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Ingevolge het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot de uitvoering van artikelen 42bis en 56, § 2, KBW, zijn de 
bedragen van de kinderbijslag en het kraamgeld tegen de spilindex 113,87 (basis 1996 = 100) als volgt vastgesteld:

Per maand
in EUR

 I. BASISKINDERBIJSLAGEN                                                                                                                 

1. GEWONE KINDERBIJSLAG
          1ste  kind........................................................................................................................................ 75,54
          2de kind ......................................................................................................................................... 139,78
          3de kind en elk der volgende.......................................................................................................... 208,70

2. WEZEN (art. 50bis, KBW) (1)

          per weeskind .................................................................................................................................. 290,20

3. FORFAITAIRE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN GEPLAATST BIJ EEN 
    PARTICULIER (art. 70ter, KBW)
          per geplaatst kind ........................................................................................................................... 50,69

4. FORFAITAIRE KINDERBIJSLAG VOOR HET ENIG OF VAN EERSTE RANG 
    GEHANDICAPT KIND DAT VÓÓR 1 JULI 1966 GEBOREN WERD, WEES 
    (art. 50bis, KBW) OF AFHANGENDE VAN EEN INVALIDE RECHTHEBBENDE 
    (art. 50ter, KBW)

          Deze gehandicapten ……………………………………………………………………………… 92,71
          Andere gehandicapten geboren vóór 1 juli 1966 : gewone kinderbijslag (zie I.1 hierboven)

II. SUPPLEMENTEN

1. SUPPLEMENTEN VOOR KINDEREN VAN INVALIDE WERKNEMERS 
    (art. 50ter, KBW) (2)  

          1ste  kind........................................................................................................................................ 82,74
          2de kind ......................................................................................................................................... 23,84
          3de kind en elk der volgende.......................................................................................................... 4,18

2. SUPPLEMENTEN VOOR KINDEREN VAN WERKLOZEN VAN MEER DAN ZES 
    MAANDEN EN VAN GEPENSIONEERDEN  (art. 42bis, KBW) (2)

          1ste  kind........................................................................................................................................ 38,46
          2de kind ......................................................................................................................................... 23,84
          3de kind en elk der volgende.......................................................................................................... 4,18

(1) Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden heeft gevormd, geniet de gewone kinderbijslag.
(2) Om van de verhoogde schaal te genieten, moeten enkele voorwaarden inzake kinderlast, gezinsinkomen en beroepsactiviteit vervuld 
      worden. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, wordt de kinderbijslag aan de gewone schaal uitbetaald.
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Per  maand 
in EUR

3. BIJKOMENDE BIJSLAG VOOR KINDEREN VAN MINDER DAN 21 JAAR
      MET EEN AANDOENING

   a/ Oud systeem zelfredzaamheidsgraad
          per betrokken kind ........................................................................................ 0 - 3 punten : 339,85

 4 - 6 punten : 372,02
 7 - 9 punten : 397,69

   b/ Nieuw systeem (1)

ernst van de gevolgen van de aandoening
          per betrokken kind ........................................................................................ 4 - 5 punten : 66,25

6 - 8 punten : 66,25
9 - 11 punten : 165,62

12 - 14 punten : 276,03
15 - 17 punten : 386,44
18 - 20 punten : 414,04

+ 20 punten : 441,64

4. LEEFTIJDSBIJSLAGEN

EERSTE KIND VAN DE GEWONE SCHAAL (niet getroffen door een aandoening)

      Kind geboren na 31 december 1990 
         Kind van 6 tot 12 jaar.................................................................................................................. 13,16
         Kind van 12 tot 18 jaar (2)............................................................................................................. 20,04
         Kind die eerste rang wordt ter vervanging van een ouder kind, vanaf 6 jaar (3)………………… 26,24

      Kind geboren vóór 1 januari 1991
         Kind geboren tussen 1.01.1985 en 31.12.1990, jonger dan 18 jaar .......................................... 26,24
         Kind geboren tussen 1.01.1985 en 31.12.1990, vanaf 18 jaar .................................................   28,19
         Kind geboren tussen 1.01.1981 en 31.12.1984 .......................................................................... 42,04
         Kind geboren vóór 1.01.1981...................................................................................................... 44,25

  ANDERE KINDEREN (inclusief alle kinderen met een aandoening)
         Kind van 6 tot 12 jaar.................................................................................................................. 26,24
         Kind van 12 tot 18 jaar................................................................................................................ 40,10
         Kind van méér dan 18 jaar........................................................................................................... 50,99

  Gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn
       Wees (art. 50bis) of invalide rechthebbende (art. 50ter), kind van 1ste rang………………… 29,87
       Andere kinderen van 1ste rang …………………………………………………………………… 44,25
       Andere kinderen ………………………………………………………………………………… 50,99

(1) Het koninklijk besluit van 28 maart 2003 heeft een nieuwe regeling ingevoerd voor de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening (vroeger gehandicapte
    kinderen genoemd) die geboren zijn na 1 januari 1996.  De kinderbijslag wordt voortaan toegekend op basis van de gevolgen van de aandoening, die 
    geëvalueerd worden op drie vlakken: de lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid (1e pijler), de activiteit en de participatie van het kind (2e pijler) en de 
    gevolgen voor het gezin (3e pijler).  Het kind moet voor de 1e pijler minstens 4 punten hebben ofwel minstens 6 punten voor de drie pijlers samen.  De nieuwe 
    regeling is van toepassing sinds 1 mei 2003, maar voorlopig blijft de oude regeling nog ten dele van kracht.
(2) Vanaf 1 januari 2009 ontvangt een kind ouder dan 18 en geboren na 31 december 1990 …………………………………………………………… 23,10
(3) Alleen voor kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996
     Vanaf 1 januari 2009 ontvangen die kinderen vanaf 18 jaar ……………………………………………………………………………………...… 28,19
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III. KRAAMGELD
In EUR

1ste geboorte .....................................................................................................................................     1.023,45
2de geboorte en elk der volgende ......................................................................................................... 770,02
elk kind uit een meerlingenzwangerschap.............................................................................................. 1.023,45

   Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwangerschap en de uitbetaling ervan kan bekomen
   worden twee maanden vóór de vermoedelijke geboortedatum

                  

IV. ADOPTIEPREMIE
Per geadopteerd kind ............................................................................................................................. 1.023,45

V. GRENSBEDRAGEN VOOR DE INKOMSTEN OF SOCIALE UITKERINGEN

1. Grensbedrag voor het rechtgevend kind

Bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de betrokken rechtgevenden
niet langer recht hebben op kinderbijslag .............................................................................................. 435,18

Zijn betrokken:
- de jongere met een leerovereenkomst;
- de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt;
- de rechtgevende die niet langer onderworpen is aan de leerplicht en één van de types van 
   secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt die georganiseerd worden volgens de door 
   de gemeenschappen bepaalde normen en daarnaast een winstgevende activiteit uitoefent of 
   een sociale uitkering ontvangt;
- de student die een bezoldigde stage verricht waarvan het volbrengen een voorwaarde is
   tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet.

2. Grensbedrag voor de rechthebbende

Totaal bedrag van de vervangingsinkomsten en de inkomsten uit werk (toegelaten activiteit
en/of activiteit van de echtgenoot of partner) waarboven geen toeslag verleend wordt voor een
rechthebbende die invalide is, gepensioneerd, of langer dan 6 maanden werkloos (cf. p. 1, II.1-2.), als:              

- de rechthebbende of de bijslagtrekkende alleen woont met de kinderen …………………………… 1.672,38
- de rechthebbende en zijn echtgenoot of partner samenwonen met de kinderen ………………………1.930,21

VI. HOOFDELIJKE BIJDRAGEN (1)

     

Bedrag per dag ....................................................................................................................................... 6,81
Bedrag per maand .................................................................................................................................. 143,15

 (1) Bedragen van kracht op 1 oktober 2004.
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GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG
Schaal tegen de spilindex 113,87 van kracht op 1 oktober 2004

  Ingevolge een stijging van het indexcijfer der consumptieprijzen zijn de bedragen van de kinderbijslag 
  en het kraamgeld tegen de spilindex 113,87 (basis 1996 = 100) als volgt vastgesteld :

In EUR

I.  Kinderen die niet voor een volledige maand kinderbijslag genieten
     in een andere regeling
      1. Basiskinderbijslagen (1)

           1ste kind.................................................................................................................................................. 75,54
           2de  kind................................................................................................................................................. 139,78
           3de  kind en elk der volgende...................................................................................................................... 208,70
     2. Sociale supplementen (2)

           1ste kind.................................................................................................................................................. 38,46
           2de  kind................................................................................................................................................. 23,84
           3de  kind en elk der volgende...................................................................................................................... 4,18
      3. Wezen ........................................................................................................................................................ 290,20
      4. Leeftijdsbijslag
           Kind van 6 tot 12 jaar................................................................................................................................... 26,24
           Kind van 12 tot 18 jaar ................................................................................................................................ 40,10
           Kind van 18 tot 25 jaar ................................................................................................................................ 50,99
      5. Bijzondere bijslag voor geplaatste kinderen ........................................................................................... 50,69

II.  Kinderen die al voor een volledige maand in een andere regeling kinderbijslag genieten      
       De bedragen aan gewaarborgde gezinsbijslag gestort voor een kind dat reeds voor een volledige maand kinderbijslag
       geniet in een andere regeling, zijn dezelfde als de bedragen toegekend in de regeling van de kinderbijslag voor
       zelfstandigen.

      1. Kinderbijslag
           1ste kind..................................................................................................................................................... 38,42
           2de  kind..................................................................................................................................................... 139,78
           3de  kind en elk der volgende....................................................................................................................... 208,70
      2. Leeftijdsbijslag 1ste rang andere
           Kind van 6 tot 12 jaar................................................................................................... 26,24 26,24
           Kind van 12 tot 18 jaar ................................................................................................ 40,10 40,10
           Kind van 18 tot 25 jaar ................................................................................................ 44,25 50,99
      3. Bijzondere bijslag voor geplaatste kinderen ........................................................................................... 38,42

III.  Kraamgeld
        1ste geboorte en  meerlingen geboorten.......................................................................................................... 1.023,45
        2de geboorte en elk der volgende.................................................................................................................... 770,02

IV. Grensbedrag van de bestaansmiddelen per kwartaal
      De grensbedragen per kwartaal van de bestaansmiddelen waarmee rekening wordt gehouden voor de toekenning
      van de gewaarborgde gezinsbijslag belopen :

     
        1 kind.......................................................................................................................................................... 3.399,59
        2 kinderen........................................................................................................................................................ 4.079,51
        3 kinderen ....................................................................................................................................................... 4.759,43
        4 kinderen ....................................................................................................................................................... 5.439,34
        5 kinderen ....................................................................................................................................................... 6.119,26
        6 kinderen ....................................................................................................................................................... 6.799,18
        Elk volgend kind ............................................................................................................................................ + 20 %

(1) Als bepaalde voorwaarden van de wet tot instelling van de gewaarborgde gezinsbijslag niet vervuld zijn, keert de de Rijksdienst 
     voor Kinderbijslag voor Werknemers de basiskinderbijslag uit als voorschot.
(2) Een sociaal supplement wordt bij het basisbedrag gevoegd als alle voorwaarden vervuld zijn.


