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II. Adoptieverlof ten gunste van de
zelfstandige gerechtigden - Koninklijk besluit
van 20 december 2006 tot invoering van de
toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen
1. Adoptieverlof – Algemene bepalingen
Het adoptieverlof kan beginnen ten vroegste op de dag van inschrijving van het kind in de hoofdverblijfplaats van de gerechtigde en uiterlijk twee maanden na die inschrijving.
De maximumduur van het adoptieverlof hangt af van de leeftijd van het kind:
}}

het verlof duurt maximaal zes weken indien het geadopteerde kind jonger dan drie jaar is bij het
begin van het adoptieverlof

}}

het verlof duurt maximaal vier weken indien het geadopteerde kind drie tot acht jaar oud is bij
het begin van het adoptieverlof.

De maximumduur van het adoptieverlof wordt verdubbeld indien het kind is getroffen door een
lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 procent of door een aandoening die
tot gevolg heeft dat minstens vier punten zijn toegekend in de eerste pijler van de medisch-sociale
schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.
Indien de gerechtigde ervoor kiest om niet het maximum aantal weken op te nemen, moet het
adoptieverlof minstens een week duren, of een veelvoud van een week.
Het adoptieverlof moet zonder onderbreking worden opgenomen. De betrokkene mag tijdens de
week of weken adoptieverlof geen enkele beroepsactiviteit ten persoonlijke titel uitoefenen.
Het recht op adoptieverlof neemt een einde op het ogenblik dat het kind de leeftijd van acht jaar
bereikt tijdens het adoptieverlof.
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2. Adoptieverlof en uitkeringsverzekering
2.1. Verzekerbaarheidsvoorwaarden
2.1.1. Hoedanigheid van de gerechtigde
Het adoptieverlof wordt toegekend aan elke zelfstandige gerechtigde zoals bedoeld in artikel 3 van
het Koninklijk besluit van 20 juli 1971; het is bijgevolg niet nodig dat de gerechtigde zich in een tijdvak van activiteit bevindt om recht te hebben op adoptieverlof. Bovendien vormt het adoptieverlof
geen onderbreking van een tijdvak van primaire ongeschiktheid of van invaliditeit zoals bedoeld in
artikel 4, § 2, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 20 december 2006.
2.1.2. Verzekeringsvoorwaarden
Om recht te hebben op het adoptieverlof, moet de gerechtigde de normale verzekerbaarheidsvoorwaarden vervullen (art. 4, § 2 van het K.B. van 20.12.2006 dat verwijst naar de art. 14 tot 18 van het
K.B. van 20.07.1971).
Indien de gerechtigde voldoet aan de normale verzekerbaarheidsvoorwaarden, vraagt de verzekeringsinstelling een kopie van het verzoekschrift ingediend bij de bevoegde rechtbank of, bij gebrek
hieraan, een kopie van de adoptieakte of een bewijs van registratie indien het gaat om de adoptie
van een buitenlands kind.
Als de aanvangsdatum van het adoptieverlof dichtbij de datum van indiening van de aan
		 vraag ligt, kijkt de verzekeringsinstelling op dat ogenblik na of hij aan de verzeker-baarheidsvoorwaarden voldoet (zelfde refertekwartalen). Indien de aanvangsdatum van het adoptieverlof nog
te veraf ligt, moet de verzekeringsinstelling bij aanvang van het adoptieverlof (“opnieuw”) nagaan of
de gerechtigde nog steeds aan de verzekerbaarheidsvoorwaarden voldoet.

2.2. De adoptie-uitkering (art. 7 van het K.B. van 20.12.2006)
De adoptie-uitkering bedraagt 467,47 EUR (sinds 01.06.2017) voor elke week die de gerechtigde
opneemt binnen de begrenzing van 4 tot 6 weken (eventueel verdubbeld) die worden toegekend op
basis van de leeftijd van het kind bij aanvang van het adoptieverlof. Dat bedrag is gekoppeld aan de
schommelingen van de gezondheidsindex.
De adoptie-uitkering wordt in een keer betaald, uiterlijk een maand na de begindatum van het adoptieverlof, zelfs indien het adoptieverlof langer duurt dan een maand (5 of 6 weken indien het kind
nog geen drie jaar is bij aanvang van het verlof).

2.3. Cumulatie
Gedurende het tijdvak van adoptieverlof kan de gerechtigde geen aanspraak maken op de uitkeringen wegens primaire arbeidsongeschiktheid, noch op de invaliditeitsuitkeringen die worden toegekend krachtens het Koninklijk besluit van 20 juli 1971.
Tijdens het voormelde verlof wordt de adoptie-uitkering verminderd met het bedrag van de uitkeringen waarop de gerechtigde aanspraak kan maken krachtens de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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3. Inwerkingtreding
Deze omzendbrief treedt in werking op 14 juli 2017.
De omzendbrief V.I. nr. 2007/297 van 1 augustus 2007 wordt opgeheven.
Bijlage : Aanvraagformulier adoptie - uitkering voor een zelfstandige1
Omzendbrief V.I. nr. 2017/223 – 47bis/9 van 17 juli 2017.

1. Hier niet gepubliceerd.

