ATIE?

MEER INFORM

FAMIFED
FAMIFED
Het publieke kinderbijslagfonds

Deze folder bevat algemene informatie.
Heb je nog specifieke vragen over je dossier,
neem dan contact op met je kinderbijslagfonds.
Het telefoonnummer van je dossierbeheerder
vind je bovenaan de brieven en de formulieren
die je van je kinderbijslagfonds ontvangt.

FAMIFED
Trierstraat 70
Stuur je post terug?
Trierstraat 70, bus 1
1000 BRUSSEL
Algemene info:
www.famifed.be
fam.bru@famifed.be
 0800-35 950 (gratis)
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Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

RMEN

EEN GEZIN VO

Twee personen die, ongeacht hun leeftijd of
geslacht,
 samenwonen en op hetzelfde adres
gedomicilieerd zijn
 en samen financieel of op een andere
manier bijdragen tot het dagelijkse
gezinsleven
vormen een GEZIN.
SLAG

DE KINDERBIJ

Je hebt reeds kinderen en beslist een gezin
te vormen, wat zijn de gevolgen voor je
kinderbijslag ?
1. als je geen recht hebt op kinderbijslag:
je partner kan de kinderbijslag aanvragen
bij het kinderbijslagfonds van zijn/haar
(laatste) werkgever of bij FAMIFED.
2. als je partner zelf kinderbijslag krijgt
voor zijn/haar kinderen:
jouw kinderen en de kinderen van jouw
partner worden beschouwd als kinderen van
hetzelfde gezin. Voor een tweede kind krijg
je meer kinderbijslag dan voor een eerste en
voor een derde ligt het bedrag nog hoger*.

Je vormt een gezin en krijgt kinderen :
je hebt dezelfde rechten als een gehuwd
koppel (kraamgeld, kinderbijslag, eventueel
sociale toeslagen).

*

vanaf het vierde kind krijgt u hetzelfde bedrag
als voor een derde kind.

maar...
 als je verhoogde wezenbijslag ontvangt
voor je kind(eren), dan krijg je niet langer
de verhoogde wezenbijslag maar de
gewone kinderbijslag.
 als je een toeslag op de kinderbijslag
ontvangt omdat je gepensioneerd,
invalide of langer dan zes maanden ziek
of werkloos bent, dan worden ook de
inkomsten van je partner meegerekend
bij de gezinsinkomsten. Als jouw
gezinsinkomsten zo hoger liggen dan de
wettelijke grens, ontvang je die toeslag
niet langer. Je krijgt dan enkel nog de
gewone kinderbijslag.
 als je gescheiden leeft van de vader of
moeder van je kind(eren) die
gepensioneerd, invalide of langer dan zes
maanden ziek of werkloos is, dan krijg je
enkel nog de gewone kinderbijslag. Het
feit dat je immers een gezin vormt met
een andere persoon brengt automatisch
met zich mee dat je niet langer de toeslag
op de kinderbijslag ontvangt.
 als je een overlevingspensioen ontvangt,
dan heb je zelf niet langer recht op
kinderbijslag op basis van jouw
overlevingspensioen. De kinderbijslag
kan nu uitbetaald worden door het
kinderbijslagfonds van de (laatste)
werkgever van je partner of door
FAMIFED.

