Voor een voorlopige toekenning van de toeslag,
gebruik je het formulier S.
De toeslag wordt voorlopig toegekend op basis
van uw bruto maandinkomen. U vindt dat
inkomen op uw loonfiche.

ATIE?

MEER INFORM

Deze folder bevat algemene informatie.
Heb je nog specifieke vragen over je dossier,
neem dan contact op met je kinderbijslagfonds.
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DO
WAT MOET JE

FAMIFED
FAMIFED
Federaal agentschap voor de kinderbijslag

Het telefoonnummer van je dossierbeheerder
vind je bovenaan de brieven en de formulieren
die je van je kinderbijslagfonds ontvangt.

 Als u met een partner woont en uw
gezamenlijke inkomsten zijn maandelijks
niet hoger dan het grensbedrag*, dan hebt u
voorlopig geen recht op de toeslag.
 Als uw inkomsten lager zijn dan dat
grensbedrag* kunt een aanvraag indienen
aan de hand van het formulier S.

*www.famifed.be > Bedragen > Inkomensgrenzen

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

 Als u alleen woont met uw kinderen en uw
maandelijkse inkomsten zijn hoger dan het
grensbedrag*, dan hebt u voorlopig geen
recht op de toeslag.
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 Wie langer dan zes maanden:
- werkloosheidsuitkeringen ontvangt;

ECHT OP
WIE HEEFT R

DE TOESLAG?

 de kinderen in je gezin;

- bruggepensioneerd is;

 de (stief)kinderen die bij hun andere
(stief)ouder wonen;

- ziek is.



• Wie:
- gepensioneerd is;
- invalide is;
- gehandicapt is.
Wie meer dan zes maanden werkloos of ziek geweest
is en opnieuw begint te werken, behoudt de toeslag
nog maximaal 2 jaar. Dit is afhankelijk van je inkomen.

EENOUDERGEZIN?
Alleenstaande ouders die gewone
kinderbijslag ontvangen, kunnen een
eenoudertoeslag krijgen.
Bovendien krijgen ze meer leeftijdstoeslag voor
het oudste of enige kind.

geplaatste kinderen, onder bepaalde
voorwaarden.

HOE HOOG
IJN?
SINKOMEN Z
MAG JE GEZIN
 Je woont samen met je echtgenoot/partner
en de kinderen
De maandelijkse gezamenlijke
beroepsinkomsten en uitkeringen mogen niet
hoger zijn dan het grensbedrag*.
 Je woont alleen met de kinderen
Je maandelijkse beroepsinkomsten en
uitkeringen mogen niet hoger zijn dan het
grensbedrag*.
 Je kinderen wonen bij hun andere ouder

Eenoudergezinnen die al een andere toeslag
ontvangen, kunnen vanaf het derde kind méér
krijgen per kind.

Er wordt alleen rekening gehouden met de
maandelijkse beroepsinkomsten en
uitkeringen van die ouder. Die mogen niet
hoger zijn dan het grensbedrag*.

Surf naar www.famifed.be > Bedragen >
Toeslagen om de correcte bedragen
te raadplegen.

Als de andere ouder hertrouwt of gaat
samenwonen, kan die geen toeslag meer
ontvangen.

SINKOMSTEN
WELKE GEZIN
TELLEN MEE?
 uitkeringen: werkloosheid, na faillissement,
ziekte en bevallingsrust, arbeidsongevallen en
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.

SINKOMSTEN
WELKE GEZIN
MEE?
TELLEN NIET
 kinderbijslag, alimentatie, leefloon;
 maaltijd- en ecocheques;
 tegemoetkomingen voor hulp aan derden, voor
bejaarden, van de Vlaamse zorgverzekering,
integratie-tegemoetkomingen voor
gehandicapten;
 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;

