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FAMIRIS. Zo heet het nieuwe Brusselse
kinderbijslagfonds dat vanaf 1 januari 2020 jouw
kinderbijslag gaat betalen.
Een nieuw kinderbijslagfonds, maar met bekende
gezichten! De medewerkers die vandaag bij
FAMIFED iedere maand stipt je kinderbijslag
betalen, werken vanaf 2020 voor Famiris. Je kan dus
blijven rekenen op hun kennis en ervaring.

Wat betekent dat voor mijn kinderbijslag?
In 2019?
Er verandert niets! In Brussel wordt de kinderbijslag pas hervormd in 2020.

In 2020?
Vanaf 8 februari 2020 ontvang je minstens het bedrag dat je vandaag krijgt.
Heel wat gezinnen krijgen dankzij de hervorming meteen méér kinderbijslag. En als dat voor jou niet
het geval is? Dan blijf je de oude bedragen ontvangen.
Wil je weten op hoeveel kinderbijslag je recht hebt vanaf 2020? Neem een kijkje op de achterzijde of
doe de test met de rekenmodule op www.famiris.brussels.

Jij hoeft niets te doen!
FAMIFED betaalt nog tot januari 2020 jouw kinderbijslag. Daarna neemt Famiris, het nieuwe
Brusselse kinderbijslagfonds van de overheid, het over.
Je FAMIFED-expert doet tijdig het nodige zodat Famiris de betaling probleemloos kan verderzetten.
Alles gebeurt automatisch en zonder onderbreking in de uitbetaling.

Vragen?
Die beantwoorden we graag! Je kan steeds terecht bij je vertrouwde FAMIFED-expert.
Voor meer informatie, surf naar www.famiris.brussels.
m Trierstraat 70, Bus 1, 1000 Brussel
q vanaf 1/11/2018: 0800-35 950
z fam.bru@famifed.be
Onthaal: Trierstraat 9, Brussel

Brusselse kinderbijslag vanaf 2020 in een notendop
Het maandelijks
inkomen van mijn
gezin bedraagt …

Mijn gezin telt ...
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

€ 180

€ 220/kind

€ 270/kind

€ 200 vanaf 12 jaar

€ 240 vanaf 12 jaar

€ 290 vanaf 12 jaar

€ 180

€ 210/kind

€ 250/kind

€ 200 vanaf 12 jaar

€ 230 vanaf 12 jaar

€ 270 vanaf 12 jaar

€ 140

€ 165/kind

€ 212/kind

€ 150 vanaf 12 jaar*

€ 175 vanaf 12 jaar

€ 222 vanaf 12 jaar

€ 140

€ 140/kind

€ 140/kind

€ 150 vanaf 12 jaar*

€ 150 vanaf 12 jaar

€ 150 vanaf 12 jaar

Minder dan € 2.582 bruto
Ik ben alleenstaande

Ik woon samen

Tussen € 2.582 en
€ 3.741 bruto
Meer dan € 3.741 bruto

* Let op! Alleen als het kind al recht heeft op een andere toeslag (bv. handicap)

De kinderbijslag is hoger als je kind voldoet aan de volgende voorwaarden:
• + € 10 als je kind geboren is na 31 december 2019
• + € 10 vanaf 18 jaar én ingeschreven in het hoger onderwijs
Let op! Gezin met 1 kind? Surf naar www.famiris.brussels voor meer info

Volgende tegemoetkomingen worden betaald bovenop de kinderbijslag:
GEBOORTEPREMIE
Eenmalige betaling

• € 1.100 bij de eerste geboorte of eerste adoptie van een kind en
bij de geboorte van een meerling
• € 500 vanaf de tweede geboorte of tweede adoptie van een kind

SCHOOLPREMIE

• 0-2 jaar : + € 20

Jaarlijks in augustus.

• 3-5 jaar : + € 20 indien kleuteronderwijs
• 6-11 jaar: + € 30
• 12-17 jaar: + € 50
• 18-24 jaar: + € 50 (+ € 30 indien hoger onderwijs)

Toeslag voor kinderen
met een HANDICAP

Het bedrag van deze toeslag verandert niet

Toeslag voor
WEESKINDEREN

Meer informatie vind je op de website www.famiris.brussels

Meer informatie vind je op de website www.famiris.brussels

Aan deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden.

