
 

Een NBMV die opgevangen wordt in een pleeggezin, in de ruime familiekring of die zelf ouder is kan 

onder bepaalde voorwaarden recht hebben op kinderbijslag. De NBMV kan een beroep doen op 

verschillende stelsels van kinderbijslag: de reguliere kinderbijslag, de gewaarborgde kinderbijslag of 

het equivalent gewaarborgde kinderbijslag toegekend door de OCMW’s. De toekenningsvoorwaarden 

verschillen per stelsel van kinderbijslag. Er is ook een ‘rangorde’ tussen de verschillende stelsels van 

kinderbijslag. Er moet altijd eerst nagegaan worden of er recht is op reguliere kinderbijslag. Als dat niet 

het geval is, moet vervolgens nagegaan worden of er recht is op gewaarborgde kinderbijslag. Pas in 

laatste instantie kan er recht zijn op equivalent gewaarborgde kinderbijslag toegekend door het 

OCMW. 

 

 Kinderbijslag als het familielid loontrekkende werknemer is 
Algemene Kinderbijslagwet (B.S. 22 december 1939) 

 

Gevallen die 
recht geven 
op reguliere 
kinderbijslag 

Geval 1: de NBMV wordt opgevangen en gehuisvest door een familielid. 
 
Geval 2: de NBMV wordt in een pleeggezin geplaatst krachtens een beslissing van 
de jeugdrechtbank of door bemiddeling van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg 
(of de SAJ1/SPJ2 in Franstalig België). 
 
/!\ Als een van de voorwaarden geldt dat de rechthebbende een loontrekkende 
werknemer of hiermee gelijkgesteld moet zijn. 

Voorwaarden 1) De NBMV maakt deel uit van het gezin en verblijft bij het gezin (behalve de broers 

en zussen).  
2) Het familielid of diens echtgeno(o)t(e)/partner krijgt kinderbijslag (d.w.z. dat het 
familielid zich in een professionele of sociale situatie bevindt die recht geeft op 
kinderbijslag: hij/zij werkt of bevindt zich in een gelijkgestelde situatie). 
3) Verwantschap tussen de rechthebbende en de gerechtigde (de NBMV). 
 
/!\ Het verblijfsrecht van de NBMV heeft geen invloed: de NBMV heeft recht op 
kinderbijslag, ook al verblijft hij niet legaal. 
 
/!\ De feitelijke verblijfplaats primeert op het domicilie. Het bewijs van feitelijk 
samenwonen kan verstrekt worden aan de hand van een uittreksel van het 
rijksregister of, bij gebrek aan zo'n uittreksel, aan de hand van andere officiële 
documenten. 
 
Als de voorwaarden niet vervuld zijn, kan bij de Minister van Sociale Zaken een 
afwijking (art. 51, §4) aangevraagd worden in “behartigenswaardige gevallen” 
(bijvoorbeeld wanneer het een andere persoon betreft, zoals de neef). 
 
 

Procedure De aanvraag wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 
(RKW). Het formulier kan gedownload worden op de website (www.famifed.be). 
 

                                                           
1 Service d’aide à la jeunesse 
2 Service de protection judiciaire 

http://www.famifed.be/


Aan wie 
wordt de 
steun 
betaald? 

Kinderbijslag wordt betaald aan de uitkeringstrekker, in principe het familielid dat 
de NBMV effectief opvoedt. De kinderbijslag wordt uitzonderlijk betaald aan de 
NBMV zelf als die ouder is dan 16 jaar en hij niet langer zijn domicilie heeft bij de 
persoon die hem opvoedt of als hij zelf een kind heeft waarvoor hij kinderbijslag 
krijgt. 
 
 

Beroep tegen 
weigering 

Tegen een weigering kan beroep aangetekend worden bij de arbeidsrechtbank 
binnen een termijn van 3 maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing (in 
afwachting kan bij het OCMW een voorschot gevraagd worden.) 
 

Wat als dat 
niets 
oplevert? 

Gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen. 

 

 Gewaarborgde gezinsbijslag 
Wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag (B.S. 7 augustus 1971) 

Koninklijk uitvoeringsbesluit van 25 oktober 1971 (B.S. 5 november 1971) 

 

Gevallen die recht 
geven op 
gewaarborgde 
kinderbijslag 

Wanneer de NBMV opgevoed en gehuisvest wordt door een familielid dat niet 
werkt (en zich ook niet in een gelijkgestelde situatie bevindt) en dat beperkte 
bestaansmiddelen heeft ((equivalent) leefloon, inkomensgarantie voor 
ouderen, ...)  gezinnen die onder een bepaalde inkomensgrens zitten en die 
niet voldoen aan de voorwaarden om reguliere kinderbijslag te krijgen. 
 
/!\ Om gewaarborgde gezinsbijslag te krijgen, geldt als een van de 
voorwaarden dat de NBMV niet geplaatst is in een instelling of pleeggezin. 
 

Voorwaarden Voor de rechthebbende: 
1) Verblijf: wettelijk verblijven in België (Belg zijn of geboren zijn in België of 

een erkende vluchteling of subsidiair beschermde zijn of staatloze zijn of 
onder de EU-Verordeningen inzake sociale zekerheid vallen of onder het 
(Herziene) Europees Sociaal Handvest vallen of geregulariseerd zijn op 
basis van de wet van 22 december 1999 of op basis van of op basis van 
criteria 2.8.A en 2.8.B van de regularisatie-instructie van 19 juli 2009 of 
een kind hebben dat de verblijfsvoorwaarde vervult). Zie ook 
www.vreemdelingenrecht.be.  

 
2) Verblijfsduur: al minstens 4 jaar in België wonen (bewijs via elk 

rechtsmiddel) en legaal verblijf op het moment van de aanvraag (zie 1)). In 
“behartigenswaardige gevallen” kan er een afwijking aangevraagd worden 
bij de Minister van Sociale Zaken. 

 
3) 2e voorwaarde: beperkte bestaansmiddelen hebben, d.w.z. een 

maximumbedrag/kwartaal van € 3.904,86 voor 1 kind + 20% per kind vanaf 
het 2e kind. De bestaansmiddelen waarmee rekening gehouden wordt, zijn 
bijvoorbeeld netto-inkomen, pensioen en interesten, beroepsinkomen als 
zelfstandige, studiebeurs, opbrengst van beleggingen, alimentatie, ... 

 
 
 

http://www.vreemdelingenrecht.be/


 
Voor de NBMV: 
1) Effectief in België verblijven. 

 
2) Officieel bij de aanvrager wonen (gemeenschappelijke verblijfplaats) OF 

tenlasteneming door de aanvrager van meer dan de helft van de 
onderhoudskosten 

    (/!\ als de NBM geplaatst is in een instelling of pleeggezin, wordt de  
gewaarborgde gezinsbijslag niet toegekend). 
 
3) Verblijf: de NBM moet de toelating/machtiging hebben om wettelijk in 

België te verblijven of er zich te vestigen (hij moet beschikken over een 
verblijfsvergunning). 
 

4) Verblijfsduur: 2 mogelijke gevallen 

 Als er een verwantschap tot in de 3e graad is met de aanvrager OF als de 
NBM een kind is van de (ex-)echtgeno(o)t(e)/partner: geen voorwaarde 
qua verblijfsduur. 

 Als er geen verwantschap tot in de 3e graad is: effectief in België 
gewoond hebben gedurende een onafgebroken periode van minstens 5 
jaar direct voorafgaand aan de indiening van de aanvraag. Afwijking 
mogelijk door de Minister van Sociale Zaken. 

 
5) Geen aanspraak kunnen maken op reguliere kinderbijslag. 

 

Procedure De aanvraag wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 
Werknemers (RKW). Het formulier kan gedownload worden op de website 
(www.famifed.be). 
 

Wat in geval van 
weigering? 

Er kan een afwijking aangevraagd worden binnen de 3 maanden volgend op de 
kennisgeving van de beslissing tot weigering, ofwel bij de FOD Sociale 
Zekerheid voor een weigering wegens de verblijfsduur van de NBM, ofwel bij 
de Minister van Sociale Zaken voor een weigering wegens de verblijfsduur van 
de rechthebbende. 
 
Tegen een weigering kan beroep aangetekend worden bij de arbeidsrechtbank 
binnen een termijn van 3 maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing (in 
afwachting kan bij het OCMW een voorschot gevraagd worden). 
 

Wat als dat niets 
oplevert? 

Een aanvraag indienen bij het OCMW om een equivalent gewaarborgde 
kinderbijslag te krijgen (het bedrag kan gelijk zijn aan de gewaarborgde 
gezinsbijslag). 
 

 

  

http://www.famifed.be/


 

 Equivalent gewaarborgde kinderbijslag toegekend door het OCMW (= 
aanvullende financiële maatschappelijke dienstverlening) 
 

Voorwaarden Equivalent gewaarborgde kinderbijslag is een vorm van maatschappelijke 
dienstverlening. Dezelfde toekenningsvoorwaarden zijn bijgevolg van 
toepassing. Zie ook Deel I, rubriek 4. 
De bestaansmiddelen moeten onvoldoende zijn om te voorzien in de 
behoeften van de NBMV. 
 

Procedure De aanvraag wordt ingediend bij het bevoegde OCMW. 
 

Wat in geval van 
weigering? 

Tegen een weigering kan beroep aangetekend worden bij de arbeidsrechtbank 
binnen een termijn van 3 maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing. 
 

 


