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U woont met uw gezin in Nederland en u werkt in België.
U krijgt dan misschien gezinsbijslag uit een van de vier
deelentiteiten van België. Soms kan uw partner ook
kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag
uit Nederland krijgen.
Gezinsbijslag
Gezinsbijslag is een tegemoetkoming in de gezinslasten. Zowel Nederland als
België heeft wettelijke regelingen voor gezinsbijslag. België is opgedeeld in
vier deelentiteiten. Elke deelentiteit heeft sinds 1 januari 2019 een eigen
regeling voor gezinsbijslag. Het Vlaamse Gewest heeft bijvoorbeeld het
“Groeipakket” met verschillende gezinsbijslagen. Deze gezinsbijslagen zijn
het basisbedrag, de zorgtoeslag, de sociale toeslag en de schoolbonus.
Nederland heeft ook verschillende regelingen voor gezinsbijslagen: de
kinderbijslag (AKW), het kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Wie krijgt gezinsbijslag
uit België?

Omdat u in België werkt en daar sociaal verzekerd bent, kunt u gezinsbijslag
krijgen uit de bevoegde deelentiteit van België. U krijgt gezinsbijslag volgens
de regeling van de deelentiteit waarin uw werkgever is gevestigd.
Werkgever in Vlaams Gewest
U heeft recht op gezinsbijslagen uit het Groeipakket. Als ‘begunstigde’, u
bent bijvoorbeeld de vader of moeder, kunt u voor uw kind het basisbedrag
krijgen, eventueel aangevuld met een zorgtoeslag, en/of een sociale toeslag.
U krijgt deze gezinsbijslagen tot en met de maand waarin het kind de leeftijd
van 18 jaar bereikt. Is uw kind 18 jaar of ouder? Dan kan de gezinsbijslag
doorlopen als het kind voldoet aan extra voorwaarden:
-- Uw kind heeft een ‘ondersteuningsbehoefte’ als gevolg van een
aandoening, handicap, of chronische ziekte. De gezinsbijslag loopt door tot
en met de maand waarin uw kind de leeftijd van 21 jaar bereikt.
-- Uw kind is leerling, student, stagiair of schoolverlater. De gezinsbijslag
loopt door tot en met de maand waarin uw kind de leeftijd van 25 jaar
bereikt.
U krijgt de gezinsbijslagen per maand uitbetaald.
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Verwacht u of uw partner een kind of adopteert u een kind? U kunt het
startbedrag bij geboorte of adoptie krijgen. Het startbedrag geboorte of
adoptie is een vast bedrag van € 1.122,00, dat eenmalig wordt betaald aan de
vader of moeder.
U vraagt gezinsbijslag of het startbedrag aan bij de publieke
uitvoeringsorganisatie FONS of bij een van de vier private
uitvoeringsorganisaties: Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily of Parentia.
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Werkgever in een andere deelentiteit
In deze leaflet geven wij geen uitleg over de regelingen van de drie andere
deelentiteiten. Neem bijvoorbeeld contact op met de publieke uitvoerder van
de bevoegde deelentiteit. Zie onder Overige nuttige adressen.

Wie krijgt kinderbijslag, Kinderbijslag
Uw partner die in Nederland woont en niet buiten Nederland werkt, kan
kindgebonden budget
en kinderopvangtoeslag? Nederlandse kinderbijslag krijgen voor kinderen tot 18 jaar. De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) betaalt de kinderbijslag uit.
Voor een kind van 16 of 17 jaar krijgt uw partner alleen kinderbijslag als het:
-- met een bijbaantje niet meer verdient dan €1.296 netto per kwartaal; èn
-- overdag op school zit en bezig is met het behalen van een startkwalificatie; òf
-- is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie; òf
-- al een startkwalificatie heeft behaald.
Een startkwalificatie is een diploma van havo, vwo, of mbo niveau 2 of hoger.
Kindgebonden budget
Krijgt uw partner kinderbijslag uit Nederland? Dan kan uw partner misschien
ook Nederlands kindgebonden budget krijgen. Het kindgebonden budget
is een extra maandelijkse bijdrage voor gezinnen met kinderen.
De Belastingdienst beoordeelt het recht op kindgebonden budget.
Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl, (Kan ik een toeslag krijgen?)
Kindgebonden budget.
Kinderopvangtoeslag
Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u misschien een
maandelijkse tegemoetkoming in de kinderopvangkosten krijgen.
Kinderopvangtoeslag krijgt u als:
-- u en uw partner allebei werken (soms ook als één van u een opleiding/
traject volgt om de kans op werk te vergroten). Het maakt niet uit of uw
partner in Nederland of België werkt, en
-- uw kind naar een geregistreerde kinderopvangstelling gaat of naar een
gastouder gaat (via een geregistreerd bureau) en u de kosten betaalt, en
-- uw kind op uw woonadres staat ingeschreven.
De Belastingdienst beoordeelt het recht op kinderopvangtoeslag. Meer
informatie vindt u op www.toeslagen.nl, (Kan ik een toeslag krijgen?),
Kinderopvangtoeslag.
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Hoeveel gezinsbijslag,
kindgebonden
budget en
kindero pvangtoeslag
krijgt u?

Hoeveel gezinsbijslag u krijgt, hangt af van hoeveel kinderen u heeft en
hoe oud ze zijn. Kijk voor de Nederlandse en Belgische bedragen in de
cijferbijlage. Wilt u weten hoeveel kindgebonden budget en
kinderopvangtoeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening
op www.toeslagen.nl, Naar de proefberekening.
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Gezinsbijslag uit België vraagt u aan bij de uitvoerder van de deelentiteit van
de vestigingseenheid van uw Belgische werkgever. Nederlandse kinderbijslag
vraagt uw partner aan bij het SVB-kantoor in de regio waar u woont.
Het kindgebonden budget hoeft u niet zelf aan te vragen. De SVB geeft
aan de Belastingdienst door dat uw partner kinderbijslag uit Nederland krijgt.
De Belastingdienst beslist of uw partner kindgebonden budget krijgt en
betaalt het uit. Heeft u na zes weken geen bericht van de Belastingdienst
ontvangen en denkt u recht te hebben op kindgebonden budget? Vraag dit
dan alsnog zelf aan bij de Belastingdienst.
Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dit kan via
www.toeslagen.nl, Ik wil een toeslag aanvragen.
Kinderbijslag uit Nederland
Werkt uw partner in Nederland of ontvangt uw partner loondoorbetaling bij ziekte,
een werkloosheids-, of ziektewetuitkering (bij ziekte minder dan 6 maanden)?
Dan kan uw gezin gezinsbijslag uit Nederland en België krijgen. Maar nooit de
volledige bedragen. Daarover bestaan afspraken.
Het land waar uw kind woont en waar uw partner werkt (Nederland) betaalt
de volledige gezinsbijslag en het land waar u werkt (België) betaalt hooguit
een aanvulling. De aanvulling is dan het bedrag van de gezinsbijslag uit een
van de deelentiteiten min de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de
kinderopvangtoeslag. Als u een aanvulling kunt krijgen, betaalt de uitvoerder
van de bevoegde deelentiteit dit bedrag.
Werkt uw partner niet?
Dan betaalt de bevoegde deelentiteit bij voorrang gezinsbijslag. U ontvangt de
betaling van de deelentiteit van de vestigingseenheid van uw werkgever.
Nederland betaalt eventueel aanvullende gezinsbijslag.
Werkt uw partner ook in België?
Dan betaalt de bevoegde deelentiteit bij voorrang gezinsbijslag. Betaling door de
uitvoerder van de deelentiteit. Werken beide ouders als werknemer? Dan volgt de
betaling door de bevoegde deelentiteit van de vestigingseenheid van de werkgever van de oudste ouder. In Nederland kan er in deze situatie alleen recht bestaan
op kinderopvangtoeslag, als de ouders daarvoor in aanmerking komen.
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Wat als…

... u kinderbijslag uit Nederland krijgt en u voor het eerst in België gaat werken?
Als u binnenkort in België gaat werken, is het belangrijk dat u dit zo snel
mogelijk aan de SVB doorgeeft. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor uw
Nederlandse kinderbijslag. Werkt u al in België en heeft u dit nog niet aan de
SVB laten weten? Geef dit dan alsnog door. Kijk op www.svb.nl Kinderbijslag,
(onder U heeft al kinderbijslag) Geef een wijziging door.
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Ontvangt u kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag? Geef de wijziging in
uw situatie dan ook aan de Belastingdienst door. Kijk op www.toeslagen.nl, Ik wil
een wijziging doorgeven.
… uw kind 18 wordt?
Dan stopt de kinderbijslag van de SVB en stopt ook het kindgebonden budget als
u dit krijgt. Gaat uw kind studeren? Dan kunt u gezinsbijslag uit de bevoegde
deelentiteit krijgen totdat uw kind 25 jaar wordt. Uw kind kan ook Nederlandse
studiefinanciering krijgen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.
… een kind dat tussen de 3 en 18 jaar is en dat bij u thuis woont intensieve zorg
nodig heeft?
Dan kunt u tweemaal kinderbijslag krijgen van de SVB. Ook krijgt u misschien een
hogere (aanvullende) gezinsbijslag uit de bevoegde deelentiteit. Meer weten?
Bezoek www.svb.nl, Dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg. Is uw werkgever
gevestigd in het Vlaamse Gewest, bezoek dan www.fons.be of ga naar de website
van een van de vier private uitvoeringsorganisaties: Infino, Kidslife Vlaanderen,
MyFamily of Parentia.
...u een alleenstaande ouder bent, kindgebonden budget krijgt en voor het
eerst in België gaat werken?
Omdat de kinderbijslag van de SVB stopt, krijgt u ook geen kindgebonden
budget meer. U krijgt alleen gezinsbijslag uit de bevoegde deelentiteit. Dat is
mogelijk nadelig voor u. Want misschien is het bedrag dat u uit de bevoegde
deelentiteit krijgt, lager dan het bedrag dat u uit Nederland krijgt voordat u in
België gaat werken (kinderbijslag van de SVB en kindgebonden budget).
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… u een kind adopteert?
Dan krijgt u een adoptiepremie. Deze vraagt u zelf aan bij de uitvoerder van de
deelentiteit van de vestigingseenheid van uw werkgever.
Als u een kind adopteert, kunt u ook adoptieverlof krijgen. Tijdens dit verlof
betaalt uw ziekenfonds een uitkering. Meer weten? Neem contact op met uw
ziekenfonds of bekijk de informatie op www.riziv.fgov.be, Thema’s,
Zwangerschap en geboorte, Vaderschaps- of geboorteverlof en adoptieverlof,
Adoptieverlof voor werknemers.
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Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Belgische Zaken van de SVB heeft in deze leaflet kort uitleg gegeven.
Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze leaflet.
En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op www.grensinfo.nl
en/of op www.svb.nl/bbz.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken.
Wij helpen u graag verder.
Bureau voor Belgische Zaken
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda
+31 (0)76 548 58 40
bbz@svb.nl
www.svb.nl/bbz

Overige nuttige
adressen

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Kinderbijslagregeling in Nederland
www.svb.nl/kinderbijslag
Belastingdienst Toeslagen
0800-0543
www.toeslagen.nl
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Regeling gezinsbijslag België per deelentiteit, publieke uitvoerders
- Vlaams Gewest
www.fons.be
- Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
www.famiris.be
- Waals Gewest
www.famiwal.be
- Duitstalige Gemeenschap
www.ostbelgienfamilie.be

