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Wat is de kinderbijslag?
Voorstelling
De kinderbijslag werd in het begin van de 20ste eeuw in het leven geroepen door enkele
werkgevers. Het heeft tot doel om, bij gelijk werk en gelijk loon, het verschil tussen de
uitgaven van loontrekkenden met en zonder kinderen te compenseren. Het systeem is
geëvolueerd tot wat we nu de gezinsbijslag noemen.
De werkgevers zijn aangesloten bij privéfondsen of bij de RKW (Rijkdsdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers) waaraan zij verplichte bijdragen storten.
De werknemers dragen zelf niet bij.

De bedragen van de bijslag worden gestort door deze bijslagfondsen.

De twee types van kinderbijslagen die voor iedereen gelden, zijn:
o

de gewone kinderbijslag, verhoogd volgens leeftijd en sociale situatie,
maandelijks uitbetaald

o

het kraamgeld voor elke geboorte van een kind, eenmalig uitbetaald

Wie heeft recht op de kinderbijslag?
Basisprincipe
Het is het kind dat recht heeft op de kinderbijslag. Het kind is de begunstigde van
de bijslag.
Om van de bijslag te genieten, moet het kind :
1. een graad van verwantschap hebben met de rechthebbende
2. onder hetzelfde dak leven, in België
3. jonger dan 18 jaar oud zijn
Van zijn 18de tot zijn 25ste verjaardag, blijft het kind kinderbijslag genieten als het
student, stagiair, op leercontract of werkzoekende in wachttijd is, en onder bepaalde
voorwaarden die betrekking hebben op zijn eventuele inkomsten.
Na zijn 25ste verjaardag, heeft het kind geen recht meer op kinderbijslag.
Gehandicapten ontvangen de kinderbijslag tot hun 21ste verjaardag.
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Principe van de rechthebbende en de bijslagtrekkende
Het is de rechthebbende, meestal de vader, die het recht op kinderbijslag doet
ontstaan. Dit is de sleutelfiguur.

Hij moet loontrekkende zijn of zich in een gelijkgestelde situatie bevinden. Een
uitkeringsgerechtigde werkloze is een rechthebbende.

De rechthebbende kan zijn recht afstaan (de vader kan het bijvoorbeeld afstaan aan de
moeder) als dit in het belang van het kind is.

Het is de bijslagtrekkende die de maandelijkse betaling van deze bijslag concreet
ontvangt.
Gewoonlijk is dit de moeder van het kind.

Er zijn vele bijzondere gevallen: neem gerust contact met ons op als u vragen hebt.

Hoeveel ontvangt u?
De basisbijslag
Naast het kraamgeld en de gewone kinderbijslag, bestaan er nog andere bijslagtypes.
De in dit document vermelde bedragen zijn de geïndexeerde bedragen op 1 januari
2008.

1. Kraamgeld (eenmalig uitbetaald)
o

Eerste kind: 1.086,11

o

Tweede kind en elk daarop volgend kind: 817,17

2. Gewone kinderbijslag (maandelijks uitbetaald)
o

Eerste kind: 80,17

o

Tweede kind: 148,34

o

Derde en elk volgend kind: 221,47

Als een kind geen begunstigde meer is van kinderbijslag, schuiven de volgende
kinderen één rang op.

In functie van de leeftijd van het kind en de sociale situatie van de rechthebbende,
worden de uitgekeerde bedragen verhoogd.
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Daarnaast bestaan ook:
De adoptiepremie (eenmalig uitbetaald)
o

per geadopteerd kind: 1.086,11

De wezenbijslag (maandelijks uitbetaald)
o

per weeskind: 307,97

De bijslag voor kinderen geplaatst in een pleeggezin (forfaitaire som betaald
aan de persoon die zich over het kind ontfermde vóór de plaatsing)
o

per kind: 53,79

De schoolpremie (voor het kalenderjaar 2008)
o

Voor kinderen tussen 6 en 11 jaar in 2008 (geboren tussen 01/01/1997
en 31/12/2002) bedraagt de premie 53,06

o

Voor kinderen tussen 12 en 17 jaar in 2008 (geboren tussen
01/01/1991 en 31/12/1996), bedraagt de premie 74,29 ;

o

Voor kinderen tussen 18 en 25 jaar in 2008 (geboren tussen
01/07/1983 en 31/12/1990) bedraagt de premie 25 ;

De premie wordt op hetzelfde ogenblik uitbetaald als de kinderbijslag van de
maand juli.

En voor de kunstenaars?
De regels en bedragen van toepassing op kunstenaars zijn dezelfde als voor het
algemeen stelsel, maar wat in het geval van contract(en) van korte duur?
Voor de kunstenaar ontstaat het recht voor zijn kinderen:
o

als hij voldoende dagen als loontrekkende werkt tijdens een
welbepaalde tijd

o

als hij uitkeringsgerechtigd werkloze is; hij wordt dan gelijkgesteld
met een loontrekkende: hij is dus een rechthebbende

o

als hij geen recht op werkloosheidsuitkeringen heeft (of in wachttijd is),
op voorwaarde dat hij ingeschreven is als werkzoekende en
beschikbaar is op de arbeidsmarkt

Als hij geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen en afhankelijk is van het OCMW,
kan hij ook een aanvraag indienen voor de gewaarborgde gezinsbijslag.

Het bedrag van de kinderbijslag wordt verhoogd na zes maanden werkloosheid, net als
in de algemene regel, op basis van de wettelijke inkomstenplafonds.
o

Indien hij, na deze periode van 6 maanden, een contract van korte duur
van minder dan 27 dagen krijgt, behoudt hij zijn recht op verhoging
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o

Krijgt hij meerdere contracten van minder dan 27 dagen, afgewisseld
met werkloosheidsperiodes, behoudt hij zijn recht op verhoging, zelfs
als het totaal aantal dagen meer dan 27 bedraagt

o

Als hij, na deze periode van 6 maanden, een contract van korte duur
krijgt van meer dan 27 dagen, verliest hij zijn recht op verhoging ten
vroegste aan het einde van het kwartaal waarin het contract afloopt.

Om opnieuw recht te krijgen op de verhoging, moet de kunstenaar opnieuw een
werkloosheidsperiode van 6 maanden aanvatten na de beëindiging van dit contract.

SMart is aangesloten bij de RKW als werkgever, onder het nr. 14882407.
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Hoe vraagt en ontvangt u de kinderbijslag?
Aanvraag
Het is de vader, als loontrekkende of in een gelijkgestelde situatie, die de toegang tot
kinderbijslag aanvraagt.
Als de vader geen loontrekkende is, dient de moeder de aanvraag in.

De aanvraagformulieren moeten ingediend worden bij het bijslagfonds waar u van
afhangt:
o

bij dat van de werkgever van de vader (of de moeder) van het kind OF
van de laatste werkgever, als de aanvrager niet meer werkt

o

bij de RKW, als de aanvrager nooit heeft gewerkt OF als hij werkloze in
wachttijd is

Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde zwangerschapsmaand
(formulier E).
Als het kraamgeld werd betaald, wordt de kinderbijslag automatisch uitbetaald. Zoniet,
moet u een aanvraag voor kinderbijslag indienen m.b.v. het formulier AA.

Ontvangst
Er zijn 3 gevallen:
o

Het is de moeder, die verondersteld wordt het kind op te voeden, die
meestal de bijslag ontvangt, als bijslagtrekkende

o

Als het niet de moeder is die het kind opvoedt, wordt de bijslag gestort
aan de vader of aan de persoon die zich effectief om het kind ontfermt

o

Als beide ouders niet onder eenzelfde dak leven (gescheiden), maar
samen het ouderlijk gezag uitoefenen, is de moeder eveneens de
bijslagtrekkende.

Echter, in dit laatste geval:
o

kan de vader vragen om de bijslag te ontvangen, indien hij de
hoede over het kind heeft

o

kunnen de ouders een gemeenschappelijke rekening openen
waarvoor zij elk een volmacht hebben, op naam van het kind

Het begunstigde kind kan zelf de bijslagtrekkende zijn in de 3 gevallen.
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Zelfstandige of steuntrekkende van het OCMW?
In beide gevallen bestaat het recht op bijslag, als rechthebbende, net als in het stelsel
van de loontrekkenden.

Zelfstandigen:
De regels en bedragen zijn dezelfde als in het stelsel van de loontrekkenden, op de
volgende bijzonderheden na:
o

De zelfstandige schrijft zich in bij de Nationale Hulpkas voor de sociale
verzekeringen
van
de
zelfstandigen,
of
bij
een
socialeverzekeringsfonds

o

Als in een gezin één van de echtgenoten loontrekkende of
uitkeringsgerechtigde werkloze is, is deze echtgenoot de
rechthebbende als de andere persoon zelfstandige is

o

Het is de vader die, als bijslagtrekkende, de bijslag ontvangt

o

De uitbetaalde kinderbijslag stemt overeen met die van de kinderbijslag
van werknemers, met uitzondering van de gewone kinderbijslag voor
het eerste kind waar het bedrag dat de zelfstandigen ontvangen iets
lager ligt.

Personen die steun trekken van het OCMW
Deze personen ontvangen van het OCMW het leefloon of een sociale hulp. Zij
bevinden zich buiten het bereik van de Sociale Zekerheid.

Zij ontvangen een bijslag in het kader van de gewaarborgde gezinsbijslag, met
gelijkaardige basisbedragen en toeslagen.

De bijslag wordt betaald door de RKW.
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Praktische inlichtingen
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Trierstraat 9 - 1000 Brussel
Telefoon : 02 237 21 12 - Fax : 02 237 24 70

http://rkw-onafts.fgov.be/Nl/index.php
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