Wat is een feitelijk gezin?
De wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (Belgisch
Staatsblad van 31 augustus 2000) heeft alle discriminatie tussen samenwonenden op basis van
het geslacht uit de Kinderbijslagwet Werknemers (verder afgekort als KBW) geschrapt. Alle
gezinsvormen worden voortaan gelijk behandeld.
De wet gaat er nu in het algemeen van uit dat twee (of meer) personen een feitelijk gezin vormen
als ze
- samenwonen op hetzelfde adres (wat moet blijken uit het rijksregister of een andere officiële
bron),
- geen bloed- of aanverwanten zijn van elkaar tot en met de derde graad (bijvoorbeeld geen
echtgenoten, ouders, schoonouders, kinderen, broers, halfzusters, grootouders, ooms en tantes),
- en gezamenlijk hun huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere manier
bijdragen.
Daarbij is het van geen enkel belang of ze van hetzelfde of van verschillend geslacht zijn.

Wat betekent dat voor uw kinderbijslag?
Als u een feitelijk gezin vormt
- kunnen de kinderen gegroepeerd worden. Het tweede kind krijgt meer kinderbijslag dan het
eerste en alle kinderen vanaf het derde nog meer (art. 42 KBW);
- kunt u kinderbijslag aanvragen voor de kinderen van uw partner (art. 51 KBW).
Maar een feitelijk gezin vormen, kan ook nadelig zijn voor de kinderbijslag.
- Als u de toeslag voor langdurig werklozen, langdurig zieken, gepensioneerden, gehandicapten en
invaliden met een beperkt inkomen ontvangt, kan die verminderen of wegvallen.
(Koninklijk Besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de art. 42bis en 56 § 2 KBW)
- Als u kinderbijslag ontvangt via uw buiten het gezin verblijvende (ex-)echtgenoot die
langdurig werkloos, langdurig ziek, gepensioneerd, gehandicapt of invalide is, vervalt de toeslag
op de kinderbijslag.
(Koninklijk Besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de art. 42bis en 56 § 2 KBW)
- U ontvangt niet langer de verhoogde wezenbijslag.
(art. 56bis, § 2 KBW)
- Als u een overlevingspensioen ontvangt hebt u zelf niet langer recht op kinderbijslag. Misschien
heeft uw partner recht op kinderbijslag.
(art. 56quater KBW).
- U kunt geen adoptiepremie ontvangen als uw partner reeds kraamgeld of een adoptiepremie
heeft ontvangen voor het kind.
(art. 73quater KBW)
- Als u recht hebt op de verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen, verliest u dat
recht.
(art. 41 KBW)

En als u geen feitelijk gezin vormt?
Het wettelijk vermoeden dat u een feitelijk gezin vormt, kunt u weerleggen.
Bijvoorbeeld door aan te tonen
- dat er een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst gesloten is tussen uzelf en de persoon
die met u op hetzelfde adres woont,
- of dat de persoon die met u samenwoont een feitelijk gezin vormt met iemand anders op hetzelfde
adres.
De gegevens die u meedeelt kunnen bij u thuis gecontroleerd worden. De verklaring van feitelijk gezin
geldt in principe voor alle sectoren van de sociale zekerheid.
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