Kinderbijslag: wat is
nieuw vanaf 1.1.2019?
De nieuwe wetgeving - het decreet over gezinsbijslag wordt op 1 januari 2019 van kracht. De gezinsbijslag
omvat de kinderbijslag, het kraamgeld en de
adoptiepremie. Wat verandert er precies?

Het ministerie neemt het roer over
Het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap betaalt vanaf 2019 de kinderbijslag, het
kraamgeld en de adoptiepremie voor alle kinderen die in de Duitstalige Gemeenschap wonen.
De eerste betaling wordt op 8 februari 2019 uitgevoerd.
Bij het ministerie is de afdeling Gezin en Sociale Zaken bevoegd voor alle vragen omtrent de
gezinsbijslag. Vanaf 1 januari 2019 bevinden de medewerkers die zorg dragen voor uw
kinderbijslag zich op een nieuw adres: Kaperberg 6 - 4700 Eupen
Je kinderbijslagdossier wordt automatisch door je huidig kinderbijslagfonds aan het ministerie
overdragen. Je hoeft zelf daarvoor geen stappen te ondernemen.

In het nieuwe decreet over gezinsbijslag gelden nieuwe
bedragen
Zowel de bedragen voor de kinderbijslag als die voor het kraamgeld en de adoptiepremie zijn
gewijzigd. Goed om te weten:
•

•

Wanneer de nieuwe bedragen voor jouw gezin hoger zijn dan die in de huidige regeling
(betaling op 8 januari 2018), zal je automatisch de nieuwe bedragen ontvangen bij de
betaling op 8 februari 2019.
Maar als de nieuwe bedragen lager zijn, ontvang je verder het bedrag dat je voor al je
kinderen op 8 januari 2019 ontving. In dat geval zal je pas de nieuwe bedragen
ontvangen wanneer die in de toekomst voor jou voordeliger zijn of wanneer aan de
gezinssamenstelling iets wijzigt dat betrekking heeft op de rechtgevende kinderen.
Bijvoorbeeld: bij gezinsuitbreiding door de geboorte of adoptie van een kind of wanneer
een van de kinderen na zijn studies gaat werken of 25 jaar wordt.

De nieuwe bedragen per kind vanaf 1 januari 2019
Basiskinderbijslag
(per maand)

157 EUR

Leeftijdstoeslag (per jaar)

52 EUR

Toeslag voor kroostrijke
gezinnen

135 EUR vanaf het 3e kind

Sociale toeslag

75 EUR wanneer je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van de
ziekteverzekering en geen toeslag voor (half-)wezen ontvangt
85 EUR: minder dan 6 punten in de 3 pijlers en minstens 4 punten in pijler 1
112 EUR: 6-8 punten in de 3 pijlers en minder dan 4 punten in pijler 1
262 EUR: 9-11 punten in de 3 pijlers en minder dan 4 punten in pijler 1

Toeslag voor kinderen met
een aandoening (per maand)

432 EUR:
6-8 punten in de 3 pijlers en minstens 4 punten in pijler 1 of
9-11 punten in de 3 pijlers en minstens 4 punten in pijler 1 of 12-14
punten in de 3 pijlers
491 EUR: 15-17 punten in de 3 pijlers
526 EUR: 18-20 punten in de 3 pijlers
561 EUR: meer dan 20 punten in de 3 pijlers

Toeslag voor wezen
(per maand)

239 EUR

Toeslag voor halfwezen
(per maand)

120 EUR

Kraamgeld
(eenmalig bij de geboorte)

1.144 EUR

Adoptiepremie
(eenmalig bij de adoptie)

1.144 EUR

Voor vragen omtrent de kinderbijslagregeling die op 1 januari 2019 van kracht wordt:
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, Afdeling Gezin en Sociale Zaken
Kaperberg 6 in 4700 Eupen
q 087/59 63 00
familienleistungen@dgov.be
Voor vragen over je kinderbijslagdossier tot 31 december 2018 kun je nog steeds terecht bij je
huidig kinderbijslagfonds (Famifed, FZK enz.).
Meer informatie en antwoorden op FAQ vind je op onze website "Ostbelgien Live" onder de
rubriek "Familie - Kindergeld": www.ostbelgienlive.be.
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