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MOD. 19_Fisc 

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. 

  

 

 

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België 

 

Mevrouw, mijnheer, 

 

Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken, eenoudergezinnen en zelfstandigen 

met een faillissementsverzekering kunnen recht hebben op een toeslag op de kinderbijslag. Ook 

wie na langdurige werkloosheid of ziekte opnieuw aan het werk is (als werknemer of als 

zelfstandige) of wie vroeger gewaarborgde gezinsbijslag ontving, kan nog maximaal twee jaar de 

toeslag behouden. 

 

Om recht te hebben op een toeslag op de kinderbijslag, mogen uw beroepsinkomsten en/of 

uitkeringen niet hoger liggen dan een bepaald bedrag. Vanaf 1 juli 2015 (inkomsten van juli 2015) 

worden de inkomensgrenzen verhoogd: 

 

 U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen 

mogen maximum 2338,47 EUR per maand bedragen. 

 

 U woont samen met uw echtgenoot/partner en de kinderen: de belastbare 

beroepsinkomsten en/of uitkeringen van u samen mogen maximum 2.414,54 EUR per 

maand bedragen. 

 

Meer info over de inkomensvoorwaarden vindt u op het bijgevoegde infoblad. 

 

Wat moet u doen? 

 

Als u denkt aan de voorwaarden te voldoen, vul dan op het bijgevoegde formulier P19fisc uw 

belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen in én buiten België in. Stuur ons het formulier 

terug en wij onderzoeken of u recht hebt op de toeslag.  

 

Opgelet: als achteraf blijkt dat uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen toch boven de 

grens lagen, zal u de ontvangen toeslagen moeten terugbetalen! 

 

 

 

 

dienst  

  

datum  

onze ref.  

uw ref.  

contact  

  

telefoon  

  

telefax  
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Belangrijk 

 

→ Verwittig altijd uw kinderbijslagfonds: 

 als uw beroepsinkomsten en/of uitkeringen stijgen/dalen; 

 als er iets verandert in uw gezins- of beroepssituatie of in de situatie van de kinderen; 

 als u trouwt of getrouwd bent buiten België; 

 als uw echtgenoot/partner in het buitenland werkt of werkt voor een internationale 

organisatie (EU, NAVO, VN, …).  

 

→ Hou uw beroepsinkomsten en/of uitkeringen goed bij. Zelfs als uw beroepsinkomsten en/of 

uitkeringen nu boven het grensbedrag liggen, kunt u later misschien recht hebben op een toeslag als 

uw beroepsinkomsten en/of uitkeringen dalen. 

 

Nog vragen? 

Hebt u nog vragen over uw kinderbijslagdossier? Neem dan contact op met uw dossierbeheerder. 

Zijn/haar naam en telefoonnummer vindt u rechts bovenaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Uw dossierbeheerder 
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Naam, telefoon en adres 

kinderbijslaginstelling 

contact 

dossiernummer 
 ......................................  
 ......................................  

 

1   Belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen ……………………………………............................ 

 Welke beroepsinkomsten en/of uitkeringen u moet invullen, ziet u op het infoblad. Vaak kent u alleen uw netto inkomsten. Kijk op uw loonbrief of de uitkeringsfiche om uw belastbare 
beroepsinkomsten en/of uitkeringen te kennen. U kunt ook een goed leesbare kopie van een loonbrief, een uitkeringsfiche of uw laatste aanslagbiljet (inkomsten 2013) meesturen. 

 Als het een jaarlijks bedrag (vb. rente) is of een uitkering ineens (vb. voor een ongeval), vermeld dat dan duidelijk. Per maand wordt dan een 12e van het totaal meegeteld. 
 Het jaarlijks vakantiegeld moet u invullen in het vakje van de maand waarin u het ontving. 

1.1   Uw eigen belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen in én buiten België 

 januari februari maart april mei Juni juli augustus september oktober november december 

Beroepsinkomsten 
Bv. lonen, inkomsten als 
zelfstandige, ook buitenlandse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitkeringen 
Bv. werkloosheids-, 
faillissements-,ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen, 
leefloon, pensioenen, ook 
buitenlandse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kruis aan indien van 
toepassing 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

Woont u alleen met de kinderen?   ja  Ga direct naar vak 2, Ondertekening 
  nee  Vul hierna de belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen van uw (huwelijks)partner in, ook als die buiten België verblijft. 

Recent gaan samenwonen of alleen gaan wonen? Vul dan de tabel voor uw (huwelijks)partner alleen in voor de maanden waarin u samenwoonde. 

1.2   Belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen van uw (huwelijks-)partner in én buiten België 

 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 

Beroepsinkomsten 
Bv. lonen, inkomsten als 
zelfstandige, ook buitenlandse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitkeringen 
Bv. werkloosheids-, 
faillissements-,ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen, 
leefloon, pensioenen, ook 
buitenlandse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kruis aan indien van 
toepassing 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 geen 
inkomsten 

 

2  VERGEET NIET HET FORMULIER TE ONDERTEKENEN VOORDAT U HET ONS TERUGSTUURT 

 
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb.  Datum   ............................     

Telefoon  …………………………………                                                       Handtekening ............................................. 

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 
- een faillissementsuitkering 

ontvangt 

Als u langer dan zes maanden werkloos of ziek geweest bent en opnieuw begint te werken (als werknemer of 
zelfstandige), kunt u de toeslag nog maximaal 2 jaar behouden. Als vroegere zelfstandige met een 

faillissementsuitkering, kunt u de toeslag nog maximaal 1 jaar behouden. 

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

OF 

 Als u vroeger gewaarborgde gezinsbijslag ontving maar begint te werken als werknemer of zelfstandige, dan kunt 

u voor de kinderen voor wie u gewaarborgde gezinsbijslag ontving nog maximaal 2 jaar de toeslag ontvangen. 

ÉN 

 Als uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen niet hoger liggen dan het grensbedrag. 

Hoe hoog mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen zijn? 

Vanaf 1 juli 2015 (inkomsten van juli 2015) worden de inkomensgrenzen verhoogd. 

 U woont alleen met de kinderen 

Uw gemiddelde maandelijkse belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximaal 2.338,47 EUR 

bedragen (op uw aanslagbiljet: 'gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten' gedeeld door 12). 

 

 U woont samen met uw echtgenoot/partner en de kinderen 

De gemiddelde maandelijkse belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen van u beiden mogen maximaal 
2.414,54 EUR bedragen (op uw aanslagbiljet: 'gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten' gedeeld door 12). 

Beroepsinkomsten en uitkeringen die meetellen: 

 uitkeringen voor werkloosheid of na faillissement, uitkeringen voor ziekte en voor bevallingsrust, uitkeringen voor 
arbeidsongevallen en voor beroepsziekten, (brug)pensioenen en groepsverzekeringen; 

 lonen (ook dienstencheques); 

 PWA-cheques; 

 vakantiegeld; 

 netto-inkomsten als zelfstandige (netto belastbaar inkomen x 100/80); 

 opvanguitkeringen voor onthaalouders betaald door de RVA. 

 

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

Beroepsinkomsten en uitkeringen die NIET meetellen: 

 kinderbijslag; 

 alimentatie; 

 leefloon; 

 maaltijd- en ecocheques; 

 tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor gehandicapten, 
tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering; 

 onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin; 

 forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; 

 achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar; 

 verbrekingsvergoedingen en vervroegd vakantiegeld. 
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Wiens beroepsinkomsten en/of uitkeringen tellen mee? 

Uw eigen beroepsinkomsten en/of uitkeringen en die van uw echtgenoot of partner (ook als die buiten België verblijft) of 
de persoon met wie u een feitelijk gezin vormt.  

U vormt een feitelijk gezin als u: 

 samenwoont en gedomicilieerd bent op hetzelfde adres; 

EN 

 geen bloed- of aanverwanten bent tot en met de derde graad (dus geen ouders, kinderen, broers, zussen, 
grootouders, ooms, tantes); 

EN 

 samen financieel of op een andere manier bijdraagt tot het huishouden. 

Verwittig altijd uw kinderbijslagfonds: 

- als uw beroepsinkomsten en/of uitkeringen stijgen/dalen, 
- als er iets verandert in uw gezins- of beroepssituatie of in de situatie van de kinderen, 
- als u trouwt of getrouwd bent buiten België, 
- als uw echtgenoot/partner in het buitenland werkt of werkt voor een internationale organisatie (EU, NAVO, VN, …).  

Nog vragen? 
Het is onmogelijk om hier alle situaties te vermelden. Twijfelt u of u recht hebt op een toeslag of hebt u nog vragen, 
neem dan contact op met uw kinderbijslagfonds. Informatie over kinderbijslag vindt u ook op www.famifed.be. Op de 
website kunt u het bedrag van uw kinderbijslag berekenen. 

 

  

 

http://www.famifed.be/

