Gezinsbijslag
(schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR)
I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders
1. Gewone kinderbijslag (artikel 40):
Rang van het kind
eerste kind
83,40
tweede kind
154,33
derde kind en elk volgende
230,42
2. Kinderbijslag voor wezen (artikel 50bis):
per kind
3. Bijkomende bijslag voor éénoudergezinnen (artikel 41):
per kind

320,40

21,22

4. Bijkomende bijslag voor de kinderen van een gepensioneerde krachtens artikel 57 en van
een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, voorzien in artikel 56novies, vanaf de zevende
maand werkloosheid, alsook voor de rechtgevende kinderen uit hoofde van een rechthebbende
bij toepassing van artikel 56quater, in het geval zoals bedoeld in het vierde lid van dat artikel
(artikel 42bis, §2):
Rang van het kind
eerste kind
42,46
tweede kind
26,32
derde kind en elk volgende
- éénoudergezin
21,22
- ander gezin
4,62
5. Bijkomende bijslag voor de kinderen van een invalide werknemer bedoeld bij artikel 56, §2
alsook voor de rechtgevende kinderen uit hoofde van een rechthebbende bij toepassing van
artikel 56quater, in het geval zoals bedoeld in het vierde lid van dat artikel (artikel 50ter):
Rang van het kind
eerste kind
91,35
tweede kind
26,32
derde kind en elk volgende
- éénoudergezin
21,22
- ander gezin
4,62
6. Bijkomende bijslag voor het kind van minder dan 21 jaar dat geboren is uiterlijk op 31
december 1992 en getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten
minste 66 pct (artikel 47, § 1, eerste lid):
• indien het 0, 1, 2 of 3 punten met
375,22
betrekking tot de zelfredzaamheid bekomt:
• indien het 4, 5 of 6 punten met betrekking
tot de zelfredzaamheid bekomt:
410,73
• indien het 7, 8 of 9 punten met betrekking
tot de zelfredzaamheid bekomt:
439,07
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7. Bijkomende bijslag voor het kind van minder dan 21 jaar dat geboren is na 31 december
1992 en een aandoening heeft die gevolgen heeft voor hemzelf, op het vlak van de lichamelijke
of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de participatie, of voor zijn
familiale omgeving (artikel 47, § 2, eerste lid):
• indien het minimum 4 punten in de eerste
pijler en maximum 5 punten over drie
pijlers van de medisch-sociale schaal
behaalt
73,14
• indien het minimum 6 punten en maximum
8 punten over drie pijlers van de medischsociale schaal behaalt
97,41
• indien het minimum 9 punten en maximum
11 punten over drie pijlers van de
medisch-sociale schaal behaalt
227,31
• indien het minimum 12 punten en
maximum 14 punten over drie pijlers van
de medisch-sociale schaal behaalt of indien
het minimum 4 punten in de eerste pijler
en minimum 6 punten en maximum 11
punten over drie pijlers van de medischsociale schaal behaalt
375,22
• indien het minimum 15 punten en
maximum 17 punten over drie pijlers van
de medisch-sociale schaal behaalt
426,65
• indien het minimum 18 punten en
maximum 20 punten over drie pijlers van
de medisch-sociale schaal behaalt
457,13
• indien het minimum 21 punten over drie
pijlers van de medisch-sociale schaal
behaalt
487,60
8. Gehandicapt kind dat vóór 1 juli 1966 geboren is (artikel 47bis, lid 2):
• kinderbijslag
Cfr punt 1
• leeftijdsbijslag
- eerste rang
48,86
- ander rechtgevend kind
56,29
9. Leeftijdsbijslagen (artikelen 44 en 44bis):
Eerste rang van de gewone schaal (niet rechtgevend op een bijkomende bijslag voor
éénoudergezinnen noch op een sociale bijkomende bijslag en niet gehandicapt)
1° Kinderen geboren na 31 december 1990
- kind van 6 tot 12 jaar
14,53
- kind van 12 tot 18 jaar
22,12
- kind boven de 18 jaar (voor de eerste
maal van toepassing vanaf 1 januari
2009)
25,50
- kind geboren tussen 1 januari 1991 en 31
december 1996 dat EERSTE RANG wordt
ter vervanging van een rechtgevende op
leeftijdsbijslag, vanaf 6 jaar tot minder
dan 18 jaar
28,98
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- kind geboren tussen 1 januari 1991 en 31
december 1996 dat EERSTE RANG wordt
ter vervanging van een rechtgevende op
leeftijdsbijslag, vanaf 18 jaar (voor de
eerste maal van toepassing vanaf 1
januari 2009)
31,12
2° Kinderen geboren vóór 1 januari 1991
- kind geboren tussen 1 januari 1985 en 31
december 1990, minder dan 18 jaar
28,98
- kind geboren tussen 1 januari 1985 en 31
december 1990, vanaf 18 jaar
31,12
- kind geboren tussen 1 januari 1981 en 31
december 1984
46,42
Andere kinderen (het kind dat recht geeft op een bijkomende bijslag voor
éénoudergezinnen en het gehandicapte kind inbegrepen)
- kind van 6 tot 12 jaar
28,98
- kind van 12 tot 18 jaar
44,27
- kind boven de 18 jaar
56,29
10. Jaarlijkse leeftijdsbijslag (artikel 44ter, § 1) – bedragen geldig in 2008*
- Kind van 6 tot 12 jaar
53,06
- Kind van 12 tot 18 jaar
74,29
- Kind van 18 tot 25 jaar
25,00
*tegen de spilindex 108,34 (2004 = 100). Deze bedragen berekend tegen de spilindex 110,51

zijn respectievelijk

54,12, 75,77 en 25,50.

11. Forfaitaire bijslag voor kinderen geplaatst bij een particulier (artikel. 70ter):
per kind
55,96
12. Kraamgeld (artikel 73bis, §1, derde lid ):
eerste geboorte
tweede geboorte en elk volgende

1.129,95
850,15

13. Adoptiepremie (artikel 73quater, §2, eerste lid ):
per geadopteerd kind

1.129,95

14. Bedragen van de hoofdelijke bijdragen die van toepassing zijn op de betrokken werkgevers
ten aanzien van de werknemers die in dienst zijn getreden vóór de inwerkingtreding van de wet
van 10 juni 1998 (artikelen 77, eerste lid en 78, eerste lid):
per dag
7,52
per maand
158,04
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15. Grensbedragen van de lonen of sociale uitkeringen betreffende het rechtgevend kind
- bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de leerling, verbonden door een
leerovereenkomst, ophoudt de kinderbijslag te genieten:
- bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de werkzoekende die een
winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering geniet, ophoudt de kinderbijslag te
genieten:
- bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven het niet meer leerplichtige kind dat
een vorm van deeltijds secundair onderwijs volgt, zoals ingericht onder de voorwaarden
voorgeschreven door de gemeenschappen, of een erkende vorming volgt, en een winstgevende
activiteit uitoefent of een sociale uitkering geniet, ophoudt de kinderbijslag te genieten:
- bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven het kind dat lessen volgt en stages
volbrengt, ophoudt de kinderbijslag te genieten
per maand
480,47
16. Grensbedragen van de lonen of sociale uitkeringen betreffende de rechthebbende
Totaal maandelijks bedrag van de vervangingsinkomsten en de inkomsten uit werk (toegelaten
activiteit en/of activiteit van de echtgenoot of partner) waarboven geen bijkomende bijslag
verleend wordt voor een rechthebbende die invalide is, gepensioneerd of langer dan zes
maanden werkloos, als:
- de rechthebbende of de bijslagtrekkende
alleen woont met de kinderen
1.846,53
- de rechthebbende en zijn echtgenoot of
partner samenwonen met de kinderen
2.131,19
II. Bilaterale overeenkomsten inzake sociale zekerheid afgesloten met Marokko,
Tunesië, Turkije en Joegoslavië 1
1. Bovengrondse mijnwerkers tewerkgesteld in de Belgische koolmijnindustrie:
• kinderbijslag
Rang van het kind
eerste kind
66,96
tweede kind
71,04
derde kind
82,95
vierde kind
94,85
vijfde kind en elk volgende
121,33
• leeftijdsbijslagen 2
- kind van minstens 6 jaar oud
15,63
- kind van minstens 12 jaar oud
27,53
2. Andere werknemers dan de bovengrondse mijnwerkers:
A. Overeenkomsten met Marokko, Tunesië en Turkije
kinderbijslag
Rang van het kind
eerste kind
tweede kind
derde kind
vierde kind
B. Overeenkomst met Joegoslavië
kinderbijslag 3
per kind
1

25,14
26,71
28,28
29,85
12,39

De Overeenkomst met het voormalige Joegoslavië is slechts van toepassing in de relaties met de Federale Republiek
Joegoslavië (Servië en Montenegro), de Joegoslavische ex-Republiek Macedonië en de Republiek Bosnië-Herzegovina.
2
Geen enkele leeftijdsbijslag wordt toegekend voor het enig rechtgevend kind, noch voor het jongste rechtgevend
kind
3
Dit bedrag is niet gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen.
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III. Wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag
I. Kinderen die niet voor een volledige maand kinderbijslag genieten in een andere regeling
1. Kinderbijslag (K.B. 25.10.1971, artikel 8, § 1, eerste lid, 1°):
Rang van het kind
eerste kind
83,40
tweede kind
154,33
derde kind en elk volgende
230,42
2. Bijkomende sociale bijslag (K.B. 25.10.1971, artikel 8, § 1, eerste lid, 1°):
Rang van het kind
eerste kind
42,46
tweede kind
26,32
derde kind en elk volgende
- éénoudergezin
21,22
- ander gezin
4,62
3. Kinderbijslag voor wezen (K.B. 25.10.1971, artikel 8, § 1, eerste lid, 2°):
per kind
320,40
4. Leeftijdsbijslag (K.B. 25.10.1971, artikel 8, § 2, lid 1):
kind van minstens 6 jaar oud
kind van minstens 12 jaar oud
kind van minstens 18 jaar oud

28,98
44,27
56,29

5. Jaarlijkse leeftijdsbijslag (K.B. 25.10.1971, artikel 8, § 2, lid 1) - bedragen geldig in 2008*
- Kind van 6 tot 12 jaar
53,06
- Kind van 12 tot 18 jaar
74,29
- Kind van 18 tot 25 jaar
25,00
*tegen de spilindex 108,34 (2004 = 100). Deze bedragen berekend tegen de spilindex 110,51 zijn respectievelijk
54,12, 75,77 en 25,50.

6. Bijzondere bijslag voor geplaatste kinderen (K.B. 25.10.1971, artikel 8, § 2ter, lid 1):
per kind
55,96
II. Kinderen die al voor een volledige maand in een andere regeling kinderbijslag genieten
1. Kinderbijslag (K.B. 25.10.1971, artikel 1, § 1bis):
Rang van het kind
eerste kind
74,07
tweede kind
154,33
derde kind en elk volgende
230,42
2. Leeftijdsbijslag (K.B. 25.10.1971, artikel 8, § 2bis):
kind van minstens 6 jaar oud
kind van minstens 12 jaar oud
kind van minstens 18 jaar oud
1° voor het eerstgeborene van een groep
2° voor de andere kinderen

28,98
44,27
48,86
56,29
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3. Jaarlijkse leeftijdsbijslag (K.B. 25.10.1971, artikel 8, § 2, lid 1) – bedragen geldig in 2008*
- Kind van 6 tot 12 jaar
53,06
- Kind van 12 tot 18 jaar
74,29
- Kind van 18 tot 25 jaar
25,00
*tegen de spilindex 108,34 (2004 = 100). Deze bedragen berekend tegen de spilindex 110,51 zijn respectievelijk
54,12, 75,77 en 25,50.

4. Bijzondere bijslag voor geplaatste kinderen (K.B. 25.10.1971, artikel 8, § 2ter, lid 2):
per kind
74,07
III. Kraamgeld: (K.B. 25.10.1971, artikel 8, § 3):
eerste geboorte
tweede geboorte en elk volgende

1.129,95
850,15

IV. Grenzen van de bestaansmiddelen per kwartaal die niet mogen overschreden worden voor
de toekenning van de gezinsbijslag (kinderbijslag, leeftijdsbijslag, bijzondere bijslag voor
geplaatste kinderen, kraamgeld) (K.B 25.10.1971, artikel 6):
met een rechtgevend kind ten laste
3.753,37
met twee rechtgevende kinderen ten laste
4.504,04
met drie rechtgevende kinderen ten laste
5.254,72
met vier rechtgevende kinderen ten laste
6.005,39
met vijf rechtgevende kinderen ten laste
6.756,07
met zes rechtgevende kinderen ten laste
7.506,74
voor elk volgend kind
+ 20 %

6

