
Uw gesprekspartner:

Parentia Brussel

Tel.: 

Fax: (02)512 47 84

brussel@parentia.be

www.parentia.be

Afz. : Parentia Brussels v.z.w. - PB 80010 - 1070 Anderlecht

 

Vanaf het begin, bij elk gezin.   

Parentia Brussels v.z.w. Ÿ Maatschappelijke zetel : Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel Ÿ KBO 0726.908.991

Postadres : PB 80010, 1070 Anderlecht Ÿ www.parentia.be

Pagina 1/5 SSEXAMEN

 

Postadres : PB 80010 - 1070 Anderlecht

Betreft : een sociale toeslag op kinderbijslag

aanvraag ontvangen op uw kenmerk ons kenmerk

0

Met dit formulier kun je als je met je gezin in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont een sociale

toeslag op de kinderbijslag aanvragen. Deze toeslag is er voor gezinnen met een laag inkomen

en voor de middenklassengezinnen met een bescheiden inkomen. Het toegekende bedrag is

afhankelijk van het inkomen,  de gezinsgrootte en de leeftijd van de kinderen in het gezin.

Wie heeft recht op een sociale toeslag ?

Gezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben recht op een sociale toeslag:

Ø

Als het jaarlijks gezinsinkomen lager ligt dan 31.000,00 EUR Bruto.

Ø

Als het jaarlijks gezinsinkomen lager ligt dan 45.000,00 EUR Bruto. Deze inkomensgrens

geldt enkel voor gezinnen met minstens 2 kinderen.

Alle  informatie over de berekening van het gezinsinkomen vind je op het bijgevoegde

infoblad.

Als je denkt in aanmerking te komen voor een sociale toeslag, vul dan de verklaring bij deze brief in

en bezorg ons deze ondertekend terug. Voeg de bewijsstukken van je beroepsinkomsten en/of

uitkeringen toe. Je dossierbeheerder onderzoekt dan of een voorlopige toeslag kan betaald worden.

OPGELET !

De beslissing over de toekenning van de toeslag op basis van het aanvraagformulier is voorlopig.

Wanneer twee jaar later de gegevens over het gezinsinkomen beschikbaar zijn bij de belastingdienst

(FOD Financiën), wordt  na verificatie van de fiscale gegevens een definitieve beslissing genomen

voor het gecontroleerde jaar:

Ø

Je kreeg de voorlopige toeslag en na controle  van de belastbare beroepsinkomsten en/of

uitkeringen blijkt dat het gezinsinkomen onder de inkomensgrens lag  èDe ontvangen

toeslagen zijn definitief verworven.

Mevrouw, Mijnheer
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Ø

Je kreeg geen voorlopige toeslag  maar na controle  van de belastbare beroepsinkomsten

en/of uitkeringen blijkt dat het gezinsinkomen onder de inkomensgrens lag èJe ontvangt de

toeslag met terugwerkende kracht.

Ø

Je kreeg de voorlopige toeslag maar na controle van de belastbare beroepsinkomsten en/of

blijkt dat het gezinsinkomen boven de inkomensgrens lag èJe moet de ontvangen

toeslagen terugbetalen.

Verwittig steeds uw kinderbijslagfonds bij elke wijziging van je inkomen of

gezinssituatie.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u ons alle werkdagen bereiken op het nummer , bij voorkeur

tussen 9.00 en 12.00 uur, of op afspraak.

Met vriendelijke groeten.

Je team Parentia Brussel
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Infoblad Sociale Toeslagen

Wie heeft recht op een sociale toeslag ?

Vanaf 1 januari 2020 hebben gezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben recht op een

sociale toeslag:

Ø

Als het jaarlijks gezinsinkomen lager ligt dan 31.000,00 EUR Bruto.

Ø

Als het jaarlijks gezinsinkomen tussen lager ligt dan 45.000,00 EUR Bruto. Deze

inkomensgrens geldt enkel voor gezinnen met minstens 2 kinderen die recht hebben op

kinderbijslag.

Hoe berekenen wij uw inkomsten ?

Beroepsinkomsten en uitkeringen in binnen- en buitenland die meetellen:

Ø

Beroepsinkomsten voor werknemers (ook dienstencheques): de gezamenlijke belastbare

beroepsinkomsten, zoals aangegeven op je aanslagbiljet,  verhoogd met de beroepskosten.

Dit bedrag bestaat uit het belastbaar loon + belastbaar jaarlijks vakantiegeld  + belastbare

eindejaarstoelage  + belastbare supplementen van de werkgever.  Om een inschatting te

maken van  je belastbaar jaarinkomen van het lopende jaar, maak je volgende berekening: 

gemiddelde bruto maandinkomen x13

Ø

Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: netto belastbaar inkomen vermenigvuldigd met de

factor 100/80. Beroepsverliezen van zelfstandigen mogen worden afgetrokken van de

inkomsten uit andere beroepswerkzaamheden. Deze gegevens vind je terug op je

aanslagbiljet.

Ø

Belastbare vervangingsinkomens: uitkeringen voor werkloosheid of na faillissement,

uitkeringen voor ziekte en voor bevallingsrust, uitkeringen voor loopbaanonderbreking of

tijdskrediet, uitkeringen voor arbeidsongevallen en voor beroepsziekten, (brug)pensioenen en

vergoedingen uit groepsverzekeringen, overlevingspensioen en overgangsuitkering;

Ø

Diverse uitkeringen:

Ÿ

PWA-cheques;

Ÿ

opvanguitkeringen voor onthaalouders betaald door de RVA;

Ÿ

verbrekingsvergoedingen: enkel het gedeelte met betrekking tot het  jaar van uitbetaling

telt mee;

Ÿ

achterstallen: enkel het gedeelte met betrekking tot het jaar van uitbetaling telt mee;

Ÿ

contractuele vergoedingen uit een groepsverzekering van de werkgever wegens ziekte,

invaliditeit of ongeval die een inkomensverlies dekken: enkel de jaarlijkse rente van het

lopende jaar telt mee.

Ÿ

Belastbare uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit  ingevolge een

private verzekering voor zelfstandigen en vrije beroepen.

Ø

Inkomsten als internationale ambtenaar: inkomsten die voortvloeien uit een tewerkstelling bij

een Europese of internationale instelling, voor hun totaalbedrag verminderd met de

persoonlijke bijdragen tegen de door hun instelling van internationaal publiek recht

verzekerde socialezekerheidsrisico's.

Beroepsinkomsten en uitkeringen die NIET meetellen

Ø

kinderbijslag;

Ø

alimentatie;

Ø

leefloon;

Ø

loon en vakantiegeld in het kader van een flexijob;

Ø

maaltijd- en ecocheques;

Ø

Inkomensvervangende tegemoetkomingen;

Ø

tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen

voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;



Vanaf het begin, bij elk gezin.   

Parentia Brussels v.z.w. Ÿ Maatschappelijke zetel : Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel Ÿ KBO 0726.908.991

Postadres : PB 80010, 1070 Anderlecht Ÿ www.parentia.be

Pagina 4/5 SSEXAMEN

 

Ø

onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin;

Ø

forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;

Ø

achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar;

Ø

verbrekingsvergoedingen voor volgende jaren en vervroegd vakantiegeld

Van wie tellen de beroepsinkomsten en/of uitkeringen mee?

Je bent alleen met de kinderen?

Enkel je  eigen beroepsinkomsten en/of uitkeringen worden inrekening gebracht.

Je  bent getrouwd of hebt een partner?

De beroepsinkomsten en/of uitkeringen van jezelf worden samengeteld met  die van je echtgenoot

of partner (ook als die buiten België verblijft) of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt,

Jullie vormen een feitelijk gezin als jullie aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

Ø

jullie wonen samen en zijn gedomicilieerd op hetzelfde adres;

Ø

jullie zijn geen bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (dus geen ouders, kinderen,

broers, zussen, grootouders, ooms, tantes);

Ø

jullie dragen samen financieel of op een andere manier bij tot het huishouden.

Wij veronderstellen dat jullie een feitelijk gezin vormen wanneer de twee eerste voorwaarden 

vervuld zijn.

Toekenning van de sociale toeslag

De beslissing over de toekenning van de toeslag is voorlopig.

Wij controleren twee jaar later immers uw belastbare beroeps-en vervangingsinkomsten wanneer

deze beschikbaar zijn bij de belastingdienst (FOD Financiën)

Ø

Als  na controle van deze gegevens blijkt dat de inkomensgrens toch werd overschreden ,

moet u de gekregen toeslagen terugbetalen.

Ø

Als u geen voorlopige toeslag kreeg, maar  als  na controle van fiscale gegevens blijkt dat de

inkomensgrens niet werd overschreden, krijgt u de toeslag met terugwerkende kracht. 

Ø

Als na controle van de fiscale gegevens wordt bevestigd dat de toeslag terecht werd toegekend

of terecht niet werd toegekend, ontvang je geen verdere inlichting.

Verwittig steeds je kinderbijslagfonds !

Ø

als je beroepsinkomsten en/of uitkeringen stijgen/dalen;

Ø

als het kind niet meer studeert, als u gaat samenwonen of als een gezinslid apart gaat wonen,

als je adres wijzigt;

Ø

als je trouwt of getrouwd bent buiten België;

Ø

als je echtgenoot/partner in het buitenland of voor een internationale organisatie (EU, NAVO,

VN, …) werkt. 



Vanaf het begin, bij elk gezin.   

Parentia Brussels v.z.w. Ÿ Maatschappelijke zetel : Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel Ÿ KBO 0726.908.991

Postadres : PB 80010, 1070 Anderlecht Ÿ www.parentia.be

Pagina 5/5 SSEXAMEN

 

Verklaring over mijn gezinsinkomen

ENKEL TERUG TE STUREN INDIEN UW INKOMSTEN LAGER LIGGEN DAN DE

GRENSBEDRAGEN OF INDIEN UW GEZINS-OF BEROEPSSITUATIE WIJZIGT

Woont u alleen met de kinderen ?

o JA

è

Houd rekening met jouw  BRUTO-beroeps inkomsten en/of -uitkeringen in binnen- en

buitenland

o NEE

è

Houd rekening met jouw BRUTO- beroepsinkomsten en/of uitkeringen in binnen en

buitenland én met deze van uw echtgenoot/partner en/of de persnonen waarmee u een

feitelijk gezin vormt, zelfs als deze persoon in het buitenland verblijft.

Ik ondergetekende, ..................................................................................... (Naam en voornaam ), verklaar :

o

1. De jaarlijkse BRUTO inkomsten van mijn gezin  bedragen minder dan 31.000,00 EUR

o

2. De jaarlijkse BRUTO  inkomsten van mijn gezin bedragen minstens 31.000,00 EUR en minder dan

45.000,00 EUR

o

3. De jaarlijkse BRUTO inkomsten van mijn gezin bedragen 45.000,00 EUR of meer.

o

4. Ik of een lid van mijn gezin werkt voor een Europese of internationale instelling of in het buitenland.

o

5. Ik kan de jaarlijkse BRUTO inkomsten van mijn gezin niet bepalen / Ik wens niet dat mijn

kinderbijslagfonds mij een voorlopige toeslag toekent, maar verkies dat het de ontvangst afwacht  van de

definitieve gegevens over het gezinsinkomen die door de belastingdienst worden verstrekt, waarna mij

desgevallend met terugwerkende kracht een sociale toeslag wordt toegekend.

Opgelet ! Als je optie 1, 2 of 4 hebt aangekruist, moet je aanvraag vergezeld gaan van een bewijs van de bruto

beroeps-en vervangingsinkomsten van alle leden van het feitelijk gezin (in België en in het buitenland). Welke

bewijsstukken moet je meesturen met je aanvraag?

Ø

Werknemers : de loonfiche(s);

Ø

Zelfstandigen :  het laatste aanslagbiljet of een attest van het sociaal verzekeringsfonds met het bedrag

waarop de sociale bijdragen worden berekend of met het geraamd bedrag van de huidige inkomsten van de

zelfstandige;

Ø

Uitkeringsgerechtigden: een attest van de betaalbureaus van de RVA, het RIZIV, de pensioendienst, de

vakbonden, het OCMW of de ziekenfondsen;

Ø

Europese en internationale ambtenaren: de loonfiche.

VERGEET NIET HET FORMULIER TE ONDERTEKENEN VOORDAT JE HET ONS TERUGSTUURT

Ik weet dat ik met dit formulier een voorlopige toeslag op mijn kinderbijslag aanvraag en dat mijn kinderbijslagfonds

mijn gegevens opvraagt bij de belastingen (FOD Financiën) om te controleren of mijn belastbare

beroepsinkomsten en/of uitkeringen op jaarbasis onder het grensbedrag liggen (op het aanslagbiljet: voor

werknemers "gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten" verhoogd met de beroepskosten, voor  zelfstandigen: het

netto belastbaar inkomen vermenigvuldigd met 100/80). 

Ik weet dat elke onverschuldigde betaling terugbetaald moet worden en ik meld onmiddellijk elke wijziging

van mijn gezins- en inkomenssituatie.

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb.

Datum...........................................................................

Telefoon ......................................................................

E-mail ..........................................................................

Handtekening ..............................................................


