
FISC brief 9: module toe te voegen aan de motiveringsbrief bij einde van de betalingen: 
- bij het einde van de hoedanigheid van rechthebbende 
- bij het einde van de hoedanigheid van bijslagtrekkende 
- bij het einde van het recht van het rechtgevend kind 
 

U kreeg, naast de basiskinderbijslag, een toeslag voor kinderen van  

langdurig werklozen / langdurig werklozen die opnieuw beginnen te werken / (brug)gepensioneerden / 

gefailleerde zelfstandigen 1  

of 

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

beginnen te werken / ouders met een handicap  2. 

of 

eenoudergezinnen3. 

 

De toeslagen die u reeds hebt ontvangen zijn voorlopig toegekend. Wij controleren uw belastbare 

beroepsinkomsten en/of uitkeringen immers altijd achteraf via uw gegevens die we opvragen bij de 

belastingen (FOD Financiën). Lees er alles over 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 

  

                                                 
1 Artikel 42bis Algemene Kinderbijslagwet 
2 Artikel 50ter Algemene Kinderbijslagwet 
3 Artikel 41 Algemene Kinderbijslagwet 

http://www.famifed.be/


INFOBLAD OVER DE VOORLOPIGE TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG 

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 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. 


