
P19 (1208) - 1 

   

Toeslag op de kinderbijslag 

 

   

 

 

 

 

 
De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de 
vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden 
beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 
1992. Voor inzage of verbetering van uw gegevens kunt u terecht op 
bovenstaand adres. 

contact 
telefoon 

dossiernummer 

 

 

Een toeslag op de kinderbijslag: voor wie? 
• Wie langdurig werkloos, langdurig ziek, invalide, gehandicapt of (brug)gepensioneerd is, kan recht hebben op 

een toeslag op de kinderbijslag. 

 Wie meer dan zes maanden werkloos of ziek geweest is en opnieuw begint te werken, kan de toeslag nog maximaal 
 2 jaar behouden. 

• Alleenstaande ouders die de gewone kinderbijslag ontvangen, kunnen een eenoudertoeslag krijgen.  

• Wie vroeger gewaarborgde gezinsbijslag ontving maar overging naar de werknemersregeling, kan nog maximaal 
2 jaar het verhoogde bedrag van de gewaarborgde gezinsbijslag ontvangen. 

Om de toeslag te krijgen en te behouden, mag het gezinsinkomen niet hoger liggen dan het grensbedrag (zie bijgaand 
infoblad). Dat wordt getoetst met dit formulier.  

Wat moet u doen? 
Vul het formulier in. Onderteken het en stuur het ons zo snel mogelijk terug.  

Belangrijk 

Verwittig altijd uw kinderbijslagfonds: 
- als uw gezinsinkomen stijgt of daalt, 
- als er iets verandert in uw gezins- of beroepssituatie of in de situatie van de kinderen.  

Als u geen recht meer hebt op een toeslag omdat uw inkomen te hoog is, houd dan toch nauwgezet uw inkomsten bij. Als uw 
inkomen later daalt tot onder het grensbedrag, kunt u opnieuw recht hebben op een toeslag.  

Nog vragen? 
Hebt u nog vragen over uw dossier? Neem dan contact op met uw dossierbeheerder. Zijn/haar naam en telefoonnummer vindt 
u rechts bovenaan. 

Meer informatie over de toeslag vindt u op het bijgevoegde infoblad. 
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Toeslag op de kinderbijslag: bruto gezinsinkomen van de periode ……………………………… 

Woont u alleen met de kinderen?  

 Ja 

 Nee 

Hoe uw bruto gezinsinkomen  invullen? 
• Vul in de 1ste tabel uw eigen bruto-inkomsten in. 

• Vul in de 2de tabel de bruto-inkomsten van uw (huwelijks)partner in. 
 Belangrijk! Bent u recent gaan samenwonen of alleen gaan wonen, vul de tweede tabel dan enkel in voor de 
 maanden waarin u samenwoonde met uw (huwelijks)partner. 

• Vaak kent u alleen uw netto-inkomsten. Kijk op het loonbriefje of de uitkeringsfiche om uw bruto-
inkomsten te kennen. U kunt ook een goed leesbare kopie van een loonbriefje of uitkeringsfiche meesturen. 

• Hebt u niet genoeg plaats, voeg dan een apart blad bij. 

• Is het een jaarlijks bedrag (vb. rente) of een uitkering ineens (vb. bij een ongeval),  vermeld dat dan duidelijk. 

1   Uw eigen bruto-inkomsten van de periode …………………………………….
 

Uw inkomsten kunnen worden gecontroleerd!  
Opzettelijk foute verklaringen kunnen leiden tot administratieve sancties.  
Ten onrechte betaalde kinderbijslag kan volledig ingehouden worden op toekomstige kinderbijslag of teruggevorderd. 

 
 maand 

(vb. 1.323 EUR) 
maand 
 

maand 
 

maand 
 

maand 
 

maand 
 

Lonen 
ook dienstencheques, 
ook als u naast uw loon nog een 
uitkering ontvangt 

.................... 

.................... 
...................  
...................  

....................  

....................  
.................... 
.................... 

...................

...................
...................
...................

Inkomsten als zelfstandige 
.................... 
.................... 

...................  

...................  
....................  
....................  

.................... 

.................... 
...................
...................

...................

...................

Werkloosheidsuitkeringen 
ook brugpensioenen, 
inkomensgarantie-uitkeringen, 
opvanguitkeringen voor onthaal-
ouders betaald door de RVA 

.................... 

.................... 
...................  
...................  

....................  

....................  
.................... 
.................... 

...................

...................
...................
...................

Ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen 
ook voor beroepsziekte of 
arbeidsongeval 

.................... 

.................... 
...................  
...................  

....................  

....................  
.................... 
.................... 

...................

...................
...................
...................

Leefloon (OCMW) .................... ...................  ....................  .................... ................... ...................

Pensioenen en renten 
ook extralegale 

.................... 

.................... 
...................  
...................  

....................  

....................  
.................... 
.................... 

...................

...................
...................
...................

Overige inkomsten: 
als vrijwilliger 

buitenlandse uitkeringen 
andere: …………………….. 

.................... 

.................... 

.................... 

...................  

...................  

...................  

....................  

....................  

....................  

.................... 

.................... 

.................... 

...................

...................

...................

...................

...................

...................

Kruis aan indien van  
toepassing 

 Geen 
    inkomsten 

 Geen 
    inkomsten 

 Geen 
    inkomsten 

 Geen 
    inkomsten 

 Geen 
    inkomsten 

 Geen 
    inkomsten 
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2    Bruto-inkomsten van uw (huwelijks)partner van de periode …………… 
 

 maand 
(vb. 1.323 EUR) 

maand 
 

maand 
 

maand 
 

maand 
 

maand 
 

Lonen 
ook dienstencheques, 
ook als u naast uw loon nog een 
uitkering ontvangt 

.................... 

.................... 
...................  

...................  

....................  

....................  

.................... 

.................... 

...................

...................

...................

...................

Inkomsten als zelfstandige 
.................... 
.................... 

...................  

...................  

....................  

....................  

.................... 

.................... 

...................

...................

...................

...................

Werkloosheidsuitkeringen 
ook brugpensioenen, 
inkomensgarantie-uitkeringen, 
opvanguitkeringen voor onthaal-
ouders betaald door de RVA 

.................... 

.................... 
...................  

...................  

....................  

....................  

.................... 

.................... 

...................

...................

...................

...................

Ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen 
ook voor beroepsziekte of 
arbeidsongeval 

.................... 

.................... 
...................  

...................  

....................  

....................  

.................... 

.................... 

...................

...................

...................

...................

Leefloon (OCMW) .................... ...................  ....................  .................... ................... ...................

Pensioenen en renten 
ook extralegale 

.................... 

.................... 

...................  

...................  

....................  

....................  

.................... 

.................... 

...................

...................

...................

...................

Overige inkomsten: 
als vrijwilliger 

buitenlandse uitkeringen 
andere: …………………….. 

.................... 

.................... 

.................... 

...................  

...................  

...................  

....................  

....................  

....................  

.................... 

.................... 

.................... 

...................

...................

...................

...................

...................

...................

Kruis aan indien van  
toepassing 

 Geen 
    inkomsten 

 Geen 
    inkomsten 

 Geen 
    inkomsten 

 Geen 
    inkomsten 

 Geen 
    inkomsten 

 Geen 
    inkomsten 

 
3    Andere gezinsleden 

 Vul hiernaast de gegevens in van 
alle andere gezinsleden. 
Niet de kinderen voor wie wij 
kinderbijslag betalen. 
Band met de kinderen: 
 vb. oom, grootmoeder, broer, 
pleegvader, voogd, geen band. 
Beroepssituatie:  
vb. zelfstandige, werknemer, 
gepensioneerd, met overlevings-
pensioen, werkloos, enz. 

 1. Naam en voornaam ........................................................................................

Geboren op .......................... band .................................................................

Beroepssituatie ...............................................................................................
In het gezin van ................  tot  ............... 

2. Naam en voornaam ........................................................................................

Geboren op .............………….. band .............................................................

Beroepssituatie ...............................................................................................

In het gezin van ................. tot ............... 
 

Stuur dit formulier zo snel mogelijk terug! 
Als u al een toeslag ontvangt en u dit formulier niet terugstuurt binnen 30 dagen, zullen wij de toeslag van u moeten terugvorderen. 

 
4    Ondertekening 

 

 
 Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. 

Datum ....................................................... 
Handtekening 

 

Telefoon  ………………………………… / Fax ………………………………….. 
E-mail      ……………………………………………………………………………. 
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Toeslag op de kinderbijslag       Infoblad 

Wanneer kunt u een toeslag krijgen? 
 Als u langer dan 6 maanden Of als u 

 - werkloosheidsuitkeringen ontvangt 
- bruggepensioneerd bent 
- ziek bent 

- invalide bent 
- gehandicapt bent 
- gepensioneerd bent 

Als u langer dan zes maanden werkloos of ziek geweest bent en opnieuw begint te werken, kunt u de toeslag nog  
maximaal 2 jaar behouden. Uw gezinsinkomen mag wel niet hoger liggen dan het grensbedrag. 

 Als u een alleenstaande ouder bent en nog geen andere toeslag op de kinderbijslag ontvangt. 

 Als u vroeger gewaarborgde gezinsbijslag ontving maar overging naar de werknemersregeling. U kunt dan nog 
maximaal 2 jaar het verhoogde bedrag van de gewaarborgde gezinsbijslag ontvangen. Dat bedrag is gelijk aan de 
gewone kinderbijslag verhoogd met de toeslag voor langdurig werklozen. 

Hoe hoog mag uw BRUTO gezinsinkomen zijn (grensbedragen)? 
 U woont samen met uw echtgenoot/partner en de kinderen 

De beroepsinkomsten en uitkeringen van u beiden mogen samen maximaal 2.131,19 EUR bruto per maand 
bedragen. 

 U woont alleen met de kinderen  
Uw beroepsinkomsten en uitkeringen mogen samen maximaal 2.060,91 EUR bruto per maand bedragen.  

De bedragen volgen het indexcijfer. 

Inkomsten die u moet invullen: 
 uitkeringen van de werkloosheid, van de ziekteverzekering, uitkeringen voor arbeidsongevallen, voor 

beroepsziekten, voor gehandicapten, het leefloon; 
 pensioenen en renten; 
 lonen; 
 inkomsten als zelfstandige; 
 PWA-cheques. 

Voor vrijwilligerswerk geldt een speciale regeling. Uw kinderbijslagfonds kan u daarover meer informatie geven. 

Inkomsten die u NIET moet invullen: 
 kinderbijslag; 
 alimentatie; 
 tegemoetkomingen voor hulp van derden; 
 integratietegemoetkomingen voor gehandicapten; 
 onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin; 
 forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 

Wiens inkomsten tellen mee? 
Uw eigen inkomsten en die van uw echtgenoot, uw partner of de persoon met wie u een feitelijk gezin vormt.  
Volgens de wet vormen personen een feitelijk gezin als ze: 
 samenwonen op hetzelfde adres; 
 geen bloed- of aanverwanten zijn van elkaar tot en met de derde graad (dus geen ouders, kinderen, broers, zussen, 

grootouders, ooms, tantes); 
 en samen hun huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere manier bijdragen. 
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Toeslag op de kinderbijslag        Infoblad 

Kinderbijslag met een toeslag  

Gewone kinderbijslag Eerste kind 83,40 EUR 
 Tweede kind 154,33 EUR 
 Vanaf het derde kind 230,42 EUR 

+ 
Toeslag voor langdurig werklozen Eerste kind 42,46 EUR 
en (brug)gepensioneerden Tweede kind 26,32 EUR 
 Vanaf het derde kind 

 in een eenoudergezin 
 in een ander gezin 

 
21,22 EUR 

4,62 EUR 

OF 
Toeslag voor langdurig zieke,  Eerste kind 91,35 EUR 
invalide en gehandicapte  Tweede kind 26,32 EUR 
personen 

 

Vanaf het derde kind 
 in een eenoudergezin 
 in een ander gezin 

 
21,22 EUR 
4,62 EUR 

OF 
Eenoudertoeslag Eerste kind 42,46 EUR 

 Tweede kind 26,32 EUR 
 Vanaf het derde kind 21,22 EUR 

+ 
Leeftijdsbijslag Kind dat op 1 oktober 2008 al 6 maar nog geen 12 jaar is 28,98 EUR 
 Kind dat op 1 oktober 2008 al 12 maar nog geen 18 jaar is 44,27 EUR 
 Kind dat op 1 oktober 2008 al 18 jaar is 56,29 EUR 

De bedragen volgen het indexcijfer. 

Voorbeeld 1:  Marijke en Jana hebben een dochter van 2 jaar. Jana is al 9 maanden werkloos en het gezinsinkomen 
is lager dan 2.131,19 EUR bruto per maand. Het gezin heeft recht op een toeslag en ontvangt: 

83,40  EUR kinderbijslag  
42,46  EUR toeslag  
0 EUR nog geen leeftijdsbijslag 

+      __________________________________ 
125,86  EUR 

Voorbeeld 2:  Sarah en Bert hebben een zoon van 17 jaar. Bert is invalide en het gezinsinkomen is lager dan 
2.131,19 EUR bruto per maand. Het gezin heeft recht op een toeslag en ontvangt: 

83,40  EUR kinderbijslag   
91,35 EUR  toeslag  
44,27 EUR leeftijdsbijslag 

+    ______________________________ 
219,02  EUR 

Voorbeeld 3:  Malik is een alleenstaande vader met 2 kinderen van 8 en 10 jaar. Hij werkt, maar zijn loon is lager dan 
2.060,91 EUR bruto per maand. Hij heeft recht op een eenoudertoeslag en ontvangt: 

83,40  EUR + 154,33  EUR  kinderbijslag   
42,46 EUR + 26,32  EUR toeslag 
28,98 EUR + 28,98 EUR leeftijdsbijslag 

+     ___________________________________________________ 
364,47  EUR 

Nog vragen? 
Het is onmogelijk om hier alle situaties te vermelden. Twijfelt u of u recht hebt op de kinderbijslagtoeslag of hebt u nog vragen, 
neem dan contact op met uw kinderbijslagfonds. Informatie over kinderbijslag vindt u ook op www.kindergeld.be. 
 

 


