
LEEFTIJDSTOESLAG

OUD SYSTEEM

TOESLAGEN VOLGENS DE 
SITUATIE VAN HET KIND

BASISBEDRAG

HUIDIG SYSTEEM 
Het huidige Brusselse model startte in 2020 en geldt voor alle Brusselse kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 

2020. Als het huidige model echter minder voordelig is dan de bedragen die je eind 2019 ontving via het oude systeem, dan 
behoud je nog het oude bedrag voor de kinderen geboren voor 1 januari 2020. Parentia vergelijkt elke maand de bedragen 

tussen beide systemen en zal automatisch het huidige systeem toepassen indien het voor jouw gezin voordeliger is.

SCHOOLPREMIE
(jaarlijkse leeftijdstoeslag)

TOESLAGEN VOLGENS  
DE GEZINSSITUATIE

GEBOORTE-  
OF ADOPTIEPREMIE

De nieuwe toekenningsregels zijn niet langer gebaseerd 
op het socioprofessionele statuut van de ouders maar op 

het bruto gezinsinkomen (lager dan € 34.603,94/jaar). 
Het basisbedrag stijgt met

+ € 5,86 tot  + € 115,86 maand per kind.

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

Afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie stijgt dit 
basisbedrag met + € 18,43 tot + € 71,39  

/maand per kind.

enige of oudste kind: € 105,78 /maand 
tweede oudste kind: € 195,72 /maand   

alle volgende kinderen: € 292,22 /maand

Indien wees van één of beide ouders:     
€ 406,35 /maand

De kinderbijslag in Brussel.

1ste kind: € 1214,51 
vanaf 2de kind: € 552,05

Geen leeftijdstoeslag

jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan € 34.603,94: jaarlijks bruto gezins
inkomen tussen  
€ 34.603,94 en  

€ 50.231,53:
1 kind + € 0,00  

/maand per kind 

2 kinderen + € 27,60  /
maand per kind 

vanaf 3 kinderen  
+ € 79,50 /maand per 

kind

Kind met aandoening/handicap:

afhankelijk van de ernst van de aandoening stijgt het 
basisbedrag van + € 92,76 tot + € 618,40 /maand

Pleegkind:

+  € 70,98 /maand per kind (oud systeem)
+  € 70,97 /maand per kind (huidig systeem)

0 tot 11 jaar: 
1 kind + € 44,16 /maand per kind

2 kinderen + € 77,29 /maand per kind 
vanaf 3 kinderen + € 121,45 /maand 

per kind

12 tot 24 jaar: 
1 kind + € 55,21 /maand per kind 
2 kinderen + € 88,33 /maand per 

kind vanaf 3 kinderen + € 132,49 /
maand per kind

02 jaar: 
+ € 22,08 /jaar per kind

35 jaar: 
+ € 22,08 /jaar per kind

(als het kind  
kleuter onderwijs volgt)

611 jaar: 
+ € 33,12 /jaar per kind

1224 jaar:
+ € 55,21 /jaar per kind

of vanaf 18 jaar: indien hoger onderwijs 
+ € 88,33 /jaar per kind

Eventueel vermeerderd met toeslag als éénoudergezin:  
1 kind: + € 0,00 /maand per kind

2 kinderen + € 11,04 /maand per kind 
vanaf 3 kinderen + € 22,08 /maand per kind

Meer info op www.parentia.beSituatie op 1/05/2022. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.

Terug naar school: jaarlijkse premie voor alle Brusselse kinderen

Indien 1 kind en geen 
sociale toeslag, geen 

toeslag als wees of als 
kind met een  
aandoening:     

geboren vanaf 2020:    
€ 165,62  

/maand per kind

geboren voor 2020:      
€ 154,58  

/maand per kind

0 tot 11 jaar:

geboren vanaf 2020:
€ 165,62  

    /maand per kind

geboren voor 2020:  
€ 154,58 

/maand per kind

18 tot 24 jaar  
indien hoger onderwijs 

geboren vanaf 2020:  
€ 187,70  

/maand per kind

geboren voor 2020:  
€ 176,66  

/maand per kind

Wees van één ouder: bovenstaand basisbedrag x 1,5 
Wees van beide ouders: bovenstaand basisbedrag x 2 

In de andere gevallen: 
12 tot 24 jaar:

geboren vanaf 2020:  
€ 176,66  

/maand per kind

geboren voor 2020:    
€ 165,62  

/maand per kind


