
Brussels kinderbijslag
Allocations familiales à Bruxelles

Un modèle social conçu sur mesure pour les familles bruxelloises

Een sociale maatregel op maat van de Brusselse gezinnen



Une allocation de base pour tous
Een basisbedrag voor iedereen

ELK KIND

CHAQUE 
ENFANT

MIN. € 150

geboren vanaf 01/01/2020

geboren vanaf 01/01/2020



INKOMEN / INKOMEN < €31.000

0 – 11 €40 €70 €110

12 – 24 €50 €80 €120

Familles monoparentales +€10 / kind - enfant +€20 / kind - enfant eenoudergezinnen

Suppléments pour les familles à faibles revenus
Toeslagen voor gezinnen met lagere inkomens

49% des familles bruxelloises ont un revenu < €31.000 (brut)

49% van de Brusselse gezinnen heeft een inkomen < €31.000 (bruto)

/ kind - enfant

/ kind - enfant

/ kind - enfant

/ kind - enfant

/ kind - enfant

/ kind - enfant



REVENUS/INKOMEN €31.000 - €45.000

0 – 11 €40 €25 €72

12 – 24 €50 €25 €72

Suppléments pour les familles à faibles revenus
Toeslagen voor gezinnen met lagere inkomens

8,5% des familles bruxelloises ont un revenu > €31.000 - < €45.000 (brut)

8,5% van de Brusselse gezinnen heeft een inkomen > €31.000 - < €45.000 (bruto)

/ kind - enfant

/ kind - enfant

/ kind - enfant

/ kind - enfant



Exemple - Voorbeeld

Johan en Aïcha ont un enfant: Sarah (7). Johan en Aïcha hebben samen een 
inkomen dat hoger ligt dan €45.000 / jaar.  

€ 112,5VANDAAG
AUJOURD'HUI

€ 150



Exemple - Voorbeeld

Floris is een alleenstaande vader van 2 kinderen: Kaat (8) en Mathias (13). 
Floris a un revenu de €29.500 / jaar.  

€ 480
€ 332VANDAAG

AUJOURD'HUI



Exemple - Voorbeeld

Oumar en Loubna ont deux enfants: Lina (9) en Ayoub (7).
Oumar en Loubna hebben samen een inkomen van €40.000 / jaar. 

€ 350
€ 323VANDAAG

AUJOURD'HUI



Extra premies
Extra premies

• Jaarlijkste schoolpremie
€20 - €80

• Eenmalige adoptiepremie of kraamgeld
Eerste kind: €1.100
Volgende kinderen: €500



Période de transition 2020 - 2026
Overgangsfase 2020 - 2026

• Niemand verliest. 

• Kinderen die voor 01/01/2020 werden geboren: 
Overgangsregeling met basisbedrag van €140 en zelfde
toeslagen voor lagere inkomens als in definitief model.

Vanaf 2020 
• 77% wint
• 50% wint minstens €20
• 20% wint minstens €50



Matrice de gain - Winstmatrix
08/02/2020

Categorie
1 2 3 4 Totaal

Gewone schaal (art. 40) > 2de plafond 36.031      4.956         33               -             41.020     
Gewone schaal (art. 40) > €31.000 < 2de plafond 9.004         4.003         93               13.100     
Wezen (art. 50bis) -             -             6                 -             6               
Invaliden & langdurige zieken (art. 50ter) -             492            1.264         104            1.860       
Eenoudergezinnen (art. 41) 8.114         3.382         1.164         326            12.986     
Langdurige werklozen & gepensioneerden (art. 42bis) 10.945      7.423         4.430         1.517         24.315     
Werkenden met bruto gezinsinkomen < € 31.000 16.242      10.277      4.882         2.060         33.461     
Totaal 71.332      35.534      15.782      4.100         126.748  

Gezinnen die minimum gelijk blijven 126.748    
Gezinnen die minimum €1 vooruit gaan 125.156    
Gezinnen die minimum €5 vooruit gaan 117.677    
Gezinnen die minimum €10 vooruit gaan 99.680      
Gezinnen die minimum €20 vooruit gaan 81.677      
Gezinnen die minimum €50 vooruit gaan 45.275      
Gezinnen die minimum €100 vooruit gaan 17.592      

Aantal kinderen



Selectiviteit - selectivité



Comparaison avec la Flandre
Vergelijking met Vlaanderen

• Lager basisbedrag: €150 vs. €160
mais allocation évolutive avec l’âge:

- €160: 12 ans
- €170: 18 ans (enseignement supérieur)

• Hogere toeslagen

• In Vlaanderen blijven kinderen die voor 1/1/19 geboren zijn onder
oude regeling; in Brussel valt elk kind onder de nieuwe regeling.

Voorbeeld: één kind in Vlaanderen geboren voor 2019 ontvangt aan basisbedrag van €92. 
Een kind geboren in Brussel ontvangt een basisbedrag van €140 (dat evolueert naar €150).



Timing
Timing

• Ordonnance

• Parlement

• Start: 1 januari 2020



Brussels kinderbijslag
Allocations familiales à Bruxelles

Un modèle social conçu sur mesure pour les familles bruxelloises

Een sociale maatregel op maat van Brussel


