
FISC brief 10: na ontvangst van de fiscale flux, aanslagbiljet of formulier P19Fisc A:  

definitieve beslissing tot toekenning van de toeslag op basis van de referentiemaanden van het 

inkomstenjaar  

 + ambtshalve provisionele beslissing tot weigering voor de daaropvolgende periode als op het 

ogenblik van de beslissing geen toeslag betaald wordt 

 

Mevrouw / Mijnheer [naam van de bestemmeling], 

 

Wij deelden u eerder mee dat wij u voorlopig geen toeslag op de kinderbijslag (meer) konden 

toekennen, maar dat we het recht op deze toeslag verder zouden opvolgen aan de hand van de 

gegevens over uw inkomsten, die we opvragen bij de FOD Financiën. 

 

[bij ontvangst gegevens via fiscale flux] 

De gegevens over het inkomstenjaar ..... [betrokken jaar] hebben we nu ontvangen. 

of 

[bij ontvangst gegevens via aanslagbiljet of formulier P19fisc-A] 

Omdat wij de gegevens over uw inkomsten voor het inkomstenjaar..... [betrokken jaar] niet 

automatisch konden ontvangen, hebben we uw recht op een toeslag op de kinderbijslag voor dat 

inkomstenjaar onderzocht aan de hand van uw aanslagbiljet /de door u meegedeelde 

gezinsinkomsten. 

 

[bijslagtrekkende eenouder] 

Hieruit blijkt dat uw gemiddelde maandelijkse belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen (op uw 

aanslagbiljet: 'gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten' verhoogd met beroepskosten gedeeld door 

12) onder het grensbedrag van ..... EUR lagen. 

of 

[bijslagtrekkende + toeslagpartner] 

Hieruit blijkt dat de gemiddelde maandelijkse belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen (op uw 

aanslagbiljet: 'gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten' verhoogd met beroepskosten gedeeld door 

12) van u en uw echtgenoot/partner onder het grensbedrag van ..... EUR lagen. 

 

U heeft dus recht op de toeslag 42bis / toeslag 50ter / eenoudertoeslag. 

Dit is een toeslag voor de kinderen van [3 opties, gelinkt aan type toeslag uit vorige zin] 

langdurig werklozen, langdurig werklozen die opnieuw beginnen te werken, gepensioneerden, 

zelfstandigen met een overbruggingsuitkering (voormalige faillissementsverzekering), werknemers of 

zelfstandigen die vroeger gewaarborgde gezinsbijslag ontvingen en opnieuw begonnen te werken 

(artikel 42bis Algemene Kinderbijslagwet). 

of 

langdurig zieken, langdurig zieken die opnieuw beginnen te werken, invaliden, invaliden die opnieuw 

beginnen te werken (artikel 50ter Algemene Kinderbijslagwet). 

of 

eenoudergezinnen (artikel 41 Algemene Kinderbijslagwet). 



 

Wij hebben de toeslagen voor het inkomstenjaar .... [betrokken jaar] geregulariseerd: 

Maand Betaald Verschuldigd Bij te passen 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totaal    

 

[als op het ogenblik van de beslissing geen toeslag betaald wordt] 

De toeslag voor de volgende jaren wordt voorlopig nog niet toegekend. Daarvoor wachten wij op de 

gegevens van de FOD Financiën over die periode. 

Als uw inkomsten en gezinssituatie niet gewijzigd zijn, dan kan u via het model S een (voorlopige) 

toeslag aanvragen voor het volgende jaar. 

 

Als u niet akkoord gaat met deze beslissing of meer informatie wilt, neem dan contact op met uw 

dossierbeheerder. Zijn/haar naam en telefoonnummer vindt u rechts bovenaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INFOBLAD 

 

1) Verwittig altijd je kinderbijslagfonds: 

 als je beroepsinkomsten en/of uitkeringen stijgen/dalen; 

 als het kind niet meer studeert, als een gezinslid apart gaat wonen, als je adres wijzigt;  

 als je trouwt of getrouwd bent buiten België;  

 als je echtgenoot/partner in het buitenland of voor een internationale organisatie (EU, NAVO, 

VN, …) werkt. 

 

2) Bewaren beroepsinkomsten en/of uitkeringen  

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. 

 

3) Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de keerzijde. 

U kunt tegen onze beslissing in beroep gaan door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift 

aangetekend te sturen naar de griffie van de arbeidsrechtbank van ..... [volledig adres].  

U kunt uw verzoekschrift daar ook zelf gaan indienen. 

U beschikt over een termijn van tien jaar om in beroep te gaan vanaf de datum van deze brief  

(artikel 2262 bis van het Burgerlijk Wetboek). 

In beroep gaan, kan kosteloos. Wij betalen namelijk de gerechtskosten, behalve als de rechter 

oordeelt dat u absoluut geen reden hebt om te procederen ('roekeloze' of 'tergende' klacht). 

U kunt zelf voor de rechtbank verschijnen, of u kunt vertegenwoordigd worden door een 

afgevaardigde van de vakbond met een schriftelijke volmacht. Ook kunt u een advocaat nemen op 

uw kosten. Met toestemming van de rechter kan bovendien ook uw echtgenoot of een (bloed)verwant 

in uw plaats gaan, eveneens met een schriftelijke volmacht. 

(artikelen 728 en 1017 Gerechtelijk Wetboek) 

Het recht op kinderbijslag blijft vijf jaar geldig (artikel 120 Algemene Kinderbijslagwet). 

Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na drie jaar. Dat wil zeggen dat teruggevorderd kan 

worden tot drie jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis Algemene Kinderbijslagwet). 

 


