VERBETERING KINDERBIJSLAGEN
ZELFSTANDIGEN
Sinds 1 juli 2014 is dankzij de 6de staatshervorming het kinderbijslagstelsel van de zelfstandigen
volledig geïntegreerd in dat van de werknemers. De kinderbijslagen werden op die datum immers
overgeheveld naar de Gemeenschappen. Dat betekent een verbetering voor de grote meerderheid
van de zelfstandige gezinnen. En in het regeerakkoord was overeengekomen om de verschillen
tussen de stelsels van de zelfstandigen en de werknemers voorafgaandelijk weg te werken.
Hierna overlopen we kort de belangrijkste effecten van die gelijkschakeling.

Uitbetaling via een kinderbijslagfonds
In het verleden werd de kinderbijslag aan een zelfstandig
gezin uitbetaald door het sociaal verzekeringsfonds waarbij
de zelfstandige was aangesloten. Op 1 juli 2014 werden de
dossiers van de zelfstandigen overgeheveld naar het kinderbijslagfonds binnen dezelfde dienstengroep. Zelfstandigen die aangesloten waren bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds ontvangen hun maandelijkse kinderbijslag voortaan
van Acerta Kinderbijslagfonds.
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Hogere kinderbijslag vanaf augustus 2014
De meeste zelfstandige gezinnen ontvangen vanaf augustus
us
2014 hogere kinderbijslag. Want ook de bedragen van de
e
zelfstandigen zijn gelijkgeschakeld met die van de werkneerkneemers. En in de regel zijn de bedragen van de werknemers
knemers
ers
hoger. In de tabel vindt u een overzicht van de nieuwe
bedragen voor de zelfstandigen. We hebben ons
ns beperkt
beperk tot
de meest voorkomende bijslagen.
Aanpassing maandelijkse bedragen
2014
n vanaf augustus 20
Vroeger bedrag

Nieuw bedrag

Verschi
Verschil

84,43

90,28

+5,85
+5

• Tussen 6 en 12 jaar

31,36

15,73
1

-15,73

• Tussen 12 en 18 jaar

47,92
92

23,95

-23,97

Gewone kinderbijslag oudste kind
Leeftijdsbijslag oudste kind met
recht op gewone kinderbijslag

• Boven de 18 jaar
oudste kind

52,89

27,60

-25,29

volgende kind

60,93

27,60

-33,33

Leeftijdsbijslag jongste
ste
e kin
kind met
recht op gewone kinderbijslag
bijslag
• Tussen 6 en 12 jaar

0

31,36

+31,36

• Tussen 12 en 18 jaar

0

47,92

+47,92

• Boven de 18 jaar
oudste kind

0

60,93

+60,93

volgende kind

0

60,93

+60,93

Het concrete verschil in de maandelijkse kinderbijslag vanaf augustus hangt af van de samenstelling van het gezin.
Daardoor kan het verschil anders zijn van gezin tot gezin.
Er zullen helaas ook gezinnen zijn die tijdelijk aan kinderbijslag moeten inboeten. Want bij de werknemers is
één bepaalde bijslag lager dan bij de zelfstandigen, meer
bepaald de leeftijdsbijslag voor het eerste kind met recht
op gewone kinderbijslag (zie tabel). Die leeftijdsbijslag is
al langer gehalveerd en wordt dus ook voor de zelfstandigen gehalveerd. Gelukkig wordt dat verschil voor de
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meeste
gezinnen gecompenseerd door de verhoging van de
meest gez
andere
bedragen.
Maar niet voor alle gezinnen. Zo daalt de
an
b
maandelijkse
kinderbijslag licht als het jongste kind in een
maand
zelfstandig
gezin jonger is dan 6 jaar. Toch zal dat maar een
z
zelf
tijdelijke
situatie zijn. Als het jongste kind de leeftijd van 6
t
jaar zal bereikt hebben, zullen ook die gezinnen volop van
de hogere kinderbijslagen kunnen genieten en hun ‘verlies’
geleidelijk inhalen.
De kinderbijslag van een bepaalde maand wordt altijd in de
maand nadien uitbetaald. Vandaar dat de gezinnen het pas
in augustus merken.
De moeder is voortaan bijslagtrekkende
Sinds juli 2014 is de moeder de bijslagtrekkende. Vroeger
was dat de vader. Om de continuïteit in de uitbetaling te
verzekeren, zullen de kinderbijslagfondsen de kinderbijslag
wel blijven storten op de bestaande bankrekening. De moeder kan desgewenst vragen om een nieuwe bankrekening
– haar eigen rekening – in te voeren.
Uitkering gedwongen stopzetting: verhoogde kinderbijslag
Een werknemer die werkloos wordt, heeft vanaf de 7de
maand recht op verhoogde kinderbijslag. Deze verhoogde
bijslag wordt vanaf juli 2014 ook betaald aan zelfstandigen
die hun activiteit gedwongen hebben moeten stopzetten en
recht hebben op een uitkering van het sociaal verzekeringsfonds. De gedwongen stopzetting moet een wettelijk erkende reden hebben, meer bepaald faillissement, collectieve
schuldenregeling, natuurramp, brand, vernieling door een
derde of een allergie als gevolg van de beroepsactiviteit. Q
37

