Bij arrest van 5 maart 2021, waarvan de expeditie ter griffie
van het Hof is ingekomen op 11 maart 2021, heeft het Arbeidshof
te Gent, afdeling Gent, de volgende prejudiciële vraag gesteld :
« Schenden de artikelen 51, § 3, 5° en 56bis, § 1 van de
Algemene Kinderbijslagwet, in samenhang gelezen met artikel 2
van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde
gezinsbijslag, en meer in het bijzonder het in dit artikel 56bis,
§ 1 vervatte principe dat de wezenbijslag voorbehouden blijft
voor de wezen waarvoor op het ogenblik van het overlijden van
één van hun ouders, een rechthebbende in de loop van de twaalf
maanden
die
onmiddellijk
het
overlijden
voorafgaan
de
voorwaarden
heeft
vervuld
om
krachtens
de
Algemene
Kinderbijslagwet
aanspraak
te
maken
op
tenminste
zes
maandelijkse forfaitaire bijslagen, het gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel, zoals vervat in art. 10 en 11 van de
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 2 en
3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen te
New York op 20 november 1989, […], doordat de wees die op basis
van de bepalingen van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van
gewaarborgde gezinsbijslag in het kinderbijslagstelsel van de
gewaarborgde kinderbijslag gerechtigd is op de wezenbijslag en
die zich geconfronteerd ziet met een halfbroer of halfzus die
geen deel uitmaakt van het gezin waartoe de wees behoort, die
begint te werken en die dus uit hoofde van deze tewerkstelling
een rechthebbende op kinderbijslag wordt, zijn recht op de
wezenbijslag in het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag
verliest, overeenkomstig artikel 56bis, § 1 van de Algemene
Kinderbijslagwet geen recht heeft op de wezenbijslag in het
algemeen kinderbijslagstelsel voor de werknemers en dus de
kinderbijslag voor hem aanzienlijk ziet verminderen ofschoon er
niets is gewijzigd in zijn financiële toestand en zijn
gezinssituatie, terwijl de wees daarentegen die op basis van de
bepalingen
van
de
Algemene
Kinderbijslagwet
in
het
kinderbijslagstelsel voor de werknemers gerechtigd is op de
wezenbijslag en die zich geconfronteerd ziet met een halfbroer
of halfzus die geen deel uitmaakt van het gezin waartoe de wees
behoort, die begint te werken en die dus uit hoofde van deze
tewerkstelling een rechthebbende op kinderbijslag wordt, zijn
wezenbijslag gewoon blijft behouden ? ».
Die zaak is ingeschreven onder nummer 7528 van de rol van het
Hof.
De griffier,
F. Meersschaut
__________

