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Mevrouw  

Mijnheer 

 

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de 

kinderbijslag aanvragen als: 

 

- Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) 
- Zieke (tenminste 6 maanden) 
- Bruggepensioneerde (tenminste 6 maanden) 
- Gepensioneerde 
- Invalide 
- Gehandicapte ouder 
- Eenoudergezin 
- Zelfstandige met een faillissementsverzekering 

 

In dit document vind je alle informatie om het formulier in te vullen : 

 

 

 

 

 

 

Nog vragen ? Of wil je de gegevens van je kinderbijslagdossier inkijken of verbeteren ? 

Neem contact op met je dossierbeheerder. Zijn gegevens vind je op de briefwisseling met 

FAMIFED. 

 

Met algemene vragen kan je terecht op onze website www.famifed.be.  

Je kan ook contact opnemen met: 

 

FAMIFED 

Trierstraat 70  

1000 Brussel 

0800 94 434 

 

 

WIE heeft recht 
op een 
VOORLOPIGE 

toeslag ? 

WAT moet ik 
doen om een 
VOORLOPIGE 
toeslag te 
krijgen ? 

In te vullen en 
terug te sturen 

formulier 

WAAROM een 
VOORLOPIGE 

toeslag ? 

http://www.famifed.be/
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Met dit formulier S kan je een aanvraag doen voor een voorlopige toeslag op uw kinderbijslag. Die wordt 

toegekend op basis van je bruto inkomen. Als je bruto inkomen hoger ligt dan het grensbedrag, dan weigert 

het kinderbijslagfonds de toeslag. 

 

De toeslag wordt definitief toegekend op basis van je gemiddelde belastbare beroepsinkomsten en/of 

uitkeringen van 2015, die je aangeeft in 2016 en pas gecontroleerd worden eind 2017. In 2017 controleert 

het kinderbijslagfonds de eerste keer je belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen via jouw 

gegevens die we opvragen bij de belastingen (FOD Financiën).  

 

LET OP Terugvordering van de toeslag is mogelijk wanneer je met het formulier S 

verkeerde gegevens hebt opgegeven ! 

 

 
 

 

 

LET OP U wilt een terugvordering vermijden ?  

 

Je kan alvast een inschatting maken van je huidig belastbaar jaarinkomen: 

 

- Belastbaar loon 

- Belastbaar jaarlijkse vakantiegeld 

- Belastbare eindejaarstoelage  

- Belastbare supplementen van de werkgever 

 

Je deelt het uitgerekende jaarbedrag door 12 en vergelijkt het resultaat met de grensbedragen.  

Als het berekende bedrag hoger is dan het grensbedrag, komt u wellicht niet in aanmerking voor de toeslag. 

 

 

 

Je kreeg de toeslag maar na controle van je gegevens blijkt dat je gemiddelde maandelijkse belastbare 
beroepsinkomsten en/of uitkeringen (op uw aanslagbiljet: 'gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten' 
verhoogd met beroepskosten gedeeld door 12) boven de grens lagen ? 
 
Je moet de ontvangen toeslagen terugbetalen. 

WAAROM een 
VOORLOPIGE 

toeslag ? 

Je kreeg de toeslag niet maar na de controle van je gegevens blijkt dat je gemiddelde maandelijkse 
belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen (op uw aanslagbiljet: 'gezamenlijk belastbare 
beroepsinkomsten' verhoogd met beroepskosten gedeeld door 12) onder de grens lagen ? 
 
Je krijgt de toeslag met terugwerkende kracht.  
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SITUATIE 4: Uw bruto beroepsinkomsten en/of uitkeringen bedragen meer dan 2.309,58 EUR (alleen) 
of 2.385,65 EUR (met partner) per maand: 

 
U hoeft niets te doen. U kunt geen toeslag krijgen. U ontvangt verder de gewone kinderbijslag. 

SITUATIE 3: U woont samen met uw echtgenoot/partner en de kinderen én uw bruto beroepsinkomsten 
en/of uitkeringen bedragen samen niet meer dan 2 385,65 EUR per maand: 

 
U kunt een (voorlopige) toeslag krijgen als u met bewijzen aantoont dat de bruto beroepsinkomsten 
en/of uitkeringen van u samen onder de grens liggen. Vul het model S bij deze brief in en voeg de 
bewijzen van uw beroepsinkomsten en/of uitkeringen toe. 

SITUATIE 2 : U woont alleen met de kinderen én uw bruto beroepsinkomsten en/of uitkeringen 
bedragen niet meer dan 2 309,58 EUR per maand. 
 

U kunt een (voorlopige) toeslag krijgen als u met bewijzen aantoont dat uw bruto beroepsinkomsten 
en/of uitkeringen onder de grens liggen. Vul het model S bij deze brief in en voeg de bewijzen van 
uw beroepsinkomsten en/of uitkeringen toe.  

SITUATIE 1 : U woont alleen met de kinderen en u ontvangt een werkloosheids-, faillissements-, ziekte- 

of invaliditeitsuitkering of een uitkering van het OCMW 
 
U hoeft niets te doen, u krijgt automatisch een (voorlopige) toeslag. 

WAT moet u in 
uw specifieke 

situatie doen ? 

VOORWAARDE 1 - Situatiegebonden 
 

- Langdurig werklozen (tenminste 6 maanden)  
- Zieken (tenminste 6 maanden) 
- Bruggepensioneerden (tenminste 6 maanden) 
- Gepensioneerden  
- Invaliden  
- Gehandicapte ouder 
- Eenoudergezinnen 
- Zelfstandigen met een faillissementsverzekering  

 
Een werknemer of zelfstandige die langer dan 6 maanden werkloos of ziek was of vroeger gewaarborgde 
gezinsbijslag ontving en opnieuw begint te werken, kan de toeslag nog maximum 2 jaar behouden. Een 
zelfstandige met een faillissementsuitkering behoudt de toeslag nog maximaal 1 jaar. 
 

VOORWAARDE 2 - Inkomensgebonden 
 

- U woont alleen met de kinderen en uw bruto beroepsinkomen en/of uitkeringen bedraagt 
maximum 2309,58 EUR per maand. 
 

- U woont samen met uw echtgenoot/partner en de kinderen én uw bruto beroepsinkomsten en/of 
uitkeringen bedragen samen maximum 2.385,65 EUR per maand. 

 

WIE heeft recht 
op een 
VOORLOPIGE 
toeslag ? 
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1) Gegevens aanvrager 
 
Ik, ……………………………………………………… (naam), vraag een toeslag op de kinderbijslag als langdurig 
werkloze/zieke/invalide/gehandicapte/(brug)gepensioneerde/zelfstandige met een 
faillissementsuitkering/eenoudergezin. 
 

 
2) Gegevens bruto beroepsinkomsten en/of uitkeringen 

 
 Ik woon alleen en mijn bruto beroepsinkomsten en/of uitkeringen bedragen niet meer dan 2.309,58 

EUR per maand vanaf ……….. (maand invullen). 

 

Ik voeg hierbij de (kopieën van) bewijzen van mijn beroepsinkomsten en/of uitkeringen. 

 

 Ik woon samen met mijn echtgenoot/partner en onze bruto beroepsinkomsten en/of uitkeringen 
bedragen samen niet meer dan 2.385,65 EUR per maand vanaf ………….. (maand invullen) 

 

Ik voeg hierbij de (kopieën van) bewijzen van onze beroepsinkomsten en/of uitkeringen. 

 

 
 

Ik weet dat ik met dit formulier een voorlopige toeslag op mijn kinderbijslag aanvraag en dat mijn 
kinderbijslagfonds mijn gegevens opvraagt bij de belastingen (FOD Financiën) om te controleren of mijn 
gemiddelde maandelijkse belastbare  beroepsinkomsten en/of uitkeringen (op uw aanslagbiljet: 'gezamenlijk 
belastbare beroepsinkomsten' verhoogd met de beroepskosten gedeeld door 12) onder de grens liggen.  

 

Ik meld elke verhoging van de beroepsinkomsten en/of uitkeringen aan het kinderbijslagfonds. Als ik dit niet 
aangeef, moet ik de ontvangen toeslagen terugbetalen. 

 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en ik heb kennis genomen van de bijgevoegde informatie. 

 

Datum: ............................ 
Handtekening: ............................................. 

Telefoon 

Email 

Bewijzen zijn: 

 

 voor werknemers: loonfiches (van ……….. [maand]); 

 voor wie een uitkering krijgt: attesten van vakbond, mutualiteit, hulpkas, pensioendienst, 
OCMW (van ……….. [maand]); 

 voor zelfstandigen: het laatste aanslagbiljet of een verklaring van het sociaal verzekeringsfonds 
met het bedrag waarop uw sociale bijdragen worden berekend of met het bedrag van uw 
geraamde inkomen. 

In te vullen en 
terug te sturen 

formulier 

MODEL S - AANVRAAG VOOR EEN VOORLOPIGE TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG 
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1) Welke belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen tellen mee bij berekening van het 

grensbedrag ? 
 

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. 

 
2) 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 aan de volgende 3 voorwaarden voldoet: 

 

- samenwoont en gedomicilieerd bent op hetzelfde adres; 

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

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

 
3) Verwittig altijd uw kinderbijslagfonds: 

 

- als uw beroepsinkomsten en/of uitkeringen stijgen/dalen; 

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

- 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, …). 
 
 

INFOBLAD over de voorlopige toeslag op de kinderbijslag 


