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.

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 70, bus 1, 1000 BRUSSEL
Algemene info:
www.famifed.be
fam.bru@famifed.be
 0800-35 950 (numéro gratuit)

Verantwoordelijke uitgever: FAMIFED
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Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen.
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WIE VRAAGT DE KINDERBIJSLAG AAN?

WIE VRAAGT DE KINDERBIJSLAG AAN?

Het pleeggezin hoeft niets te doen.

Er moet geen aanvraag ingediend worden.
Agentschap Jongerenwelzijn geeft automatisch
de gegevens van de instelling door aan het
kinderbijslagfonds. Zij doen het nodige.

De dienst Pleegzorg geeft automatisch de
gegevens van het pleeggezin door aan het
kinderbijslagfonds.
De betaling van de kinderbijslag wordt
gewaarborgd.

WIE KRIJGT DE KINDERBIJSLAG?
De pleegmoeder.

WIE KRIJGT DE KINDERBIJSLAG?
2/3 van het bedrag wordt betaald aan de
instelling of aan het Agentschap
Jongerenwelzijn.

BEREKENING KINDERBIJSLAG?
De kinderbijslag (basisbedrag en toeslagen)
wordt verdeeld als volgt:
 2/3 voor de instelling of het Agentschap
Jongerenwelzijn.
 1/3 voor de persoon die het kind opvoedde
voor de plaatsing OF op een spaarrekening
op naam van het kind gestort.
Deze berekening is geldig wanneer het
geplaatste kind het enigste kind is in het gezin
maar ook wanneer het deel uitmaakt van een
groter gezin.
Voorbeeld

1/3 van het bedrag wordt betaald aan de
persoon die het kind opvoedde voor de plaatsing
OF op een spaarrekening op naam van het kind
gestort.

Jef en Tessa wonen samen. Hun gezin telt
3 kinderen: Frank (16), Eva (14) en Bjorn (7).
De jeugdrechter plaatst zoon Frank in een
instelling.

BEREKENING KINDERBIJSLAG?

Let op!

Het pleegkind wordt meegeteld met de andere
kinderen in het pleeggezin.

Als de jeugdrechter beslist om 1/3 van het bedrag
op een spaarrekening op naam van het kind te
storten dan telt het kind NIET mee in de rangorde
van zijn gezin.

De basiskinderbijslag van Frank, Eva en Bjorn
wordt samengeteld en gedeeld door het aantal
kinderen.

De persoon die de kinderbijslag ontving net voor
de plaatsing krijgt een vast bedrag op
voorwaarde dat hij/zij een nauw contact
onderhoudt met het kind.

Als 1/3 van het bedrag uitbetaald wordt aan de
persoon die het kind voor de plaatsing opvoedde,
dan wordt het kind WÉL meegeteld.

Bij dat bedrag wordt de leeftijdsbijslag van
Frank opgeteld. Het uiteindelijke bedrag wordt
verdeeld als volgt:
 2/3 voor de instelling of het Agentschap
Jongerenwelzijn
 1/3 voor mama Tessa
Dezelfde rekensom wordt gemaakt als het geld
gaat naar de een spaarrekening op naam van
het kind, alleen wordt het geplaatste kind dan
niet meer meegeteld in de rangorde van de
niet-geplaatste kinderen in het gezin.

