
FISC brief 12a: bij ontbreken van fiscale gegevens:  
aankondiging van terugvordering van de toeslag met mogelijkheid tot herziening 
 + schorsing van de toeslag voor de lopende betalingen 
 + formulier fiscale gegevens 
 

Betreft : Eis tot terugvordering van onverschuldigde betaling 
 

Mevrouw / Mijnheer [naam van de bestemmeling], 

 

U werd reeds in kennis gesteld van onze beslissing om u vanaf ..... [datum van ingang recht] de 

toeslag 42bis / toeslag 50ter / eenoudertoeslag toe te kennen. 

 

Tevens werd u ingelicht over het voorlopige karakter van deze betalingen en de controle achteraf via 

de gegevens die wij opvragen bij de FOD Financiën. 

 

Momenteel beschikken wij niet over deze gegevens voor het inkomstenjaar ..... [betrokken jaar] 

waardoor wij uw inkomsten niet kunnen toetsen aan het grensbedrag. Daarom zien wij ons 

genoodzaakt de voorlopig toegekende bedragen als onterechte betalingen te beschouwen. 

 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de onterechte betalingen per maand. 

 

Maand Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te vorderen 

     
     
     
     
     
     
Totaal     

 

Dit aangetekend schrijven stuit enkel de verjaringstermijn zoals bepaald in artikel 120bis van de 

Algemene Kinderbijslagwet. 

U hoeft het onverschuldigde bedrag nog niet terug te betalen.  

 

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

Echter, u krijgt voorlopig geen toeslag meer en ontvangt opnieuw de gewone kinderbijslag1: 

• ..... EUR voor (naam), student 2 

• ..... EUR voor (naam), leerplichtig kind3 

• ..... EUR voor (naam), kind met een handicap4 

• ..... 

 

Omdat u geen toeslag meer ontvangt, krijgt u ook minder leeftijdstoeslag voor ..... [naam] 

                                                 
1 Artikelen 40 en 44 Algemene Kinderbijslagwet 
2 Artikel 62, §3 Algemene Kinderbijslagwet 
3 Artikel 62, §1 Algemene Kinderbijslagwet 
4 Artikel 63 Algemene Kinderbijslagwet 



 

Let op! 

Wij kunnen onze beslissing herzien als u bewijst dat u de gegevens over uw inkomsten wel heeft 

aangegeven bij de FOD Financiën. U vindt hierbij een verklaring om in te vullen.  

Als uit uw verklaring blijkt dat de gemiddelde maandelijkse belastbare beroepsinkomsten en/of 

uitkeringen toch onder het grensbedrag lagen, dan beschouwen we de toeslag als terecht betaald en 

zal de toeslag ook opnieuw toegekend worden. 

 

Als u niet binnen de 14 dagen reageert op deze brief, dan zullen wij de toeslag effectief 

terugvorderen. 

 

Het ten onrechte betaalde bedrag van ..... EUR zullen wij / zal kinderbijslagfonds ..... dan inhouden op 

de kinderbijslag van de volgende maanden. 

of 

Wij zullen dan vragen om het ten onrechte betaalde bedrag van …….EUR terug te storten. 

 

Lees meer over de toeslag op het Infoblad in bijlage of neem contact op met uw dossierbeheerder. 

 

Nog vragen? Of wilt u de gegevens van uw kinderbijslagdossier inkijken of verbeteren? 
Neem contact op met uw dossierbeheerder. Zijn/haar gegevens vindt u ......  

 

Met algemene vragen kunt u terecht op onze website .....  

 

Vriendelijke groet 

  

http://www.famifed.be/


INFOBLAD 

1) Hoe berekenen wij uw inkomsten? 

Voor het recht op de toeslag worden de inkomsten als volgt berekend: 

- Voor werknemers worden de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten,  

zoals vermeld op het aanslagbiljet, verhoogd met de beroepskosten. 

- Voor zelfstandigen wordt het netto belastbaar inkomen vermenigvuldigd met 100/80. 

Dit jaarinkomen wordt telkens gedeeld door 12. 

2) Toekenning toeslag 

De beslissing over het recht op de toeslag voor de volgende jaren is voorlopig. 

Wij controleren uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen verhoogd met de 

beroepskosten immers altijd achteraf via uw gegevens die we opvragen bij de belastingen  

(FOD Financiën). 

Als na controle van de gegevens blijkt dat uw gemiddelde maandelijkse belastbare 

beroepsinkomsten en/of uitkeringen verhoogd met de beroepskosten toch boven de grens lagen, 

zal u de ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. 

Als na controle van de gegevens blijkt dat uw gemiddelde maandelijkse belastbare 

beroepsinkomsten en/of uitkeringen verhoogd met de beroepskosten toch onder de grens lagen, 

zal u de toeslagen met terugwerkende kracht krijgen. 

Wij zullen dan contact met u opnemen. 

Als de fiscale gegevens bevestigen dat de toeslag terecht werd toegekend of terecht niet werd 

toegekend, zal u hierover geen bijkomende brief ontvangen. 

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 uw adres wijzigt; 

- als u trouwt of getrouwd bent buiten België; 

- als u of uw echtgeno(o)t(e) / partner in het buitenland of voor een internationale organisatie 

(EU, NAVO, VN, …) werkt. 

4) 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. 

5) Wilt u in beroep gaan tegen een beslissing van uw kinderbijslagfonds? 

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 2262bis 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). 

  



Deze gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te 

kunnen betalen.  Wilt u de gegevens die over u bewaard 

worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw 

kinderbijslagfonds.  Het adres staat op de voorkant. 

  

  

Kruis hierna aan en vul in wat voor u van toepassing is, en volg de instructies. 
Stuur ons dit formulier zo snel mogelijk ingevuld en ondertekend terug. 

  

Ik ondergetekende,  ..............................................................................................................................  
(naam en voornaam) 

verklaar dat 

 

 ik mijn belastingaangifte voor het inkomstenjaar 2015 heb ingediend bij de FOD Financiën en 

ondertussen het aanslagbiljet (de berekening van de belastingen) van deze instelling heb 

ontvangen. 

Stuur deze verklaring terug en voeg een kopie van het aanslagbiljet bij. Het bijgevoegde 
formulier P19Fisc-A moet u niet invullen. 
Wij onderzoeken dan uw recht op de toeslag. 

 

 ik mijn belastingaangifte voor het inkomstenjaar 2015 heb ingediend bij de FOD Financiën maar 

nog geen aanslagbiljet (de berekening van de belastingen) van deze instelling heb ontvangen. 

Vul het bijgevoegde formulier P19fisc-A in en stuur dit samen met deze verklaring terug. 
Op het formulier P19Fisc-A moet u uw inkomsten voor het jaar 2015 vermelden. 

 

 andere mogelijkheid. 

Neem contact op met uw dossierbeheerder 

 

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

 

Datum  ........................................................................................................................................................  

Handtekening  ............................................................................................................................................  

Telefoon  .....................................................................................................................................................  

E-mail . .......................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

  

Verk la r ing  
over  de  f isca le  gegevens  

 

 dossierbeheerder 

telefoonnummer 

dossiernummer 

 


