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BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG
WAALS GEWEST - BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET
Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017
Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale uitkeringen van het gezin op 01/01/2018
I. BASISKINDERBIJSLAGEN

1. GEWONE KINDERBIJSLAG (1)
EUR/MAAND
1ste kind : ........................................................................................................................................................................
93,93
2de kind : ....................................................................................................................................................................
173,80
3de kind en elk der volgende : ........................................................................................................................................
259,49

2. WEZEN (2) (art. 50bis, AKBW)
EUR/MAAND
per weeskind : .................................................................................................................................................................
360,83
3. FORFAITAIRE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN GEPLAATST BIJ EEN PARTICULIER
(art. 70ter, AKBW)

EUR/MAAND

per geplaatst kind : .........................................................................................................................................................
63,03
II. TOESLAGEN

1. TOESLAGEN VOOR ÉÉNOUDERGEZINNEN MET DE GEWONE SCHAAL (3)
EUR/MAAND
1ste kind : ........................................................................................................................................................................
47,81
2de kind : .........................................................................................................................................................................
29,64
3de kind en elk der volgende : ........................................................................................................................................
23,90
2. TOESLAGEN VOOR KINDEREN VAN INVALIDE WERKNEMERS (4) (art. 50ter, AKBW)

EUR/MAAND

1ste kind : ........................................................................................................................................................................
102,88
2de kind : .........................................................................................................................................................................
29,64
3de kind en elk der volgende :
• éénoudergezin : …………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
23,90
• ander gezin : …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
5,20

3. TOESLAGEN VOOR KINDEREN VAN WERKLOZEN VAN MEER DAN ZES MAANDEN
EUR/MAAND
EN VAN GEPENSIONEERDEN (4) (art. 42bis, AKBW)
1ste kind : ........................................................................................................................................................................
47,81
2de kind : .........................................................................................................................................................................
29,64
3de kind en elk der volgende :
• éénoudergezin : …………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
23,90
• ander gezin : …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
5,20

(1) Sinds 1 oktober 2006, geldt dit ook voor alle gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn.
(2) Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden heeft gevormd, geniet de gewone kinderbijslag.
(3) De toeslag wordt toegekend als de beroeps- of vervangingsinkomsten van het éénoudergezin dat de gewone bijslag geniet een
grensbedrag niet overschrijdt (cfr. punt VI in het barema).
(4) De sociale toeslagen art. 42bis AKBW en art. 50ter AKBW, worden toegekend als inzake kinderlast, gezinsinkomen en beroepsactiviteit
een aantal voorwaarden vervuld zijn. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, wordt de kinderbijslag aan de gewone schaal
uitbetaald. Onder bepaalde voorwaarden, kan de verhoogde schaal verder betaald worden in geval van werkhervatting door
ex-invaliden, ex-werklozen of ex-rechthebbenden op de gewaarborgde gezinsbijslag.
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4. BIJKOMENDE BIJSLAG VOOR KINDEREN VAN MINDER DAN 21 JAAR MET EEN
AANDOENING
a) Oud systeem (volgens zelfredzaamheidsgraad)

EUR/MAAND

Per betrokken kind met :

• een zelfredzaamheidsgraad van 0 – 3 punten : ..........................................................................................................
422,56
• een zelfredzaamheidsgraad van 4 – 6 punten : ..........................................................................................................
462,55
• een zelfredzaamheidsgraad van 7 – 9 punten : ..........................................................................................................
494,47
b) Nieuw systeem (5) (volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening)

EUR/MAAND

Per betrokken kind met :
• minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers : .
82,37
• 6 - 8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler : …………………..
109,70
• 6 - 8 punten over de 3 pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler : ……………
422,56
• 9 - 11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler : …………………………. 255,99
• 9 - 11 punten over de 3 pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler : ……………………
422,56
• 12 - 14 punten over de drie pijlers : ………………………………………………………………………………… 422,56
• 15 - 17 punten over de drie pijlers : ………………………………………………………………………………………480,48
• 18 - 20 punten over de drie pijlers : ………………………………………………………………………………..
514,80
• + 20 punten over de drie pijlers :…………………………………………………………………………………………. 549,12
5. LEEFTIJDSBIJSLAGEN

EUR/MAAND

a) Eerste kind van de gewone schaal (dat geen toeslag voor éénoudergezinnen of sociale toeslag ontvangt en dat niet
door een aandoening getroffen is)

• Kind van 6 tot en met 11 jaar : ....................................................................................................................................
16,36
• Kind van 12 tot en met 17 jaar : ..................................................................................................................................
24,92
• Kind van 18 tot en met 24 jaar : ..............................................................................................................
28,72
b) andere kinderen (dus inclusief alle kinderen die een sociale toeslag of toeslag voor éénoudergezinnen ontvangen en
alle kinderen met een aandoening)

• Kind van 6 tot en met 11 jaar : ....................................................................................................................................
32,63
• Kind van 12 tot en met 17 jaar : ..................................................................................................................................
49,86
• Kind van 18 tot en met 24 jaar : ..............................................................................................................
63,40
c) Gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn

• Kind van 1ste rang die geen supplement voor eenoudergezin ontvangt : ...................................................................
55,02
• Andere kinderen : ...................................................................................................................................................
63,40
III. KRAAMGELD
IN EUR
1ste geboorte : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.272,52
2de geboorte en elk der volgende : ………………………………………….……………………………………
957,42
Elk kind uit een meerlingenzwangerschap : .......................................................................................................
1.272,52
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

IN EUR

Per geadopteerd kind : ...............................................................................................................................................
1.272,52
(5) Dit systeem is sinds 1 mei 2009 uitgebreid tot de kinderen met een aandoening geboren vóór 1993 en jonger dan 21 jaar. De oude
regeling blijft van kracht als overgangsmaatregel.
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V. JAARLIJKSE BIJSLAG (6) (geldig vanaf 1 juni 2017 aan spilindex 103,04)
a) Kinderen zonder toeslag

IN EUR

• Kind van 0 tot en met 5 jaar : ............................................................................................................................................
20,81
• Kind van 6 tot en met 11 jaar : ..........................................................................................................................................
44,74
• Kind van 12 tot en met 17 jaar : ........................................................................................................................................
62,42
• Kind van 18 tot en met 24 jaar : ..............................................................................................................
83,23
b) Kinderen met toeslag (7)

IN EUR

• Kind van 0 tot en met 5 jaar : ............................................................................................................................................
28,72
• Kind van 6 tot en met 11 jaar : ..........................................................................................................................................
60,95
• Kind van 12 tot en met 17 jaar : ........................................................................................................................................
85,33
• Kind van 18 tot en met 24 jaar : ..............................................................................................................
114,88
VI. GRENSBEDRAGEN VOOR DE INKOMSTEN OF SOCIALE UITKERINGEN
a) Grensbedragen voor het rechtgevend kind

IN EUR

Bedrag van het loon of de sociale uitkering op maandbasis waarboven de betrokken
rechtgevenden niet langer recht hebben op kinderbijslag .................................................................................................
541,09
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.
b) Grensbedragen voor het gezin

IN EUR

Totaal bruto maandbedrag 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 gezin met
rechthebbende die invalide is, gepensioneerd, langer dan 6 maanden werkloos, werkhervatter is of voor een
éénoudergezin (cf. p. 1, II.1-2-3), als:

• de rechthebbende of de bijslagtrekkende alleen woont met de kinderen : ....................................................................
2.452,41
• de rechthebbende en zijn echtgenoot of partner samenwonen met de kinderen : ........................................................
2.531,55

(6) Alleen kinderen met recht op kinderbijslag in juli 2017 ontvangen dit bedrag. Een kind dat bijvoorbeeld pas zes jaar wordt in
september en op 1 juli recht heeft op kinderbijslag, heeft wel al recht op de vermelde jaarlijkse bijslag voor 6-11 jarigen.
(7) De kinderen die recht geven op een sociale toeslag, de eenoudertoeslag, verhoogde wezenbijslag of de toeslag voor kinderen met
een aandoening krijgen het verhoogde bedrag.
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B. GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG
Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017
Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex

I. KINDEREN DIE NIET VOOR EEN VOLLEDIGE MAAND KINDERBIJSLAG GENIETEN IN EEN ANDERE REGELING

1. BASISKINDERBIJSLAGEN (1)
EUR/MAAND
1ste kind : ........................................................................................................................................................................
93,93
2de kind : .........................................................................................................................................................................
173,80
3de kind en elk der volgende : ........................................................................................................................................
259,49

2. TOESLAGEN (2)
EUR/MAAND
1ste kind : ........................................................................................................................................................................
47,81
2de kind : .........................................................................................................................................................................
29,64
3de kind en elk der volgende :
• éénoudergezin (3) : …………………………………………...……………………………………………………………………………………………
23,90
• ander gezin : …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
5,20

3. WEZEN
EUR/MAAND
per weeskind : .................................................................................................................................................................
360,83
4. LEEFTIJDSBIJSLAG

EUR/MAAND

• Kind van 6 tot en met 11 jaar : ....................................................................................................................................
32,63
• Kind van 12 tot en met 17 jaar : ..................................................................................................................................
49,86
• Kind van 18 tot en met 24 jaar : ..............................................................................................................
63,40

5. BIJZONDERE BIJSLAG VOOR KINDEREN GEPLAATST IN EEN INSTELLING
EUR/MAAND
per geplaatst kind : .........................................................................................................................................................
63,03

6. JAARLIJKSE BIJSLAG (4) (geldig vanaf juli 2017 aan spilindex 103,04)
IN EUR
• Kind van 0 tot en met 5 jaar : .......................................................................................................................................
28,72
• Kind van 6 tot en met 11 jaar : ....................................................................................................................................
60,95
• Kind van 12 tot en met 17 jaar : ..................................................................................................................................
85,33
• Kind van 18 tot en met 24 jaar : ..............................................................................................................
114,88

II. KINDEREN DIE AL VOOR EEN VOLLEDIGE MAAND IN EEN ANDERE REGELING KINDERBIJSLAG GENIETEN
Zie de bedragen van de gewone kinderbijslag onder A. Algemene Kinderbijslagwet

(1) Als bepaalde voorwaarden van de wet tot instelling van de gewaarborgde gezinsbijslag niet vervuld zijn, keert FAMIFED
de basiskinderbijslag uit als voorschot.
(2) Een sociale toeslag wordt bij het basisbedrag gevoegd als alle voorwaarden vervuld zijn.
(3) De toeslag wordt toegekend als de bijslagtrekkende alleen woont met de kinderen.
(4) Alleen kinderen met recht op kinderbijslag in juli 2017 ontvangen dit bedrag. Een kind dat bijvoorbeeld pas zes jaar wordt
in september en op 1 juli recht heeft op kinderbijslag, heeft wel al recht op de vermelde jaarlijkse bijslag voor 6-11 jarigen.
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III. KRAAMGELD
IN EUR
1ste geboorte en meerlingen geboorten..............................................................................................................................
1.272,52
2de geboorte en elk der volgende.................................................................................................................................
957,42

IV. GRENSBEDRAG VAN DE BESTAANSMIDDELEN PER KWARTAAL
IN EUR
De grensbedragen per kwartaal van de bestaansmiddelen waarmee rekening wordt gehouden voor de
toekenning van de gewaarborgde gezinsbijslag belopen :
1 kind..........................................................................................................................................................
4.226,93
2 kinderen...........................................................................................................................................................
5.072,32
3 kinderen...........................................................................................................................................................
5.917,70
4 kinderen...........................................................................................................................................................
6.763,09
5 kinderen...........................................................................................................................................................
7.608,47
6 kinderen...........................................................................................................................................................
8.453,86
Elk volgend kind ....................................................................................................................................................................
+ 20 %

