1.

Schrijf je tijdig in als werkzoekende bij de
plaatselijke tewerkstellingsdienst:
• In Vlaanderen bij VDAB
• In Brussel bij Actiris
• In Wallonië bij FOREM

ATIE ?

MEER INFORM

Deze folder bevat algemene informatie.
Heb je nog specifieke vragen over je dossier,
neem dan contact op met je kinderbijslagfonds.
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EN ?

DO
WAT MOET JE

FAMIFED
Federaal agentschap voor de kinderbijslag

Het telefoonnummer van je dossierbeheerder
vind je bovenaan de brieven en de formulieren
die je van je kinderbijslagfonds ontvangt.

• In Duitstalige Gemeenschap bij ADG
Je te laat inschrijven als werkzoekende kan je
kinderbijslag kosten.
Je kinderbijslagfonds stuurt je een
formulier P20 om na te gaan of je recht op
kinderbijslag gegrond is/was:
• na de BIT (360 dagen)
• als je begint te werken
• als je een uitkering krijgt.
Vul het in en stuur het zo snel mogelijk terug!
3.

Is je BIT verlengd bij gebrek aan
2 positieve evaluaties?

Neem deel aan de evaluatiegesprekken bij
de plaatselijke tewerkstellingsdienst. Stuur
het resultaat van iedere evaluatie naar je
kinderbijslagfonds.
Let op! Doe je dit niet, dan wordt de
kinderbijslag van de laatste 6 maanden
teruggevorderd.

Deel elke wijziging in je
gezins- of beroepssituatie of in die van de
kinderen mee aan je kinderbijslagfonds.
FAMIFED
Trierstraat 70
Stuur je post terug ? Trierstraat 9
1000 BRUSSEL
 02-237 23 40
algemene info:  0800-94 434 (gratis)
info.bemiddeling@famifed.be
www.famifed.be

Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

Verantwoordelijke uitgever: FAMIFED Trierstraat 70 - 1000 BRUSSEL
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WANNEER BEG NDEN?
VAN 12 MAA
Ja, maar onder bepaalde voorwaarden:
• Je bent jonger dan 25 jaar
• je bent niet leerplichtig
• je schreef je in als werkzoekende
schoolverlater bij de plaatselijke
tewerkstellingsdienst (VDAB, FOREM,
Actiris, ADG)
• je bent niet vrijwillig werkloos
• je maandelijks inkomen voor lonen en sociale
uitkeringen (inschakelingsuitkering,
werkloosheid, ziekte, invaliditeit,
arbeidsongeval, beroepsziekte) is niet hoger
dan het grensbedrag*.

• op 1 augustus als je je na een volledig
school- of academiejaar inschrijft als
werkzoekende
• als je tijdens het schooljaar stopt met je
studie, de dag na je laatste schooldag
(als je al 18 bent)
• als je aan de 2de examenperiode meedoet, de
dag na je laatste examen
• de dag nadat je je eindwerk hoger onderwijs
ingediend hebt
• de dag na het einde van je leercontract of
stageovereenkomst

OF
• tot je 2 positieve evaluaties van de
plaatselijke tewerkstellingsdienst ontvangt.
Je recht op kinderbijslag stopt wanneer je
2 positieve evaluaties hebt ontvangen van de
plaatselijke tewerkstellingsdienst. Je hebt nu
recht op een inschakelingsuitkering van de RVA.

Je behoudt je recht op kinderbijslag:
• als je wegens ziekte geschrapt bent als
werkzoekende schoolverlater.
• als je je wegens ziekte niet hebt kunnen
inschrijven als werkzoekende schoolverlater.
De periode van 12 maanden wordt met de
ziekteperiode verlengd.
Schrijf je binnen 5 werkdagen na het einde van
je ziekte (opnieuw) in als werkzoekende om je
recht op kinderbijslag te behouden.
Ziek tijdens verlengde BIT:

JE NOG RECHT?
HOE LANG HEB
• Tijdens de duur van je
beroepsinschakelingstijd (BIT=360 dagen)

Ziek tijdens BIT :

Je kunt werken én kinderbijslag krijgen tijdens
je laatste zomervakantie (juli en augustus na
secundair onderwijs; juli, augustus en
september na hoger onderwijs):
• als student, als je hoogstens 240 uur werkt
in het derde kwartaal (juli tot en met
september).
• als werkzoekende, als je vanaf je inschrijving
maandelijks niet meer verdient dan het
grensbedrag*.
*www.famifed.be>Bedragen>Inkomensgrenzen

Je recht op kinderbijslag wordt stopgezet voor
de duur van je ziekte. Als je je binnen de 5 dagen
na je ziekte opnieuw inschrijft, heb je opnieuw
recht.

