Mevrouw, mijnheer,
Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:









langdurig werkloze (tenminste 6 maanden)
zieke (tenminste 6 maanden)
bruggepensioneerde (tenminste 6 maanden)
gepensioneerde
invalide
gehandicapte ouder
eenoudergezin
zelfstandige met een vergoeding in het kader van een faillissementsverzekering.

In dit document vind je alle informatie om het formulier in te vullen:

WIE heeft recht op
een toeslag ?

HOE kent je
kinderbijslagfonds
de toeslag toe?

WAT moet je in jouw
specifieke situatie
doen?

In te vullen en terug
te sturen formulier

Nog vragen ? Of wil je de gegevens van je kinderbijslagdossier inkijken of verbeteren ?
Neem contact op met je klantenadviseur.
Met algemene vragen kun je terecht op onze website www.kidslife.be. Je vindt er eveneens een overzicht van al
onze kantoren.
KidsLife Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge

KidsLife Brussels, Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel

KidsLife Wallonie, Avenue du Prince de Liège 91, 5100 Namur

T:

050 47 42 04

M:

vlaanderen@kidslife.be

T:

02 555 14 11

M:

brussels@kidslife.be

T:

081 71 96 86

M:

wallonie@kidslife.be
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WIE heeft recht op een toeslag ?
VOORWAARDE 1 – Situatiegebonden









Langdurig werklozen (tenminste 6 maanden)
zieken (tenminste 6 maanden)
bruggepensioneerden (tenminste 6 maanden)
gepensioneerden
invaliden
gehandicapte ouder
eenoudergezinnen
zelfstandigen met een faillissementsverzekering.

Een werknemer of zelfstandige die langer dan 6 maanden werkloos of ziek was of vroeger gewaarborgde gezinsbijslag
ontving en opnieuw begint te werken (als werknemer of als zelfstandige), kan de toeslag nog maximum twee jaar
behouden. Een zelfstandige met een faillissementsuitkering behoudt de toeslag nog maximaal 1 jaar.

VOORWAARDE 2 – Inkomensgebonden


Je woont alleen met de kinderen en je gemiddelde belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen bedragen
maximaal 2.501,28 EUR per maand (op je aanslagbiljet: ”gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten” verhoogd met
beroepskosten gedeeld door 12).

 Je woont samen met je echtgenoot/partner en de kinderen en jullie gemiddelde belastbare beroepsinkomsten
en/of uitkeringen bedragen samen maximaal 2.582 EUR per maand (op je aanslagbiljet: ”gezamenlijk belastbare
beroepsinkomsten” verhoogd met beroepskosten gedeeld door 12).

HOE kent je kinderbijslagfonds de toeslag toe?
De voorlopige betaling van de toeslag
Via dit Mod. S wordt de toeslag op de kinderbijslag VOORLOPIG toegekend op basis van je bruto-inkomen. Als je brutoinkomen hoger ligt dan het grensbedrag, dan weigert het kinderbijslagfonds de toeslag.
De definitieve toekenning van de toeslag
De toeslag wordt DEFINITIEF toegekend op basis van je gemiddelde belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen
voor 2016 (= aanslagjaar) die je op je belastingformulier aangeeft in 2017 (= aangiftejaar). Pas in 2018 controleert het
kinderbijslagfonds je belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen via jouw gegevens die we opvragen bij de belastingen
(FOD Financiën).
Na de controle van je belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen zijn er 3 mogelijkheden :
Je kreeg de VOORLOPIGE toeslag en na controle van je gegevens blijkt dat je gemiddelde maandelijkse belastbare
beroepsinkomsten en/of uitkeringen (op je aanslagbiljet: 'gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten' verhoogd met
beroepskosten gedeeld door 12) onder het grensbedrag lagen ?
De ontvangen toeslagen zijn DEFINITIEF verworven.

Je kreeg de VOORLOPIGE toeslag niet maar na de controle van je gegevens blijkt dat je gemiddelde maandelijkse
belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen (op je aanslagbiljet: 'gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten' verhoogd met
beroepskosten gedeeld door 12) onder het grensbedrag lagen ?
Je krijgt de toeslag met TERUGWERKENDE KRACHT.
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Je kreeg de VOORLOPIGE toeslag maar na controle van je gegevens blijkt dat je gemiddelde maandelijkse belastbare
beroepsinkomsten en/of uitkeringen (op je aanslagbiljet: 'gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten' verhoogd met
beroepskosten gedeeld door 12) boven het grensbedrag lagen ?
Je moet de ontvangen toeslagen terugbetalen.

LET OP: je wilt een terugvordering vermijden?
Terugvordering van de voorlopige toeslag is mogelijk wanneer je met het formulier S verkeerde gegevens hebt
opgegeven of wanneer je gemiddelde belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen in de loop van het jaar
wijzigen. Je kunt alvast een inschatting maken van je huidig belastbaar jaarinkomen met de volgende rekensom:




Belastbaar loon + belastbaar jaarlijkse vakantiegeld + belastbare eindejaarstoelage + belastbare
supplementen van de werkgever
Deel het uitgerekende jaarbedrag door 12 en vergelijk het resultaat met de grensbedragen.
Is het berekende bedrag hoger dan het grensbedrag, dan kom je NIET in aanmerking voor de toeslag.

WAT moet je in jouw specifieke situatie doen?

SITUATIE 1:

Je woont alleen met de kinderen én je gemiddelde belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen
bedragen niet meer dan 2.501,28 EUR per maand.
Vul het Mod. S in en bezorg het ons terug.
Je kunt een (voorlopige) toeslag krijgen als volgens onze prognose op basis van het ingevulde formulier de
gemiddelde belastbare inkomen en/of uitkeringen op jaarbasis niet meer dan 2.582 EUR per maand
bedragen.

SITUATIE 2:

Je woont samen met je echtgenoot/partner en de kinderen én je gemiddelde belastbare
beroepsinkomsten en/of uitkeringen bedragen samen niet meer dan 2.582 EUR per maand:
Vul het Mod. S in en bezorg het ons terug.
Je kunt een (voorlopige) toeslag krijgen als volgens onze prognose op basis van het ingevulde formulier de
gemiddelde belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen op jaarbasis niet meer dan 2.582 EUR per
maand bedragen.

SITUATIE 3:

Je gemiddelde belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen bedragen meer dan 2.501,28 EUR (alleen)
of 2.582EUR (met partner) per maand:
Je hoeft niets te doen. Je kunt geen toeslag krijgen. Je ontvangt verder de gewone kinderbijslag.

INFOBLAD over de voorlopige toeslag op de kinderbijslag
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Welke belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen tellen mee bij berekening van het grensbedrag?
Beroepsinkomsten en uitkeringen die meetellen:










uitkeringen voor werkloosheid of na faillissement, uitkeringen voor ziekte en voor bevallingsrust, uitkeringen voor
loopbaanonderbreking of tijdskrediet, uitkeringen voor arbeidsongevallen en voor beroepsziekten, (brug)pensioenen
en vergoedingen uit groepsverzekeringen;
lonen (ook dienstencheques);
PWA-cheques;
vakantiegeld;
opvanguitkeringen voor onthaalouders betaald door de RVA;
zelfstandigen: netto-inkomsten als zelfstandige (netto belastbaar inkomen x 100/80); beroepsverliezen van
zelfstandigen mogen worden afgetrokken van de inkomsten uit andere beroepswerkzaamheden;
verbrekingsvergoedingen: enkel het gedeelte met betrekking tot het lopende jaar telt mee;
achterstallen: enkel het gedeelte met betrekking tot het lopende jaar telt mee;
contractuele vergoedingen uit een groepsverzekering van de werkgever wegens ziekte, invaliditeit of ongeval die een
inkomensverlies dekken: enkel de jaarlijkse rente van het lopende jaar telt mee.

Voor vrijwilligerswerk geldt een speciale regeling. Je kinderbijslagfonds kan je daarover meer informatie geven.
Beroepsinkomsten en uitkeringen die NIET meetellen:










kinderbijslag;
alimentatie;
leefloon;
maaltijd- en ecocheques;
tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor gehandicapten,
tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin;
forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar;
verbrekingsvergoedingen voor volgende jaren en vervroegd vakantiegeld.

Wiens beroepsinkomsten en/of uitkeringen tellen mee?
Je eigen beroepsinkomsten en/of uitkeringen en die van je echtgenoot of partner (ook als die buiten België verblijft) of de
persoon met wie je een feitelijk gezin vormt.
Je vormt een feitelijk gezin als je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:
 samenwoont en gedomicilieerd bent op hetzelfde adres;
 geen bloed- of aanverwanten bent tot en met de derde graad (dus geen ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders,
ooms, tantes);
 samen financieel of op een andere manier bijdraagt tot het huishouden.
Verwittig altijd je kinderbijslagfonds:
- als je beroepsinkomsten en/of uitkeringen stijgen/dalen;
- als het kind niet meer studeert, als een gezinslid apart gaat wonen, als je adres wijzigt;
- als je trouwt of getrouwd bent buiten België;
- als je echtgenoot/partner in het buitenland werkt of werkt voor een internationale organisatie (EU, NAVO, VN, …).

Dossiernummer: …………………..

Rijksregisternummer: ……………………………………………..
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In te vullen en terug te sturen formulier

1

Gegevens
Ik, ondergetekende, ……………………………………….vraag een voorlopige toeslag op de kinderbijslag als langdurig
werkloze/zieke/invalide/gehandicapte/(brug)gepensioneerde/zelfstandige met een faillissementsuitkering/eenoudergezin.

2

Beroepsinkomsten en/of uitkeringen van de periode:

2.1

Vul je eigen BRUTO-beroepsinkomsten en/of -uitkeringen in binnen- en buitenland in (zie loonfiche en/of uitkeringsblad)
januari

februari

maart

april

mei

juni

Beroepsinkomsten

.....................

.....................

.....................

...................... ......................

......................

Uitkeringen

.....................

.....................

.....................

...................... ......................

......................

 geen

 geen

 geen

 geen

 geen

 geen

inkomsten

inkomsten

inkomsten

inkomsten

inkomsten

inkomsten

Juli

Augustus

September

Oktober

November

december

Beroepsinkomsten

.....................

.....................

.....................

...................... ......................

......................

Uitkeringen

……………

…………..

……………

…………..

………….

…………..

 geen

 geen

 geen

 geen

 geen

 geen

inkomsten

inkomsten

inkomsten

inkomsten

inkomsten

inkomsten

Welke? Zie infoblad
Beroepsinkomsten en
uitkeringen die meetellen
Kruis aan indien van
toepassing

Welke? Zie infoblad
Beroepsinkomsten en
uitkeringen die meetellen
Kruis aan indien van
toepassing

Woon je alleen met de kinderen?  ja



 nee 

Ga direct naar vak 3, Ondertekening
Vul bij vak 2.2 de bruto beroepsinkomsten en/of uitkeringen van je
echtgenoot/partner in, ook als die niet in België verblijft.

Recent gaan samenwonen of alleen gaan wonen? Vul dan het vak 2.2 voor je echtgenoot/partner in voor al de aangeduide
maanden, ook wanneer je nog niet samenwoonde.
2.2

Vul de BRUTO beroepsinkomsten en/of -uitkeringen van je (huwelijks)echtgenoot/partner in binnen- en buitenland in (zie
loonfiche en/of uitkeringsblad)
januari

februari

maart

april

mei

juni
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Beroepsinkomsten

.....................

.....................

.....................

...................... ......................

......................

Uitkeringen

.....................

.....................

.....................

...................... ......................

......................

 geen

 geen

 geen

 geen

 geen

 geen

inkomsten

inkomsten

inkomsten

inkomsten

inkomsten

inkomsten

Juli

Augustus

September

Oktober

November

december

Beroepsinkomsten

.....................

.....................

.....................

...................... ......................

......................

Uitkeringen

……………

…………..

……………

…………..

………….

…………..

 geen

 geen

 geen

 geen

 geen

 geen

inkomsten

inkomsten

inkomsten

inkomsten

inkomsten

inkomsten

Welke? Zie infoblad
Beroepsinkomsten en
uitkeringen die meetellen
Kruis aan indien van
toepassing

Welke? Zie infoblad
Beroepsinkomsten en
uitkeringen die meetellen
Kruis aan indien van
toepassing

3

VERGEET NIET HET FORMULIER TE ONDERTEKENEN VOORDAT JE HET ONS TERUGSTUURT
Ik weet dat ik met dit formulier een voorlopige toeslag op mijn kinderbijslag aanvraag en dat mijn kinderbijslagfonds mijn
gegevens opvraagt bij de belastingen (FOD Financiën) om te controleren of mijn gemiddelde maandelijkse belastbare
beroepsinkomen en/of uitkeringen (op mijn aanslagbiljet: 'gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten' verhoogd met de
beroepskosten gedeeld door 12) onder het grensbedrag liggen.
Ik meld elke verhoging van de beroepsinkomsten en/of uitkeringen aan het kinderbijslagfonds. Als ik dit niet aangeef, moet ik de
ontvangen toeslagen terugbetalen.
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb.
Datum

..............................................

Handtekening

...............................................

Telefoon

...............................................

E-mail

...............................................@ ………………………….............
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