Gezinnen die gewaarborgde gezinsbijslag
ontvangen, krijgen om de drie jaar bezoek van een
medewerker van FAMIFED.
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Surf naar www.famifed.be > Bedragen >
Gewaarborgde gezinsbijslag om de correcte
bedragen te raadplegen.
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ATIE ?

MEER INFORM

FAMIFED
Federaal agentschap voor de kinderbijslag

Deze folder bevat algemene informatie.
Heb je nog specifieke vragen over je dossier,
neem dan contact op met je kinderbijslagfonds.
Het telefoonnummer van je dossierbeheerder
vind je bovenaan de brieven en de formulieren
die je van je kinderbijslagfonds ontvangt.

Deel elke wijziging in je
gezins- of beroepssituatie of in die van de
kinderen mee aan je kinderbijslagfonds.
FAMIFED
Trierstraat 70
Stuur je post terug ? Trierstraat 9
1000 BRUSSEL
 02-237 23 40
algemene info:  0800-94 434 (gratis)
info.bemiddeling@famifed.be
www.famifed.be

Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

Verantwoordelijke uitgever: FAMIFED Trierstraat 70 - 1000 BRUSSEL
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 Iedereen die een kind of een jongere (0 tot 25 jaar)
financieel ten laste heeft

We kennen gewaarborgde gezinsbijslag toe ten
vroegste vanaf de maand die één jaar
voorafgaat aan de datum waarop de aanvraag is
ingediend.
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Gewaarborgde kinderbijslag wordt onder strikte
voorwaarden toegekend aan gezinnen die geen
recht hebben op andere gezinsbijslag:
 in België,
 in het buitenland,
 via een internationale instelling
Gewaarborgde gezinsbijslag is bedoeld voor
gezinnen zonder inkomen, vaak de minst
bedeelde gezinnen.
LET OP!
Geen “inkomen” hebben is niet hetzelfde als geen
“bestaansmiddelen” hebben:
 Inkomen zijn het loon, een
werkloosheidsuitkering, een
invaliditeitsuitkering enz.
 Bestaansmiddelen zijn de financiële
middelen die je hebt om in je ouderhoud en
dat van je gezin te voorzien (huur, voeding,
kleding, school enz.): deze zijn, bijvoorbeeld,
spaargeld, een erfenis, huurinkomsten,
privéhulp, een studiebeurs, enz.

én
 geen recht op kinderbijslag kan openen.
 het is niet nodig om verwant te zijn met het
rechtgevend kind.
 de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag moet
een natuurlijke persoon zijn en mag geen
rechtspersoon (bedrijf, instelling, vzw enz.) zijn.
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 vraag een formulier aan je kinderbijslagfonds of druk
het af van de website van je kinderbijslagfonds.
 vul het formulier in, onderteken het en stuur het naar
je kinderbijslagfonds.
 je kan ook naar een van onze bureaus gaan
(surf naar www.famifed.be, Contact)

Voorbeeld
Er komt een nieuwe aanvraag binnen bij
FAMIFED op 15/03/2017. Als aan alle
voorwaarden is voldaan, betalen we
gewaarborgde gezinsbijslag voor de periode
vanaf 01/03/2016.

Als je recht op kinderbijslag overgaat naar de
werknemers- of zelfstandigenregeling dan ontvang
je nog (maximum) twee jaar de gewaarborgde
gezinsbijslag op voorwaarde dat:
 je alleen woont met de kinderen én je
maandelijks inkomen niet hoger is dan het
grensbedrag*.
 je echtgenoot/partner geen inkomen heeft én je
eigen maandelijks inkomen niet hoger is dan het
grensbedrag*.
 je echtgenoot of partner een sociale uitkering
ontvangt, werknemer of zelfstandige is én uw
gezamenlijk maandelijks inkomen niet hoger is
dan het grensbedrag*.

*www.famifed.be > Bedragen > Inkomensgrenzen

