
KINDEREN GEBOREN VOOR 2020
Je blijft de bedragen van het oude systeem ontvangen, tot het einde van het 
recht op kinderbijslag van je kind. 

KINDEREN GEBOREN VANAF 2020
Je ontvangt de bedragen van het nieuwe Waalse systeem.

De oude bedragen blijven behouden. De nieuwe  
toekenningsregels zijn niet langer gebaseerd op het 

socioprofessionele statuut van de ouders maar op het 
bruto gezinsinkomen (lager dan € 31.603,68/jaar).  

Het basisbedrag stijgt met  
+ € 5,42 tot + € 107,03 /maand per kind. 

Afhankelijk van de leeftijd van het kind  
en het gezinsinkomen varieert de premie van 

+ € 21,65 tot + € 119,51 /jaar per kind.

Het basisbedrag stijgt wanneer je 
kind 6, 12 en 18 wordt. 

Afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie stijgt dit 
basisbedrag met + € 17,02 tot + € 65,95  

 /maand per kind.

enige of oudste kind: € 97,72 /maand
tweede oudste kind: € 180,82 /maand

alle volgende kinderen: € 269,96 /maand

Indien wees van één* of beide ouders:  
€ 375,39 /maand

De kinderbijslag in Wallonië vanaf 2020.

€ 1122,00 per kind

Geen leeftijdstoeslag

0 tot 17 jaar:
€ 158,10 /maand

Wees van één ouder (of kind van enige ouder)*
+ € 79,05 /maand

Wees van beide ouders  
(of enige ouder overleden)

€ 357,00 /maand

18 tot 24 jaar:
€ 168,30 /maand

Wees van één ouder (of kind van enige ouder)*
+ € 84,15 /maand

Wees van beide ouders  
(of enige ouder overleden)

€ 357,00 /maand

jaarlijks bruto gezinsinkomen  
lager dan € 31.603,68:

+ € 56,10 /maand per kind

Eventueel vermeerderd met volgende bedragen:

jaarlijks bruto gezinsinkomen 
tussen € 31.603,68 en € 51.000,00:

+ € 25,50 /maand per kind

Eventueel vermeerderd met volgende bedragen:

vanaf 3 kinderen: + € 35,70 /maand per kind
éénoudergezin: + € 20,40 /maand per kind
invalide ouder: + € 10,20 /maand per kind

vanaf 3 kinderen: + € 20,40 /maand per kind 
eenoudergezin: + € 10,20 /maand per kind

Kind met aandoening/handicap:

afhankelijk van de ernst van de aandoening stijgt het 
basisbedrag van + € 85,69 tot + € 571,28/maand.

Student:

Vanaf 18 jaar behouden studenten automatisch 
hun recht op kinderbijslag tot 21 jaar zonder 

rechtvaardiging/schoolattest.

Pleegkind:

+ 65,57 €/maand per kind geboren voor 2020
+ 62,22 €/maand per kind geboren vanaf 2020

05 jaar: 
+ € 20,40 /jaar per kind

611 jaar: 
+ € 30,60 /jaar per kind

1217 jaar: 
+ € 51,00 /jaar per kind

vanaf 18 jaar: 
+ € 81,60 /jaar per kind

LEEFTIJDSTOESLAG

BASISBEDRAG

VOLGENS DE SITUATIE 
VAN HET KIND

SCHOOLPREMIE
(jaarlijkse leeftijdstoeslag)

TOESLAGEN VOLGENS  
DE GEZINSSITUATIE

GEBOORTE-  
OF ADOPTIEPREMIE

Meer info op www.parentia.be* Kinderen die wees werden vanaf 1/1/2019 behouden dit bedrag, 
ook bij samenwonen van overlevende ouder.

Situatie op 1/3/2020. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.


