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Gelijke kinderbijslag voor werknemers en zelfstandigen, verhoogde kinderbijslag
voor meer kansarme gezinnen
De ministerraad bespreekt vandaag twee wetsontwerpen inzake kinderbijslag: een over de
gelijkschakeling van de kinderbijslag voor zelfstandigen en werknemers en een over de verhoging
van de inkomensgrenzen voor de sociale toeslagen en de eenoudertoeslag.
"Dit is een historisch moment. Na zoveel jaar zullen kinderen van zelfstandigen eindelijk dezelfde
kinderbijslag krijgen als kinderen van werknemers”, aldus de minister van Zelfstandigen, Sabine
Laruelle, en de staatssecretaris voor Sociale Zaken en Gezinnen, Philippe Courard.
Vooral de gezinnen van zelfstandigen zullen de positieve gevolgen van deze maatregel ondervinden.
Een eerste kind van een zelfstandige krijgt vanaf 1 juli 2014 evenveel als een eerste kind van een
werknemer. Nu krijgt een eerste kind van een zelfstandige nog 84,43 euro tegen 90,28 euro voor een
eerste kind van een werknemer. Bovendien zal vanaf juli het enige of jongste kind van een
zelfstandige ook recht hebben op een leeftijdsbijslag, zoals dat al het geval was bij de werknemers.
Een tweede ontwerp is gericht op de verhoging vanaf 1 juli 2014 van de inkomensgrenzen om recht
te hebben op een eenoudertoeslag of een sociale toeslag (bij langdurige werkloosheid, ziekte,
pensionering of een faillissement) op de kinderbijslag. De grenzen worden opgetrokken tot 2.309,58
euro voor alleenstaanden en tot 2.385,65 euro voor samenwonenden. Dat wil zeggen dat zo’n 6.000
gezinnen meer recht zullen hebben op een toeslag op de kinderbijslag.
Sabine Laruelle: “Na een stapsgewijs beleid van meer dan 10 jaar, zal de gelijkschakeling van de
kinderbijslag vanaf 1 juli 2014 een feit zijn. Dit is een historische stap! In 2003 ontving een kind van
een zelfstandige amper de helft van de kinderbijslag die werd ontvangen door een kind van een
loontrekkende. In 10 jaar is de kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige gestegen met
140%. Daarenboven zullen zelfstandigen in moeilijkheden die gebruik maken van de
faillissementsverzekering (maximaal 12 maanden), een toeslag krijgen inzake de kinderbijslag. Deze
toeslag bedraagt, aan de huidige index, 45,96 euro voor het eerste kind, 28,49 euro voor het tweede
kind met een supplement van 5 euro vanaf het derde kind en 22,97 euro vanaf het derde kind in een
eenoudergezin.”
Staatssecretaris Courard : “Dankzij deze maatregel zullen meer sociaal zwakkere gezinnen recht
hebben op verhoogde kinderbijslag”.
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