de minister, sinds januari 2003 wordt in de regeling voor werknemers 
een forfaitaire bijslag toegekend aan de wettelijke of biologische 
ouders van een kind dat door bemiddeling of ten laste van de 
openbare overheid in een instelling of een pleeggezin wordt geplaatst. 
De gewone bijslag wordt in dat geval betaald aan de instelling of het 
pleeggezin waarin het kind verblijft. Die forfaitaire bijslag wordt echter 
alleen betaald als het kind recht heeft op kinderbijslag in de regeling 
voor werknemers. In de regeling voor zelfstandigen bestaat die 
forfaitaire bijslag niet of nog niet. 
 
Ik heb u daarover al eens een vraag gesteld. U hebt toen gezegd dat 
u van plan was een gelijkaardige bepaling op te nemen in het stelsel 
van de kinderbijslagen voor de zelfstandigen en dat die regeling, net 
zoals bij de werknemers, met terugwerkende kracht van toepassing 
zou worden vanaf 1 januari 2003. Ik zou u daarom ook willen vragen 
of een gelijkaardige regeling van forfaitaire bijslag in de regeling voor 
zelfstandigen wordt uitgewerkt. Welke stappen moeten daarvoor nog 
worden ondernomen? Wanneer zullen de zelfstandigen daadwerkelijk 
een beroep kunnen doen op die bepaling? 
 

01.01  Greet Van Gool (sp.a-
spirit): Depuis le 1er janvier 2003, 
le régime des travailleurs salariés 
prévoit l’octroi d’une allocation 
forfaitaire aux parents biologiques 
ou légaux d’un enfant placé dans 
une institution ou une famille 
d’accueil. En effet, les allocations 
familiales ordinaires sont versées 
dans ce cas à l’institution ou à la 
famille d’accueil où réside l’enfant. 
 
La ministre des Classes 
moyennes a annoncé 
précédemment l’intégration au 
régime des travailleurs 
indépendants d’une 
réglementation similaire qui 
entrerait en vigueur avec effet 
rétroactif au 1er janvier. Où en est 
la mise en œuvre de cette 
disposition? 
 

01.02 Minister Sabine Laruelle: Mijnheer de voorzitter, collega’s, een 
forfaitaire bijslag aan de vroegere bijslagtrekkenden van een in een 
pleeggezin geplaatst kind zal ook in het stelsel van de zelfstandigen 
worden opgenomen. Een ontwerp van koninklijk besluit terzake zal 
aan de beraadslaging van de volgende Ministerraad worden 

01.02  Sabine Laruelle, ministre: 
Le projet d’arrêté royal instaurant 
cette allocation forfaitaire dans le 
régime des travailleurs 
indépendants sera examiné lors 



 01/12/2004 CRIV 51 COM 418 
 

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  51E LEGISLATURE 2004 2005 KAMER-3E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 

 

2

voorgelegd en nadien onderworpen worden aan het advies van de 
Raad van State. Het besluit zal uitwerking hebben op 1 januari 2003. 
 

du prochain Conseil des ministres. 
Ensuite, le Conseil d’Etat rendra 
son avis. Cette nouvelle 
disposition sera d’application avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2003 
comme promis. 
 

01.03  Greet van Gool (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, ik dank de 
minister voor het antwoord. Het is goed nieuws. Het verheugt me dat 
er werk gemaakt wordt van deze problematiek en dat de regeling 
uitwerking zal hebben met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003, 
datum waarop zij is ingegaan voor werknemers. Het is goed nieuws 
voor de zelfstandigen waarvan een kind geplaatst is. Op die manier 
wordt een kleine discriminatie tussen werknemers en zelfstandigen 
weggewerkt. 
 

01.03  Greet Van Gool (sp.a-
spirit): La suppression de cette 
discrimination frappant les 
indépendants  constitue une 
bonne nouvelle pour tous les 
intéressés. 
 

De voorzitter: Dat waren een modelvraag en - antwoord, wat de tijdsbesteding betreft in elk geval. Daar 
kunnen de diensten alleen maar van dromen. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
De bespreking van de vragen en interpellaties eindigt om 10.15 uur. 
La discussion des questions et interpellations se termine à 10.15 heures. 
 
 
 
  
 




