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Algemene opmerking 
Om deze folder leesbaarder te maken, wordt op sommige plaatsen alleen de mannelijke vorm gebruikt voor 
personen, bijvoorbeeld 'de rechthebbende op kinderbijslag'. In het belang van gelijke behandeling zijn 
dergelijke termen van toepassing op alle geslachten. Er schuilt geen enkele vorm van discriminatie achter 
het gebruik van de mannelijke vorm. Dit is alleen omwille van redactionele redenen.  
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Over deze informatiefolder 

Wat is de kinderbijslag? 
Gezinnen met kinderen moeten de ►verzorging en de opleiding van hun kinderen financieren. Hiervoor 
hebben ze meer geld nodig dan mensen zonder kinderen. Als compensatie voor deze extra kosten is er 
kinderbijslag, een onderdeel van de gezinsbijslag in Duitsland. 

De kinderbijslag wordt door de staat als uitkering aan de ouders betaald tot op het niveau van het 
zogenaamde ►bestaansminimum van een kind. Het bestaansminimum wordt opgevat als de 
minimumvereiste voor de verzorging, opvoeding en opleiding van een kind. Wanneer de kinderbijslag 
hiervoor niet echt noodzakelijk is, is het bedoeld als ondersteuning voor het gezin. De kinderbijslag wordt 
bij de ►Familienkasse aangevraagd en wordt ook door hen uitgekeerd. De ►Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) houdt toezicht op de Familienkassen. 

Wat heeft de kinderbijslag met de inkomstenbelasting te maken? 
Het ►bestaansminimum van het kind is vrijgesteld van de inkomstenbelasting van de ouders. Dit betekent 
dat kinderbijslag een ►belastingaftrek is. In de eerste stap ontvangt u maandelijks de kinderbijslag. 

Vervolgens voert de belastingdienst in het volgende jaar de zogenaamde ►Günstigerprüfung 
(onderzoek naar het hoogste belastingvoordeel) uit. Hierbij wordt nagegaan welke optie u een hoger 
belastingvoordeel biedt: bij het uitkeren van de kinderbijslag of bij aftrek van het ►belastingvrije bedrag 
voor kinderen. Zo zorgt uw recht op kinderbijslag ook voor ►belastingvrijstelling. Als het 
belastingvoordeel voor u groter is bij de aftrek van het belastingvrije bedrag voor kinderen dan bij de 
uitkering van de kinderbijslag, dan wordt er rekening gehouden met de belastingvrije bedragen voor 
kinderen bij de berekening van de belasting. Dat geldt ook als er geen kinderbijslag werd aangevraagd. 

Waarom is er deze informatiefolder over kinderbijslag? 

Deze informatiefolder is bedoeld om u een overzicht te geven van de belangrijkste punten van de wettelijke 
regeling inzake kinderbijslag. Lees deze folder aandachtig door, zodat u uw rechten en plichten kent. 

De folder bevat een woordenboek. Veel belangrijke termen worden hier nog eens kort uitgelegd. De 
termen die u in het woordenboek kunt vinden, zijn gemarkeerd in de tekst, bijvoorbeeld: ►Fiscaal 
identificatienummer. 

Waar vindt u meer informatie? 
Niet alle details over kinderbijslag kunnen in één folder worden geplaatst en uitgelegd. Voor meer informatie 
kunt u de volgende websites bezoeken: 

Familienkasse: www.familienkasse.de 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt): www.bzst.de 
Ook het ‘Familienportal’ van het ►Duitse federale ministerie voor gezin, senioren, vrouwen en jeugd 
(Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) biedt veel informatie over 
kinderbijslag. Bezoek hiervoor de website www.familienportal.de. 
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Hoe kunt u de Familienkasse ook nog bereiken? 
Bezoek ter plaatse een regionale Familienkasse in uw buurt (gebruik de kantoor-zoekfunctie online op 
www.familienkasse.de). 

Via telefoon 

Zorg dat u altijd uw kinderbijslagnummer bij de hand hebt wanneer u belt! 

Servicetelefoon van de Familienkasse: 

Van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur 

 0800 4 5555 30 (gratis) 

Voor oproepen vanuit het buitenland dient u het volgende telefoonnummer te gebruiken: 

 0049 911 1203 1010 (betalend) 

U wilt gewoon meer informatie over de betalingstermijnen voor kinderbijslag en kindertoeslag? Hiervoor 
ontvangt u de klok rond informatie via het volgende telefoonnummer: 

 0800 4 5555 33 (gratis) 

Als u een kind met een handicap heeft en recht heeft op kinderbijslag, kunt u bellen met de servicetelefoon 
van de Familienkasse: zie punt 4.6 Kinderen met een handicap. 

1e Recht op kinderbijslag 
In Duitsland zijn er twee wettelijke grondslagen voor het recht op kinderbijslag: de ►Duitse federale wet 
op de inkomstenbelasting (EStG) en de ►Duitse federale wet op de kinderbijslag (BKGG). 

(Als één van de ouders volgens de Duitse federale wet op de inkomstenbelasting recht heeft op 
kinderbijslag en de andere ouder recht heeft op kinderbijslag volgens de Duitse federale wet op de 
kinderbijslag, heeft dit recht volgens de Duitse federale wet op de inkomstenbelasting voorrang. De 
kinderbijslag wordt dan betaald volgens de Duitse federale wet op de inkomstenbelasting.) 

Voorwaarde voor het recht op kinderbijslag is dat de rechthebbende via het aan hem verleende ►fiscaal 
identificatienummer kan worden geïdentificeerd. De Familienkasse achterhaalt dit nummer zoveel 
mogelijk zelf of vraagt het op bij de rechthebbende. 

Kinderbijslag volgens de Duitse federale wet op de inkomstenbelasting (EstG) 
In principe ontvangen ►Duitse staatsburgers kinderbijslag als ze hun ►woonplaats of gebruikelijke 
verblijfplaats in Duitsland hebben. 

Buitenlandse staatsburgers van de EU-/EER-lidstaten en Zwitserland 
De volgende voorwaarden gelden voor inwoners van Zwitserland en voor ►buitenlandse staatsburgers 
die in Duitsland wonen en die ►burgers van de ►Europese Economische Ruimte (EER) of de 
►Europese Unie (EU) zijn en wiens wettelijke status door de ►Wet betreffende het algemeen vrije 
verkeer van burgers van de Europese Unie is geregeld. 

Deze personen kunnen kinderbijslag ontvangen, nadat ze een reden hebben opgegeven voor hun 
►woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in Duitsland. 

Vanaf de vierde maand na de beargumentering van de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats bestaat 
een recht op kinderbijslag, wanneer is voldaan aan de voorwaarden van het recht van toegang en verblijf 
in Duitsland volgens de ► Wet betreffende het algemeen vrije verkeer van burgers van de Europese 
Unie. De Familienkasse heeft zelf recht op controle, ongeacht de beslissing van de immigratiedienst. 
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Dit geldt voor onderdanen van de volgende landen: 

België Ierland Malta Slovakije 

Bulgarije IJsland Nederland Slovenië 

Denemarken Italië Noorwegen Spanje 

Estland  Kroatië Oostenrijk Tsjechische 
Republiek 

Finland Letland Polen Hongarije 

Frankrijk Liechtenstein Portugal Cyprus 

Griekenland Litouwen Roemenië  

Groot-Brittannië* Luxemburg Zweden  
* Groot-Brittannië heeft op 1 februari 2020 de EU verlaten. Indien voor 31 december 2020 een woonplaats in Duitsland werd bevestigd 

of een job werd aangenomen, dan gelden de bovengenoemde regelingen ook voor Britse onderdanen. 

De Europese Economische Ruimte (EER) bestaat uit 
Farbe Länder 

g de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en 
  

r de lidstaten van de Europese Unie (EU). 
  

+ Zwitserland behoort niet tot een van de hierboven genoemde groepen, maar komt wel in 
aanmerking bij het aanvragen van kinderbijslag.  

 

Buitenlandse staatsburgers van andere landen 
In Duitsland wonende ►buitenlandse staatsburgers kunnen kinderbijslag ontvangen als ze een geldige 
►verblijfsvergunning hebben. Bepaalde andere ►verblijfstitels kunnen ook recht geven op 
kinderbijslag. Indien u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met de Familienkasse. 

Onderdanen van de landen Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Marokko, Montenegro, Servië, 
Tunesië en Turkije kunnen ook recht hebben op kinderbijslag als ze in Duitsland werken. Voor deze landen 
zijn er supranationale en intergouvernementele overeenkomsten waarmee ze in Duitsland als werknemer, 
in de zin van de desbetreffende overeenkomsten, worden beschouwd. 

Onherroepelijk erkende vluchtelingen en asielzoekers kunnen ook kinderbijslag ontvangen. 

Als u een kopie van de verblijfsvergunning of de verblijfstitel indient, mag u de cijfercombinaties op de 
voorzijde rechtsboven en rechtsonder en op de achterzijde onleesbaar maken om uw gegevens te 
beschermen. Ook informatie die niet nodig is, over de kleur van de ogen of de lengte, mag u zwart maken. 

Werknemers met een beroepsactiviteit in het buitenland 
Voor werknemers die in het buitenland (in het bijzonder in landen van de ►EU) hun beroepsactiviteit 
uitoefenen, gelden speciale regelingen en een aparte informatieplicht. Meer informatie hierover vindt u in 
de 

‘Informatiefolder over kinderbijslag in grensoverschrijdende gevallen (Europese Unie, Europese 
Economische Ruimte en Zwitserland)’. 

Deze informatiefolder kunt u via de website www.familienkasse.de downloaden of op verzoek kan de 
Familienkasse u deze folder per post opsturen.  



 

 
5 

Kinderbijslag volgens de Duitse federale wet op de kinderbijslag (BKGG) 
Wie in het buitenland woont en in Duitsland niet ►onbeperkt belastingplichtig is, kan kinderbijslag 
ontvangen als sociale uitkering volgens de ►Duitse federale wet op de kinderbijslag. Dit recht geldt 
alleen als de aanvrager 

 verplicht verzekerd is bij de Bundesagentur für Arbeit of 
 als ontwikkelingswerker of missionaris werkzaam is of 
 als ambtenaar bij een organisatie buiten Duitsland een aan hem toegewezen taak uitvoert of 
 als echtgenoot/echtgenote of levenspartner van een NAVO-soldaat in Duitsland woont en de 

nationaliteit van een EU-/EER-lidstaat heeft of 
 in Duitsland werkzaam is of als zelfstandige werkzaam is of een uitkering volgens de Duitse 

wettelijke bepalingen ontvangt en in een lidstaat van de ►Europese Unie, de ►Europese 
Economische Ruimte of Zwitserland woont. 

Als één van de ouders volgens de Duitse federale wet op de inkomstenbelasting recht heeft op kinderbijslag 
en de andere ouder recht heeft op kinderbijslag volgens de Duitse federale wet op de kinderbijslag, heeft 
dit recht volgens de Duitse federale wet op de inkomstenbelasting voorrang. 

2e Hoogte van de kinderbijslag 
De kinderbijslag bedraagt vanaf 1 januari 2023 voor elk kind waarvoor een recht op kinderbijslag bestaat, 
maandelijks € 250. 

3e Kinderbijslag voor kinderen van 0 tot 18 jaar 
Kinderbijslag wordt betaald voor kinderen die ►hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in 
Duitsland hebben of in een lidstaat van de ►Europese Economische Ruimte of in Zwitserland. De 
nationaliteit van het kind speelt hierbij geen rol. 

Als aanvrager ontvangt u kinderbijslag voor de volgende kinderen: 
Kinder  Beschreibung 

Dochters en zonen  Kinderen die in de eerste graad aan u verwant zijn. 
   

Geadopteerde 
kinderen 

 Kinderen die u hebt aangenomen (= geadopteerd). 

   

Stiefkinderen  Kinderen van uw echtgenote of uw echtgenoot, die u in uw huishouden 
hebt opgenomen.  

   

Kinderen van de 
echtgenoot/echtgenote 

 Kinderen van uw geregistreerde levenspartner die u in uw huishouden 
hebt opgenomen. 

   

Kleinkinderen  Kleinkinderen die u in uw huishouden hebt opgenomen. 
   

Pleegkinderen  Pleegkinderen, wanneer de volgende wettelijke voorwaarden zijn 
voldaan:  
U hebt met het pleegkind een langdurige relatie in een gezinsverband en 
hebt het kind niet in uw huishouden opgenomen om er geld mee te 
verdienen (bijvoorbeeld als opvangmoeder). Het pleegkind moet net als 
een eigen kind tot het gezin behoren. Er mag geen nauwere band zijn met 
de biologische ouders dan met de pleegouders. 

 

   

Broers en zussen  Uw eigen broers en zussen die u in uw huishouden hebt opgenomen 
indien zij als pleegkinderen kunnen worden beschouwd.  
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Wat betekent ‘in het huishouden opgenomen’? 
Een kind is ►in uw huishouden opgenomen als het permanent in de gezamenlijke gezinswoning van de 
aanvrager woont en wordt opgevoed. Een gewone melding bij de bevoegde meldingsinstantie is dus niet 
voldoende. Het is ook niet voldoende als u doordeweeks alleen voor het kind zorgt of als het kind 
afwisselend bij de pleegouders en de ouders woont. 

Een kind blijft bij u in het huishouden opgenomen als het vanwege een ►school- of beroepsopleiding of 
►studie tijdelijk elders onderdak heeft. 

Bijzonderheden bij volle wezen en kinderen die de verblijfplaats van hun ouders niet 
kennen 
►Volle wezen zijn kinderen waarvan beide ouders dood zijn. Er zijn ook kinderen die niet weten waar hun 
ouders zijn. Deze kinderen en volle wezen kunnen voor zichzelf kinderbijslag aanvragen als er geen derde 
is die recht heeft op de kinderbijslag. In dit geval wordt de kinderbijslag uitgekeerd volgens de ►Duitse 
federale wet op de kinderbijslag. 

Meer informatie hierover vindt u in de 

“Informatiefolder over kinderbijslag voor volle wezen en kinderen die de verblijfplaats van hun ouders 
niet kennen’. 

Deze informatiefolder kunt u via de website www.familienkasse.de downloaden of op verzoek kan de 
Familienkasse u deze folder per post opsturen. 

Identificatie van het kind 
In principe wordt een kind volgens de ►Duitse federale wet op de inkomstenbelasting alleen meegeteld 
voor de kinderbijslag als het kan worden geïdentificeerd. Dat gebeurt aan de hand van een ►fiscaal 
identificatienummer (afkorting: IdNr). 

Dit identificatienummer wordt aan elk kind in Duitsland gegeven. De Familienkasse achterhaalt dit nummer 
zoveel mogelijk zelf of vraagt deze bij u op wanneer u uw aanvraag voor kinderbijslag indient. 

Wat gebeurt op de 18e verjaardag van het kind 
Kinderbijslag wordt voor alle kinderen betaald tot de maand waarin het kind zijn ►18e levensjaar heeft 
voltooid. Zodra een kind ►meerderjarig is (vanaf de 18e verjaardag), wordt de kinderbijslag alleen onder 
bepaalde voorwaarden doorbetaald tot de leeftijd van 21 of 25 jaar. Daarna wordt alleen nog kinderbijslag 
betaald voor kinderen met een handicap. Zie voor meer informatie punt 4 ‘Kinderbijslag voor kinderen ouder 
dan 18 jaar’. 

4e Kinderbijslag voor kinderen ouder dan 18 jaar 
Een kind wordt op zijn 18e verjaardag meerderjarig. In bepaalde gevallen kan de kinderbijslag worden 
doorbetaald tot ►het kind 21 of 25 jaar oud is. Op de volgende pagina's wordt uitgelegd hoe verschillende 
omstandigheden het recht op kinderbijslag kunnen beïnvloeden: 

 Werkzoekende kinderen 
 Kinderen in een ►beroepsopleiding 
 Kinderen op zoek naar een stageplaats 
 Kinderen in een ►vrijwilligersdienst 
 Beroepsactiviteit van kinderen waardoor het recht op kinderbijslag vervalt 
 Kinderen met een ►handicap  
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4.1 Werkzoekende kinderen 
Als een kind ouder dan 18 jaar ►geen werk heeft, wordt de kinderbijslag doorbetaald tot het ►zijn 21e 
levensjaar heeft voltooid. De voorwaarde is dat het kind ingeschreven staat als werkzoekende bij een 
arbeidsbureau in Duitsland, een jobcenter of een officieel arbeidsbemiddelingsbureau in een andere staat 
van de ►Europese Unie en de ►Europese Economische Ruimte of in Zwitserland. 

Voor een kind dat alleen een basisinkomen ontvangt (basisuitkering volgens het tweede boek van het 
Duitse federale sociale wetboek [SGB II), bestaat geen recht op kinderbijslag. 

Als het werkzoekend ingeschreven kind een ►baan van geringe omvang uitoefent, wordt de kinderbijslag 
doorbetaald. 

4.2 Kinderen in een beroepsopleiding 
Zolang een kind voor een beroep wordt opgeleid, kan kinderbijslag worden betaald tot de ►voltooiing van 
zijn 25e levensjaar. 

Wat wordt met een beroepsopleiding bedoeld? 
Om in de toekomst een beroep te kunnen uitoefenen, wordt een kind via een opleiding op dit beroep 
voorbereid. In elke beroepsopleiding is er een specifiek beroepsdoel en daarop afgestemde 
opleidingsmaatregelen. Deze maatregelen moeten de stagiairs alle noodzakelijke, nuttige of vereiste 
kennis, vaardigheden en ervaring verschaffen bieden voor de latere uitoefening van het gewenste beroep. 
Een beroepsopleiding omvat bijvoorbeeld het volgen van ►algemeen vormend onderwijs aan een 
school, een ►bedrijfsopleiding, een ►vervolgopleiding, een ►opleiding voor een ander beroep en 
de eerste drie maanden basisopleiding aan het begin van de ►vrijwillige militaire dienst. 

Onderbreking van de opleiding: Ziekte of zwangerschapsverlof 
Als de opleiding van het kind wegens ziekte tijdelijk moet worden onderbroken, wordt de kinderbijslag in 
principe doorbetaald. Dit gebeurt echter alleen als de arts het vermoedelijke einde van de ziekte verklaart. 
Als het kind langere tijd ziek is (vermoedelijk meer dan vier weken), moet dit onmiddellijk worden gemeld 
aan de Familienkasse. 

De opleiding kan ook worden onderbroken vanwege zwangerschapsverlof. Hierbij moet de Familienkasse 
eveneens onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Indien er na het verstrijken van het 
►zwangerschapsverlof nog meer onderbrekingen zijn vanwege kinderopvang (bijvoorbeeld door 
►ouderschapsverlof), moet de Familienkasse onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. 

Overgangsperiode tussen twee opleidingen 
Vaak zijn er verplichte pauzes tussen twee opleidingen, bijvoorbeeld omdat een paar weken of maanden 
‘vrij’ zijn tussen het afstuderen en het aanvangen van een ►beroepsopleiding, een ►studie of een 
►vrijwilligersdienst. Gedurende zo’n overgangsperiode wordt de kinderbijslag gedurende maximaal vier 
maanden doorbetaald als de ►beroepsopleiding, de ►studie of de ►vrijwilligersdienst uiterlijk na vier 
maanden daadwerkelijk is begonnen. 

Wat gebeurt er bij beëindiging van de beroepsopleiding? 
De uitbetaling van de kinderbijslag eindigt ten laatste bij voltooiing van het laatste schooljaar bij kinderen 
die een ►algemeen vormende opleiding aan een school volgen. In het geval van een 
►bedrijfsopleiding of studie eindigt de uitbetaling van de kinderbijslag in de maand waarin het kind 
officieel en schriftelijk op de hoogte is gebracht van het volledige resultaat van het eindexamen. Het maakt 
niet uit of het stagecontract voor een langere periode werd afgesloten of dat het kind na het eindexamen 
nog ingeschreven blijft aan de hogeschool. Het volgende geldt: Door het voltooien van de opleiding vervalt 
het recht op kinderbijslag - tenzij het kind aan een nieuwe of ►vervolgopleiding begint.  
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4.3 Kinderen op zoek naar een stageplaats 
Het kan gebeuren dat een kind ouder dan 18 jaar geen beroepsopleiding in Duitsland of in het buitenland 
kan beginnen of voortzetten omdat hij geen stageplaats kan vinden. In dat geval heeft het kind recht op 
kinderbijslag tot de ►voltooiing van zijn 25e levensjaar als het zich in een van de volgende situaties 
bevindt: 

 De zoektocht naar een stageplek op een zo vroeg mogelijk tijdstip is gestart en tot dusver is mislukt, 
ondanks serieuze inspanningen. De eigen inspanningen van het kind moeten worden bewezen of 
op zijn minst geloofwaardig zijn. Hiervoor moeten passende documenten worden voorgelegd aan 
de Familienkasse, bijvoorbeeld schriftelijke afwijzingen van sollicitaties. 

 Het kind wordt officieel geregistreerd als advieszoekende of sollicitant voor een opleiding of 
scholing en wel bij de afdeling beroepsadvies van een Agentur für Arbeit in Duitsland of bij een 
andere dienst die voor het basisinkomen (basisuitkering volgens het tweede boek van het Duitse 
sociale wetboek) verantwoordelijk is (bijvoorbeeld bij een jobcenter). 

 Er is al een stageplaats aan het kind beloofd, maar deze kan pas later worden gestart, bijvoorbeeld 
aan het begin van het bedrijfsopleidingsjaar. 

 Het kind wil zo vroeg mogelijk solliciteren op een stageplaats, bijvoorbeeld binnen de eerstvolgende 
sollicitatieperiode, maar het sollicitatieproces is nog niet gestart. In dat geval moet het kind een 
schriftelijke verklaring van zijn specifieke intentie om te solliciteren indienen bij de Familienkasse . 
Het recht op kinderbijslag bestaat pas vanaf het moment dat de verklaring van het kind door de 
Familienkasse is ontvangen. 

4.4 Kinderen in een vrijwilligersdienst 
Als een kind ouder dan 18 jaar ►vrijwilligerswerk doet in Duitsland of in het buitenland, kan de 
kinderbijslag doorbetaald worden tot de ►voltooiing van zijn 25e levensjaar. Vrijwilligerswerk is een 
vrijwillig sociaal jaar of een vrijwillig ecologisch jaar in de zin van de wet betreffende jeugdvrijwilligerswerk 
of een vrijwilligersactiviteit in het kader van het ►Europese solidariteitskorps. 

Kinderbijslag kan ook worden doorbetaald als een kind een van de volgende diensten uitvoert: 

 een ►Vrijwillige militaire dienst (Bundesfreiwilligendienst) 
 een ►Internationale vrijwilligersdienst voor jongeren in de zin van de richtlijn van het ►Duitse 

federale ministerie voor gezin, senioren, vrouwen en jeugd (Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend - BMFSFJ) 

 een vrijwilligersdienst voor ontwikkelingssamenwerking ►’weltwärts’ in de zin van de richtlijn van 
het Duitse federale ministerie voor economische samenwerking en ontwikkeling 
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ) 

 een ‘Vrijwilligersdienst voor alle generaties" in de zin van § 2 al. 1a van het zevende boek van het 
Duitse federale sociale wetboek 

 of een andere dienst in het buitenland volgens § 5 van de Duitse federale wet over vrijwilligerswerk 
(Bundesfreiwilligendienstgesetz) 

4.5 Beroepsactiviteit van kinderen waardoor het recht op kinderbijslag vervalt 
Er wordt geen kinderbijslag meer uitbetaald als kinderen na voltooiing van een ►eerste beroepsopleiding 
of een ►eerste studie een betaalde baan hebben met een wekelijkse werktijd van meer dan 20 uur per 
week (►beroepsactiviteit waardoor het recht op kinderbijslag vervalt). Dit geldt voor kinderen die voor 
een beroep zijn opgeleid (zie punt 4.2), kinderen die een stageplaats zoeken (zie 4.3) en kinderen in een 
vrijwilligersdienst (zie punt 4.4). 

Als een kind ►een beroepsactiviteit begint waarbij het recht op kinderbijslag niet vervalt, kan de 
kinderbijslag doorbetaald worden, zelfs na afsluiting van een eerste beroepsopleiding of een eerste studie.  
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Wat betekent ‘Afsluiting van een eerste beroepsopleiding of een eerste studie’? 
Onder ►beroepsopleiding in de zin van punt 4.2 van deze folder vallen alle schoolse en niet-schoolse 
beroepsopleidende activiteiten die een basis vormen voor het beoogde beroep. Dit zijn bijvoorbeeld: 
schoolopleiding, bedrijfsopleiding, stages, studies. 

Het volgen van een ►algemeen vormende opleiding leidt niet tot een afgesloten eerste opleiding. 

Alleen wanneer niet eerder een andere beroepsopleiding of een studie aan een hogeschool werd 
afgesloten, is sprake van een ►eerste beroepsopleiding of een ►eerste studie. Zowel de 
beroepsopleiding als de studie dienen bij een georganiseerde onderwijsinstelling gevolgd te worden 
(leerjaren, semesters, tussentijdse examens) en worden in principe door een staatsexamen of een door de 
overheid erkend examen afgesloten. In principe wordt bij het afsluiten van een opleiding een 
overeenkomstige titel (bijv. gezel) of een graad van de hogeschool (bijv. diploma, bachelor) toegekend. 

Een eerste beroepsopleiding of een eerste studie wordt doorgaans als afgesloten beschouwd wanneer ze 
het kind in staat stellen om een beroep uit te oefenen. Als het kind later een vervolgopleiding volgt (bijv. 
een vakopleiding of een masterstudie na een aantal jaren te werken) of wordt opgeleid voor een heel ander 
beroep, wordt dit in principe beschouwd als een ►tweede opleiding. 

Wat wordt bedoeld met ‘beroepsactiviteiten waarbij het recht op kinderbijslag vervalt?’ 
De beroepsactiviteit van het kind kan nadelig zijn voor het recht op kinderbijslag (= beroepsactiviteit 
waarbij het recht op kinderbijslag vervalt). Dit is het geval wanneer de wekelijkse arbeidstijd meer dan 
20 uur bedraagt. Dan wordt de kinderbijslag niet meer uitgekeerd. 

Daarentegen zijn er vormen van beroepsactiviteit waarbij het recht op kinderbijslag blijft bestaan. Dan kan 
de kinderbijslag worden doorbetaald . 

Beroepsactiviteiten waarbij het recht op kinderbijslag blijft bestaan, zijn: 
 een baan die in het kader van een opleiding als stage wordt uitgevoerd. Hierbij moet de stage het 

onderwerp van het dienstverband zijn. 
 een baan van geringe omvang in de zin van §§ 8 en 8a van het vierde boek van het Duitse federale 

sociale wetboek (bijvoorbeeld baan van 450 euro). 
 een baan die slechts tijdelijk tot meer dan 20 uur per week wordt uitgebreid. Hier wordt de 

kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden doorbetaald. Neem in dergelijke gevallen contact op 
met uw Familienkasse. 

4.6 Kinderen met een handicap 
Als een kind ouder dan 18 jaar een lichamelijke, geestelijke of psychologische handicap heeft, wordt de 
kinderbijslag zonder leeftijdsgrens doorbetaald, dus ook na de voltooiing van zijn 25e levensjaar. De 
voorwaarde hierbij is dat het kind door zijn handicap niet in staat is om met zijn eigen middelen zijn 
►noodzakelijke levensbehoeften te betalen. De handicap van het kind moet voor de ►voltooiing van 
zijn 25e levensjaar ontstaan zijn en aangetoond worden. 

Ontvangt u kinderbijslag voor een kind met een handicap? Van maandag tot en met donderdag van 
08:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 08:00 tot 14:00 uur bieden wij u een gratis telefonische servicehotline 
aan. U bereikt ons op het telefoonnummer 0800 4 5555 31. 

Wat wordt bedoeld met ‘noodzakelijke levensbehoeften’? 
De noodzakelijke levensbehoeften van een kind met een handicap bestaan uit de ►algemene 
levensbehoeften en de ►aanvullende behoeften die bepaald worden door de aard van de handicap. 
De algemene levensbehoefte bedraagt momenteel € 10.908 per kalenderjaar 2023 (2024: 11.604 €). De 
extra handicapgerelateerde behoefte wordt bepaald door bijvoorbeeld de kosten voor opname in een 
zorginstelling, zorgkosten ten bedrage van de betaalde ►zorguitkering, prestaties volgens het twaalfde 
boek van het Duitse federale sociale wetboek of volgens het ►vaste bedrag voor gehandicapte 
personen, indien geen hoger individueel bewijs wordt voorgelegd. 
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Controle of de noodzakelijke levensbehoeften gedekt zijn 
Na berekening van de noodzakelijke levensbehoeften wordt nagegaan of het kind met zijn eigen middelen 
in deze behoeften kan voorzien. De ►eigen middelen van het kind omvatten het beschikbare netto-
inkomen van het kind en uitkeringen van derden voor het kind. 

Het ►beschikbare netto-inkomen van het kind wordt bepaald op basis van de volgende inkomsten: 

 alle ►belastingplichtige inkomsten in de zin van § 2 al. 1 van de ►Duitse federale wet op de 
inkomstenbelasting, in het bijzonder inkomsten uit zelfstandige arbeid, niet-zelfstandige arbeid 
en ►inkomsten uit kapitaalvermogen. Met ‘inkomsten’ wordt bedoeld de belastbare 
opbrengsten onder aftrek van investeringskosten resp. bedrijfsuitgaven. 

 alle ►belastingvrije inkomsten, zoals uitkeringen volgens het tweede, derde, negende en 
twaalfde boek van het Duitse federale sociale wetboek en volgens de Duitse federale wet op 
►ouderschapsuitkering en het ouderschapsverlof, uitkeringen van de zorgverzekering 
(zorguitkering), integratiehulp, reiskostenvergoedingen van derden. Van de totale belastingvrije 
inkomsten wordt een vast bedrag van € 180 per kalenderjaar afgetrokken. Hogere kosten kunnen 
ook worden afgetrokken als het gaat om belastingvrije inkomsten, bijvoorbeeld de kosten van een 
juridisch verschil. 

Er is slechts sprake van recht op kinderbijslag als de eigen middelen van het kind niet groter zijn dan zijn 
noodzakelijke levensbehoeften. 

5e Meerdere personen als rechthebbenden 
Voor één kind kan slechts één persoon kinderbijslag ontvangen. Als meerdere personen recht hebben op 
kinderbijslag, zijn er regels die bepalen wie uiteindelijk de kinderbijslag voor dit kind ontvangt. 

De verklaring betreffende de rechthebbende als meerdere personen recht hebben op 
kinderbijslag 
De ouder die ►het kind in zijn huishouden heeft opgenomen, ontvangt de kinderbijslag. Als het kind in 
hetzelfde huishouden als beide ouders woont, kunnen de ouders door middel van een 
►Berechtigtenbestimmung (verklaring betreffende rechthebbende) bepalen wie van hen de 
kinderbijslag moet ontvangen (►rechthebbende op kinderbijslag). Dit geldt ook voor de biologische en 
niet-biologische ouder, bijvoorbeeld als het kind in hetzelfde huishouden woont als de moeder en stiefvader 
of de vader en zijn geregistreerde levenspartner. 

Ook pleegouders die niet duurzaam gescheiden leven of grootouders, kunnen deze 
Berechtigtenbestimmung (verklaring betreffende rechthebbende) gebruiken, op voorwaarde dat ze het kind 
in hun huishouden hebben opgenomen (zie punt 3 ‘Kinderbijslag voor kinderen van 0 tot 18 jaar’). 

De Berechtigtenbestimmung (verklaring betreffende rechthebbende) wordt vastgelegd bij het aanvragen 
van de kinderbijslag. Onderaan het aanvraagformulier staat hiervoor een verklaring. Het is dan voldoende 
als de andere ouder daar zijn handtekening zet. De Berechtigtenbestimmung (verklaring betreffende 
rechthebbende) blijft van kracht totdat deze wordt herroepen. De ►herroeping is op elk moment mogelijk, 
maar geldt alleen voor de toekomst. 

Ouders die gescheiden leven, hebben ook de mogelijkheid om de Berechtigtenbestimmung (verklaring 
betreffende rechthebbende) te gebruiken, wanneer het kind ongeveer even lang in beide huishoudens 
verblijft (het zogenaamde ►co-ouderschap). 

Als het kind niet in het huishouden van een ouder woont, wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder die 
het kind doorlopend hogere ►contante alimentatie betaalt. Met andere onderhoudsuitkeringen wordt 
geen rekening gehouden. Als beide ouders het kind geen contante alimentatie betalen, of beiden betalen 
hetzelfde bedrag aan contante alimentatie, kunnen de ouders onderling beslissen wie van hen de 
kinderbijslag moet ontvangen (Berechtigtenbestimmung - verklaring van de rechthebbende). 

Als er geen Berechtigtenbestimmung (verklaring van de rechthebbende) wordt uitgevoerd of als de ouders 
het niet eens kunnen worden, moet bij de bevoegde rechtbank een aanvraag worden ingediend om als 
familierechtbank te bepalen wie ►de eerste rechthebbende op kinderbijslag is. Iedereen die een 
►gerechtvaardigd belang heeft bij het ontvangen van de kinderbijslag, kan deze aanvraag indienen. Het 
kind kan zelf ook een gerechtvaardigd belang hebben.  
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Bijzonderheden bij ouders en grootouders in een gezamenlijk huishouden 
Als een kind in hetzelfde huishouden woont als een van de ouders en de grootouders, is de ouder ►de 
eerste rechthebbende op kinderbijslag. Het is echter mogelijk dat de ouder afstand doet van zijn 
voorrang en dus een grootouder aanwijst als de eerste rechthebbende op kinderbijslag. De Familienkasse 
moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht als de ouder afstand doet van zijn voorrang. 

6e Uitkeringen die kinderbijslag uitsluiten 
Er bestaat geen recht op kinderbijslag als het kind recht heeft op bepaalde andere uitkeringen. Deze 
uitkeringen zijn: 

 uitkeringen voor kinderen die in het buitenland worden betaald en die vergelijkbaar zijn met 
kinderbijslag, 

 uitkeringen voor kinderen van een tussen- of bovenstatelijke instelling die vergelijkbaar zijn met 
kinderbijslag, 

Dus als iemand een van deze uitkeringen voor het kind kan ontvangen, wordt er geen Duitse kinderbijslag 
voor dat kind betaald. 

►Kindgerelateerde uitkeringen voor kinderen, die in het buitenland worden betaald, sluiten het recht op 
kinderbijslag ook uit als ze lager zijn dan de Duitse kinderbijslag. Dat geldt echter niet voor 
gezinsuitkeringen die door een andere lidstaat van de ►Europese Unie, de ►Europese Economische 
Ruimte of Zwitserland worden uitgekeerd en die lager zijn dat de Duitse kinderbijslag. Dan kan het zijn dat 
het verschil als gedeeltelijke kinderbijslag wordt uitgekeerd. Meer informatie vindt u in de 

‘Informatiefolder over kinderbijslag in grensoverschrijdende gevallen (Europese Unie, Europese 
Economische Ruimte en Zwitserland)’. 

Deze informatiefolder kunt u via de website www.familienkasse.de downloaden of op verzoek kan de 
Familienkasse u deze folder per post opsturen. 

7e Begin en einde van het recht op kinderbijslag 
Zodra op ten minste één dag van een maand aan de ►voorwaarden voor het recht op kinderbijslag 
zijn voldaan, hebt u in principe recht op kinderbijslag voor de hele maand. De kinderbijslag kan met 
terugwerkende kracht worden betaald, tot een maximum van de laatste zes kalendermaanden voor 
ontvangst van de aanvraag door de Familienkasse. 

De betaling van de kinderbijslag eindigt in principe in de maand waarin het kind zijn 18e levensjaar heeft 
voltooid. Wanneer het kind op de eerste dag van de maand 18 jaar wordt, eindigt het recht op kinderbijslag 
reeds in de hieraan voorafgaande maand. 

Kinderbijslag kan na de 18e verjaardag van het kind worden doorbetaald, zie hiervoor punt 4 ‘Kinderbijslag 
voor kinderen ouder dan 18 jaar’. 

Kinderbijslag kan in principe worden betaald totdat het kind ►zijn 25e levensjaar heeft voltooid.  
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8e Procedure voor het indienen van een aanvraag 
Kinderbijslag moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor bestaat de aanvraag kinderbijslag. U 
kunt de aanvraag kinderbijslag volledig op papier invullen en ondertekend opsturen naar de Familienkasse. 
Maar u kunt ook snel en eenvoudig online kinderbijslag aanvragen. 

Voor elk kind waarvoor kinderbijslag wordt aangevraagd, moet bij de aanvraag het ingevulde document 
‘Bijlage Kind’ worden gevoegd. 

Uitzondering: bij een online aanvraag is de “Bijlage Kind“ al in de hoofdaanvraag opgenomen en hoeft 
niet afzonderlijk te worden ingevuld. 

Hoe dien ik de aanvraag het beste in? 

De gemakkelijkste en snelste manier om kinderbijslag te ontvangen, is door deze online aan te vragen op 
www.familienkasse.de. 

U kunt het aanvraagformulier hier online invullen. Na succesvolle identificatie door het ►ELSTER-
certificaat of de ►eID-procedure van uw identificatiedocument worden uw ingevulde gegevens aan het 
einde elektronisch en versleuteld doorgestuurd naar de Familienkasse. De bewijzen die noodzakelijk zijn 
voor aanvragen voor kinderen ouder dan 18 jaar, kunt u hierbij eveneens online aan de Familienkasse 
verzenden. 

Zonder elektronische identificatie moet de aanvraag kinderbijslag na invoer van uw gegevens worden 
uitgeprint, ondertekend en met de vereiste bewijzen (zie hiervoor punt 9 “Bewijs voor de Familienkasse“) 
per post of als fax worden doorgestuurd aan de Familienkasse. 

De online aanvraag kan voor alle kinderen elektronisch worden ingediend met een geldig ►ELSTER-
certificaat of met de ►eID-functie en identificatie-PIN van het identificatiedocument. In dat geval hoeft de 
aanvraag niet meer te worden uitgeprint en ondertekend. De ►optionele verificatie vindt tijdens de online 
aanvraag plaats. 

Indien u de aanvraag voor kinderbijslag liever met de hand invult, kunt u de formulieren van de 
Familienkasse downloaden op www.familienkasse.de. 

Een mondelinge aanvraag (bijv. via telefoon) of het versturen van de aanvraag per e-mail is niet mogelijk 
omdat de originele handtekening op de aanvraag vereist is. 

Wie kan een aanvraag voor kinderbijslag indienen? 
De aanvraag voor kinderbijslag wordt ingediend door ►de rechthebbende op kinderbijslag. Een andere 
persoon of instantie (jeugdzorg, sociale dienst, enz.) die een ►gerechtvaardigd belang heeft bij de 
betaling van kinderbijslag, bijvoorbeeld omdat die persoon een kind ►onderhoudt in plaats van de ouders, 
kan echter een aanvraag voor kinderbijslag indienen. De andere persoon of instantie wordt geen 
rechthebbende. 

Het kind kan ook zelf kinderbijslag aanvragen. Bij minderjarige kinderen is dit echter alleen mogelijk via de 
wettelijke vertegenwoordiger. Als het kind geen vol weeskind is en de ouders leven nog, dan is het kind 
zelf geen rechthebbende. Meer informatie vindt u onder punt 3 ‘Kinderbijslag voor kinderen van 0 tot 18 
jaar’, met name de bijzonderheden bij volle wezen en kinderen die de verblijfplaats van hun ouders niet 
kennen. 
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Welke Familienkasse is voor mij bevoegd? 
Dien de aanvraag voor kinderbijslag in bij de Familienkasse die voor u bevoegd is. In principe is dat de 
Familienkasse van het district waar u woont of uw ►gebruikelijke verblijfplaats hebt. Op 
www.familienkasse.de kunt u via de kantoor-zoekfunctie zien welke Familienkasse bij u in de buurt ligt. 

Voor u is een specifieke Familienkasse bevoegd en niet noodzakelijk de Familienkasse in uw district als: 

 uw woonplaats of de woonplaats van de andere ouder niet in Duitsland is, maar wel in een andere 
staat van de ►EU, de ►EER of Zwitserland, 

 u of de andere ouder daar een beroepsactiviteit uitoefent of 
 u ontvangt van daar pensioen. 

Deze afwijkende regelingen voor bevoegdheid en de respectievelijke contactadressen vindt u in de 

‘Informatiefolder over kinderbijslag in grensoverschrijdende gevallen (Europese Unie, Europese 
Economische Ruimte en Zwitserland)’. 

Deze informatiefolder kunt u via de website www.familienkasse.de downloaden of op verzoek kan de 
Familienkasse u deze folder per post opsturen. 

Bijzonderheden bij de overheidsdienst 
Als u lid bent van de ►overheidsdienst of ►pensioenontvanger bent, is uw bevoegde Familienkasse in 
principe een instantie van uw publieke werkgever of werkgever die betrokken is bij het bepalen van het 
►pensioen. 

Talrijke Familienkassen van de overheid hebben echter afstand genomen van hun bevoegdheid. De 
Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit is dan bevoegd voor de kinderbijslag. De rechthebbenden 
op kinderbijslag werden hierover schriftelijk geïnformeerd. 

Uitzonderingen: 
Bent u als ►rechthebbende op kinderbijslag onderdaan van een andere lidstaat van de ►EU, de 
►EER of van Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Marokko, Montenegro, Zwitserland, Servië, 
Turkije of Tunesië, dan is de Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit altijd bevoegd voor het 
►vaststellen en uitbetalen van de kinderbijslag. 

Dat geldt onder andere ook als slechts één ►secundair rechthebbende (bijvoorbeeld de 
echtgenoot/echtgenote van de rechthebbende of de andere ouder van het kind) voor een werkgever 
met een vestiging in één van deze landen werkzaam is of daar een vergoeding ontvangt. 
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9e Bewijs voor de Familienkasse 
Bij het aanvragen van kinderbijslag moet u bepaalde gegevens verstrekken. Dit bewijs kan bestaan uit 
documenten of certificaten. Dien alleen kopieën van het bewijs in of maak gebruik van de ►uploadfunctie 
in het online portaal van de Familienkasse. 

De volgende documenten zijn vereist voor kinderen ouder dan 18 jaar: 

Situatie Vereiste documenten 

Het kind volgt een school- of 
beroepsopleiding of een studie 

Bewijs van de school, technische school of hogeschool/universiteit (bijv. 
semestercertificaat) 

Het kind volgt een bedrijfsopleiding Bewijs van de aard en de duur van de beroepsopleiding (bijvoorbeeld via 
een opleidingscontract) 

Kind met een eerste afgesloten 
opleiding 

Bijzondere informatie en documenten zijn vereist. 
(zie punt 4.5 ‘Beroepsactiviteit van kinderen waardoor het recht op 
kinderbijslag vervalt’) 

Werkzoekend kind Bewijs van inschrijving als werkzoekende (bijv. inschrijving bij het 
uitzendbureau, melding ALG I (werkloosheidsuitkering I), enz.) 
(zie punt 4.1 ‘Werkzoekende kinderen’) 

Kind op zoek naar een stageplaats Bijzondere informatie en documenten zijn vereist. 
(zie punt 4.3 ‘Kinderen op zoek naar een stageplaats’) 

Kind in een vrijwilligersdienst • met een overeenkomst die voor de dienst met de aanbieder is 
afgesloten  

• Het beëindigen van de dienst moet ook met een document van de 
aanbieder worden aangetoond. 

(Zie punt 4.4 ‘Kinderen in een vrijwilligersdienst’) 

Kinderen met een handicap • Bewijs van de financiële middelen van het kind met de handicap (zie 
punt 4.6 ‘Kinderen met een handicap’) 

• Document of verklaring van de behandelende arts (of medisch 
rapport) met informatie over het bestaan van de handicap, de 
aanvang van de handicap (bij kinderen die het 25e levensjaar 
hebben voltooid) en de gevolgen van de handicap voor de 
arbeidsgeschiktheid van het kind OF 

• officieel document betreffende de handicap (invalidenkaart of bewijs 
van vaststelling van een zorginstelling) 

 

Ook de dag waarop de opleiding eindigt, moet worden aangetoond, aangezien vanaf dat moment het recht 
op kinderbijslag vervalt. Hiermee wordt voorkomen dat ►te veel kinderbijslag wordt betaald. Hiervoor 
moet u een officieel document van het opleidingscentrum of het diploma bij uw Familienkasse indienen. 

Als er in bepaalde gevallen nog meer informatie of documenten nodig zouden zijn, zal de Familienkasse 
hiervoor contact met u opnemen. 

Onleesbaar maken (‘zwart maken’) van gegevens in de documenten 
Als u documenten indient, kunt u informatie die daarop te zien is en die de Familienkasse niet nodig heeft, 
onleesbaar maken (zwart maken). Dit geldt bijvoorbeeld voor schoolcijfers op certificaten. 

Let er ook op dat u bijzondere categorieën van persoonsgegevens (artikel 9 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)) onleesbaar maakt. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over de etnische afkomst, 
politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond en 
iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

Ook dient u gegevens over gezondheid onleesbaar te maken, tenzij dit nodig is om aan te tonen dat u recht 
hebt op kinderbijslag voor een ziek kind of een kind met een ►handicap. Hierbij kan de specifieke naam 
van een ziekte of handicap onleesbaar worden gemaakt. 
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Opmerking over het indienen van kopieën van documenten 

De Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit en sommige Familienkassen voor ambtenaren bewaren 
uw dossiers in elektronische vorm. Uw ingediende papieren documenten worden daarom omgezet naar 
een elektronische vorm. De papieren documenten worden kort na invoering vernietigd. 

Dien daarom, indien mogelijk, geen originele documenten in, maar wel kopieën van de vereiste 
documenten. 

 
Vanaf nu kunt u uw bewijzen ook indienen via het online portaal van de Familienkasse. 

10e Uw meldingsplicht als rechthebbende op kinderbijslag 
Als u kinderbijslag hebt aangevraagd, hebt u volgens § 68 alinea 1 van de ►Duitse federale wet op de 
inkomstenbelasting (EStG) een meldingsplicht (ook: ►verplichting tot medewerking). Dit betekent dat 
u verplicht bent om uw Familienkasse onmiddellijk (zo snel mogelijk om ►betaling van te veel 
kinderbijslag te voorkomen) op de hoogte te stellen van alle wijzigingen in uw relaties en de relaties van 
uw kinderen die van belang zijn voor het recht op kinderbijslag of waarover reeds verklaringen zijn gedaan. 
Het is niet voldoende als u dergelijke wijzigingen meedeelt aan andere instanties (bijv. de gemeentelijke 
administratie, het bevolkingsregister of de belastingdienst), een andere vestiging van de Bundesagentur 
für Arbeit of de ►uitbetalingsinstantie van uw werkgever of opdrachtgever. 

U moet ook ►wijzigingen meedelen als ►doorslaggevende gegevens tot nu toe niet door u, maar door 
uw kind aan de Familienkasse werden verstrekt . Ook wanneer nog niet over uw aanvraag is beslist, moet 
u wijzigingen meedelen. Dat geldt ook voor wijzigingen die u pas bekend werden nadat uw recht op 
kinderbijslag reeds beëindigd is, wanneer deze wijzigingen met terugwerkende kracht invloed kunnen 
hebben op uw recht op kinderbijslag. 

Ook als u sociale uitkeringen ontvangt waarbij u het recht op kinderbijslag behoudt, dient u wijzigingen door 
te geven, ook in het geval van ►betaling aan een derde of instantie (Abzweigung). 

Als u deze wijzigingen niet onmiddellijk meedeelt aan de Familienkasse, schendt u uw verplichting tot 
medewerking. Dit kan een strafrechtelijke of administratieve overtreding zijn die zal worden bestraft. 

Waar moeten mededelingen over wijzigingen naartoe worden gestuurd? 
Stuur uw aanvragen en aanvullende informatie direct naar uw bevoegde Familienkasse (zie 
contactmogelijkheden). Als in uw geval een Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit bevoegd is, 
stuur uw documenten dan niet naar de Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, omdat dit tot vertraging van 
de verwerking kan leiden. 

Voor sommige leden van de ►overheidsdienst is niet de Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit 
bevoegd, maar wel een andere Familienkasse (zie bij punt 8 ‘Procedure voor het indienen van een 
aanvraag’ de bijzonderheden bij de overheidsdienst).  
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Zijn er formulieren voor het meedelen van wijzigingen? 

Bepaalde wijzigingen kunt u direct online meedelen, bijvoorbeeld wijzigingen in uw adres, burgerlijke staat, 
uw naam of het aantal kinderen dat in uw huishouden woont. Ook de wijziging van bankgegevens kan 
online worden ingevoerd. Bij een succesvolle identificatie door het ►ELSTER-certificaat of de ►eID-
service van uw identificatiedocument hoeft de wijziging niet meer te worden uitgeprint en ondertekend naar 
de Familienkasse worden gestuurd. In andere gevallen heeft de Familienkasse de uitgeprinte en 
ondertekende mededeling nodig. 

Noodzakelijke bewijsdocumenten kunnen hier ook online worden verzonden. 

U kunt voor het meedelen van wijzigingen ook het papieren formulier ‘Wijzigingsmelding’ gebruiken. Het af 
te drukken formulier vindt u online op www.familienkasse.de. 

Welke wijzigingen moet aan de Familienkasse worden meegedeeld? 
Informeer uw Familienkasse onmiddellijk als 

 u een dienstverband bij de overheid accepteert voor een periode van vermoedelijk langer dan zes 
maanden, 

 een andere rechthebbende (zie punt 5 ‘Meerdere personen als rechthebbenden’) bij zijn 
publiekrechtelijke werkgever of opdrachtgever kinderbijslag heeft aangevraagd, 

 u of een andere rechthebbende een beroepsactiviteit in het buitenland aanvangt, 
 u of een andere rechthebbende door uw werkgever in Duitsland naar het buitenland wordt 

uitgezonden voor het uitvoeren van werkzaamheden, 
 u of een andere rechthebbende of één van uw kinderen naar het buitenland gaat (met uitzondering 

van buitenlandse vakanties), 
 u of een andere persoon voor een kind een andere ►kindgerelateerde uitkering ontvangt (bijv. 

buitenlandse gezinsuitkeringen, zie ook punt 6 ‘Uitkeringen die kinderbijslag uitsluiten’), 
 u en de andere ouder (bijvoorbeeld uw echtgenoot of echtgenote) definitief uit elkaar gaan, 
 u of een kind het huidige huishouden verlaat, 
 een kind als vermist gemeld is of gestorven is, 
 u een ander adres of een andere bankrekening hebt dan eerder gemeld. 

Ontvangt u voor een kind ouder dan 18 jaar kinderbijslag, dan moet u uw Familienkasse bovendien 
ook onmiddellijk informeren als het kind 

 reeds een ►beroepsopleiding of een ►studie heeft afgesloten en een beroepsactiviteit aanvangt 
(dit geldt niet voor werkzoekende kinderen en kinderen met een handicap, zie punt 4.1 
‘Werkzoekende kinderen’ of punt 4.6 ‘Kinderen met een handicap’). 

 zijn ►school- of beroepsopleiding of ►studie verandert, beëindigt of onderbreekt (dat geldt ook 
als een kind wel ingeschreven is, maar verlof heeft gekregen, geschorst is of geen presentieplicht 
meer heeft), 

 van plan is om zo vroeg mogelijk een stageplaats aan te vragen (in dit geval is een verklaring van 
het kind noodzakelijk), 

 als vrijwilliger dienst doet in het leger, 
 tot nu toe werkzoekend was of geen stageplaats kon vinden en nu een ►school- of 

beroepsopleiding, een ►studie of een ►beroepsactiviteit aanvangt, 
 zwanger is. 

Als u een schriftelijke ►wilsverklaring van uw kind indient, gaat deze pas in op het moment dat de 
verklaring bij de Familienkasse is ontvangen. 

Als u wijzigingen aan uw Familienkasse te laat of zelfs niet meedeelt, moet u de eventueel ten onrechte 
ontvangen kinderbijslag terugbetalen. Bovendien moet u rekening houden met een geldboete of zelfs met 
een strafrechtelijke vervolging. 

Indien u twijfelt of een wijziging gevolgen heeft voor uw recht op kinderbijslag, neem dan contact op met 
uw Familienkasse. 
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11e Beslissing van de Familienkasse 

Schriftelijke meldingen van de Familienkasse 
Nadat u uw aanvraag voor kinderbijslag hebt ingediend, beslist uw Familienkasse of u recht hebt op 
kinderbijslag. U ontvangt de beslissing via een schriftelijke ►melding. De melding bevat alle belangrijke 
informatie over uw ►ontvangst van kinderbijslag. 

Als u geen recht hebt op kinderbijslag of als u reeds betaalde kinderbijslag moet terugbetalen, ontvangt u 
eveneens een schriftelijke melding van de Familienkasse. 

Ontvangst van kinderbijslag op uw rekening 
Wanneer de Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit bevoegd is voor de uitbetaling van uw 
kinderbijslag, ziet u verschillende gegevens op uw rekeninguittreksel: De hoogte van het overgeschreven 
bedrag, uw ►kinderbijslagnummer en in principe ook de periode waarvoor het bedrag bedoeld is. 

Wanneer een Familienkasse van de publieke dienst voor de uitbetaling van uw kinderbijslag bevoegd is 
(zie punt 8 ‘Procedure voor het indienen van een aanvraag’, bijzonderheden bij de overheidsdienst), kunt 
u het bedrag van de kinderbijslag en de betreffende periode op uw ►loonstrook vinden als de kinderbijslag 
samen met uw loon of salaris wordt uitbetaald. 

12e Mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beslissing 
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van uw Familienkasse, dan kunt u daartegen ►bezwaar 
maken (bij kinderbijslag volgens de Duitse federale wet op de inkomstenbelasting) of daartegen ►in 
beroep gaan (bij kinderbijslag volgens de Duitse federale wet op de kinderbijslag). De Familienkasse zal 
haar beslissing dan heroverwegen. 

Hoe maak ik bezwaar tegen of ga ik in beroep tegen de beslissing van de Familienkasse? 
Na de bekendmaking van de beslissing, moet uw bezwaar of beroep binnen een maand bij de 
Familienkasse ontvangen zijn. U kunt uw bezwaar of beroep schriftelijk per post of fax indienen of u kunt 
ook persoonlijk ter plaatse uw ►bezwaar of beroep verklaren. De bezwaarprocedure is gratis. 

Wat gebeurt er als mijn bezwaar resp. beroep niet ‘succesvol’ is? 
Wanneer uw bezwaar of beroep niet of niet in volle omvang kan worden aanvaard (u was dus niet 
succesvol), ontvangt u een schriftelijke melding van deze beslissing. Tegen de beslissing van de 
Familienkasse over een bezwaar kunt u een ►klacht indienen bij de rechtbank voor financiële 
aangelegenheden (Finanzgericht). Tegen de beslissing van de Familienkasse over een beroep kunt u een 
►klacht indienen bij de rechtbank voor sociale aangelegenheden (Sozialgericht). De klacht moet binnen 
een maand na de bekendmaking van de beslissing worden ingediend. Houd er rekening mee dat er 
gerechtskosten in rekening worden gebracht voor de klachtenprocedure bij de rechtbank voor financiële 
aangelegenheden. De klachtenprocedure bij de rechtbank voor sociale aangelegenheden is gratis. 

13e Terugbetaling van de kinderbijslag 
Als u ten onrechte kinderbijslag hebt ontvangen, moet u deze terugbetalen, ongeacht of u daarvoor 
verantwoordelijk was. Dit betekent dat u als aanvrager en rechthebbende aansprakelijk bent als de 
kinderbijslag onrechtmatig is betaald. U moet de kinderbijslag ook terugbetalen als de Familienkasse deze 
op uw verzoek heeft overgemaakt naar de rekening van een andere persoon. Dit kan bijvoorbeeld de 
rekening van uw volwassen kind zijn of uw gescheiden echtgenoot.  

Over de terugvordering van de kinderbijslag wordt u schriftelijk geïnformeerd door een ►melding van de 
Familienkasse (►Terugvorderingsmelding). Het ►teruggevorderde bedrag, d.w.z. het bedrag aan ten 
onrechte ontvangen kinderbijslag, moet in één keer en onmiddellijk worden betaald. 
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Als u nog recht heeft op kinderbijslag, kan de ten onrechte ontvangen kinderbijslag ook worden verrekend 
met uw huidige recht op kinderbijslag. Dit betekent dat u maandelijks minder kinderbijslag ontvangt (tot de 
helft van het bedrag) totdat het teruggevorderde bedrag van de in het verleden onrechtmatig betaalde 
kinderbijslag is verrekend door de maandelijkse uitkeringen in te houden. De ten onrechte ontvangen 
kinderbijslag kan ook worden verrekend met een nabetaling (tot de helft van het bedrag) 

U kunt ►bezwaar maken tegen de beslissing tot terugvordering. Dit schort uw verplichting tot directe 
terugbetaling echter niet op. U moet het volledige ►teruggevorderde bedrag in principe direct 
overmaken, ondanks uw bezwaarprocedure. Als uw bezwaar is aanvaard, wordt de kinderbijslag 
opnieuw uitgekeerd. 

 

14e Nieuwe controle van het recht op kinderbijslag 
Terwijl u doorlopend kinderbijslag ontvangt, zal de Familienkasse met bepaalde intervallen controles 
uitvoeren. Hierbij wordt gecontroleerd of in de periode na de laatste controle is voldaan aan de voorwaarden 
voor uw ►recht op kinderbijslag en of deze nog steeds bestaat. Daarnaast wordt ook gecontroleerd of 
het juiste kinderbijslagbedrag wordt betaald. 

De Familienkasse stelt daarbij bijvoorbeeld vast of 

 u nog steeds in Duitsland verblijft en de kinderen in uw huishouden wonen, 
 de school- of beroepsopleiding of de studie van de kinderen nog voortduurt, 
 bij grensoverschrijdende gevallen, of de gegevens die worden opgeslagen bij de instelling voor 

gezinsuitkeringen in andere Europese landen overeenkomen met die van de Familienkasse. 

Uw verplichting tot medewerking bij de controle van uw recht op kinderbijslag 
Als uw medewerking vereist zou zijn bij de controle van uw recht op kinderbijslag, zal de Familienkasse 
hiervoor contact met u opnemen. U ontvangt dan te gelegener tijd een vragenformulier of een schriftelijke 
mededeling over welke informatie resp. welke documenten vereist zijn. Als u een vragenformulier 
ontvangt, vul deze dan nauwkeurig en volledig in en stuur kopieën van de vereiste documenten mee. U 
moet alle vereiste documenten binnen vier weken bij uw Familienkasse indienen om te voorkomen dat de 
uitbetaling tijdelijk wordt stopgezet. 

U bent bij wet tot medewerking verplicht. Als u uw ►verplichting tot medewerking niet nakomt, moet u 
rekening houden met nadelige, juridische gevolgen. De Familienkasse moet dan de ►vaststelling van de 
kinderbijslag intrekken, eventueel ook met terugwerkende kracht. 

Houd er rekening mee dat de controle door de Familienkasse u niet bevrijdt van uw eigen verplichting om 
de Familienkasse zelf onmiddellijk te informeren over eventuele wijzigingen die van belang zijn voor het 
recht op kinderbijslag (zie punt 10 'Uw meldingsplicht als rechthebbende op kinderbijslag'). Hiermee wordt 
een mogelijke ►betaling van te veel kinderbijslag en de daaruit voortvloeiende ►terugvordering 
vermeden, alsook eventuele gevolgen van een strafrechtelijke of administratieve overtreding. 

Indien u twijfelt of een wijziging gevolgen heeft voor uw recht op kinderbijslag, neem dan contact op met 
uw Familienkasse.  
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15e Uitbetaling van de kinderbijslag 
 

15.1 Uitbetaling door de Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit 
De Familienkasse betaalt maandelijks de kinderbijslag. Het tijdstip van uitbetaling wordt bepaald door het 
laatste cijfer van het ►kinderbijslagnummer (►eindcijfer). Het kinderbijslagnummer bestaat uit in totaal 
11 karakters: xxxFKxxxxxx (de ‘x’ staat voor cijfers). Bij het kinderbijslagnummer xxxFKxxxxx0 (eindcijfer: 
0), wordt bijvoorbeeld de kinderbijslag aan het begin van de maand betaald, bij het kinderbijslagnummer 
xxxFKxxxxx9 (eindcijfer: 9) aan het einde van de maand. De Familienkassen van de publieke dienst betalen 
de kinderbijslag eveneens maandelijks uit. 

De kinderbijslag wordt via een overschrijving op de rekening bij een financiële instelling betaald. De 
rechthebbende op kinderbijslag moet deze rekening aangeven bij de aanvraag van de kinderbijslag. Het is 
niet mogelijk om de kinderbijslag voor één kind op te splitsen over meerdere rekeningen. 

De huidige overschrijvingstermijnen van de kinderbijslag vindt u online op www.familienkasse.de of u kunt 
ze opvragen bij het volgende informatienummer: 

 0800 4 5555 33 (De oproep is gratis voor u.) 

15.2 Betaling aan een derde of instantie 
Als ►rechthebbenden op kinderbijslag niet bijdragen aan de ►kosten voor het levensonderhoud van 
hun kind, kan de Familienkasse de kinderbijslag uitbetalen aan de persoon of instantie die voor het 
levensonderhoud van het kind instaat als hierom wordt verzocht. Deze procedure wordt ►betaling aan 
een derde of instantie (Abzweigung) genoemd. De kinderbijslag kan zo ook aan het kind zelf worden 
uitbetaald als het voor zichzelf zorgt (voor de betaling van kinderbijslag volgens de Duitse federale wet op 
de kinderbijslag aan het kind zelf, zie punt 3 ‘Kinderbijslag voor kinderen van 0 tot 18 jaar’, de 
bijzonderheden bij volle wezen en kinderen die de verblijfplaats van hun ouders niet kennen). 

De kinderbijslag kan ook aan een ►derde of instantie worden betaald als de rechthebbende wel in het 
levensonderhoud van het kind voorziet, maar als zijn bijdrage hierin lager is dan het bedrag van de 
kinderbijslag. 

Voordat de Familienkasse beslist over de uitbetaling aan derden (Abzweigung), krijgt de rechthebbende de 
kans om zijn standpunt te geven van de feiten. 

Instanties die aan de rechthebbende of aan het kind een uitkering hebben betaald zonder rekening te 
houden met de kinderbijslag (in het bijzonder de sociale dienst en de jeugdzorg), kunnen onder bepaalde 
voorwaarden de uitbetaling van het resterende bedrag van de kinderbijslag voor dit kind vorderen. 

15.3 Bescherming van de kinderbijslag op een rekening tegen inbeslagname 
(Pfändung) 

De kinderbijslag kan op de rekening van een schuldenaar tegen een ►inbeslagname worden beschermd. 
Hierbij gaat het om een ►bescherming tegen inbeslagname van de rekening 
(Kontopfändungsschutz). Dit veronderstelt dat schuldenaren onder meer moeten aantonen welke sociale 
uitkeringen op hun rekening worden gestort om de grootst mogelijke bescherming te verkrijgen. 

Op verzoek van de rechthebbende op kinderbijslag stelt de Familienkasse een document op waaruit het 
recht op kinderbijslag blijkt. Dit document kan aan de bank ter beschikking worden gesteld. Neem voor 
meer informatie hierover contact op met uw Familienkasse.  



 

 
20 

Bescherming van persoonsgegevens 
Op alle gegevens die u aan de Familienkasse verstrekt, is het fiscaal geheim, het sociaal geheim en de 
gegevensbescherming van toepassing. Dit betekent dat uw gegevens alleen aan andere instanties 
worden doorgegeven als dit vereist is voor het uitvoeren van hun taken en als de overdracht wettelijk is 
toegestaan. Uw persoonsgegevens die vereist zijn voor de verwerking, worden elektronisch opgeslagen, 
machinaal verwerkt en beschermd tegen toegang door derden door de Familienkasse van de 
Bundesagentur für Arbeit resp. de speciale Familienkassen van de overheid. Doel van de verwerking van 
de gegevens is de controle van uw recht op kinderbijslag. 

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door de Familienkasse en over uw rechten op basis 
van artikelen 13 tot en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese 
Unie (AVG) is te vinden op internet op www.arbeitsagentur.de/datenschutz-familienkasse. Hier vindt u 
ook de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming. 

Kinderbijslagdossiers worden doorgaans nog 6 jaar na het einde van de uitbetaling van de kinderbijslag 
bewaard. 

Index en woordenboek 
Vind snel en eenvoudig begrippen en hun korte uitleg. Voor verdere vragen kunt u terecht bij uw 
Familienkasse. 
Uitbetaling van kinderbijslag aan een derde of instantie (Abzweigung) 

De uitbetaling van kinderbijslag aan een derde of instantie die in het levensonderhoud van het kind voorziet. Of de 
uitbetaling aan het kind zelf. 

Adreswijziging 
Algemeen vormend onderwijs 

Een school waarin men algemene kennis leert en die niet eindigt bij de beroepskwalificatie (bijvoorbeeld basisschool, 
brugklas, voorbereidend beroepsonderwijs, middelbare school, gymnasium, Freie Waldorfschulen). 

Algemene levensbehoefte 
Hoeveel geld een kind nodig heeft om te leven. Het bedrag wordt wettelijk bepaald. 

Leeftijdsgrens (zie voltooiing van het 18e/21e/25e levensjaar) 
Wijziging van de familierelaties 
Leden van de overheidsdienst 

Mensen die bij de overheid werken. Bijvoorbeeld van een staat of een stad. 
Rechthebbende 

ook: Rechthebbende op kinderbijslag Personen die volgens de wet kinderbijslag kunnen ontvangen. 
Beroepsactiviteit waarbij het recht op kinderbijslag vervalt 

Wanneer een kind meer dan 20 uur per week werkt en daardoor geen kinderbijslag meer kan krijgen. 
Beroepsactiviteit waarbij het recht op kinderbijslag niet vervalt 

Wanneer een kind werkt en toch kinderbijslag krijgt. Dit kan alleen als het maximaal 20 uur per week werkt of als het 
werk deel uitmaakt van een beroepsopleiding. 

Voorwaarden voor het recht op kinderbijslag 
De voorwaarden waaraan men moet voldoen om kinderbijslag te kunnen krijgen. 

Verblijfstitel 
Een brief van een overheidsinstantie (melding) die een persoon uit een ander land toelaat in Duitsland te wonen. 

Opleiding voor een ander beroep 
ook: tweede opleiding. Als een kind al een beroep heeft geleerd, maar daarna nog een andere opleiding volgt. 

Buitenlandse staatsburgers 
Mensen die geen Duits paspoort of identiteitskaart hebben. 

Contante alimentatie 
Geld dat een kind krijgt omdat het dat geld nodig heeft om te leven. 

Handicap 
Een geestelijke of lichamelijke beperking van een persoon. Een handicap wordt officieel of medisch vastgesteld. 

Extra handicap-gerelateerde behoefte 
Het extra geld dat kinderen met een handicap nodig hebben omdat ze geestelijk of lichamelijk beperkt zijn. 

Verklaring van de rechthebbende (Berechtigtenbestimmung) 
De beslissing wie kinderbijslag moet krijgen als twee mensen deze kunnen ontvangen (bijvoorbeeld vader en 
moeder). 
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Gerechtvaardigd belang 
Als het niet de ouders zijn die voor het kind zorgen, maar wel andere personen of de sociale dienst, dan hebben zij 
een gerechtvaardigd belang bij de kinderbijslag en kunnen zij deze ontvangen. 

Beroepsopleiding 
De voorbereiding van een kind op het uitoefenen van een beroep, zodat het later dit beroep kan uitoefenen. 

Eerste beroepsopleiding 
De eerste beroepsopleiding van een kind. 

Dienstverband 
In dienstverband werken voor een werkgever, waarmee men geld verdient. 

Melding 
Een brief van de Familienkasse waarin staat welke beslissing ze heeft genomen. 

Bedrijfsopleiding 
Als men een beroep in een bedrijf leert, bijvoorbeeld in een ambachtelijk bedrijf of bij de publieke dienst. 

Loonstrook 
Een overzicht van hoeveel geld men verdient als men voor een overheidsinstantie werkt. 

Uitbetalingsinstantie 
De instantie van wie men geld ontvangt als men bij een overheidsinstantie werkt. 

Vrijwilligersdienst van de bond (Bundesfreiwilligendienst) 
Een dienst in Duitsland, waarbij men vrijwillig en tegen geringe betaling (zakgeld) werkzaamheden verricht voor het 
algemene nut. 

Duitse federale wet op de kinderbijslag (BKGG) 
De wet die regelt wie in bijzondere gevallen kinderbijslag ontvangt. Bijvoorbeeld als het kind geen ouders meer heeft. 

Duitse federale ministerie voor gezin, senioren, vrouwen en jeugd (BMFSFJ) 
Het ministerie dat zich met gezinnen bezighoudt. 

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
De overheidsinstantie die ervoor zorgt dat de Familienkassen naar behoren werken. 

Duitse staatsburgers 
Personen die een Duits paspoort of identiteitskaart hebben. 

eID (elektronische identificatie) 
Als elektronische identificatie worden digitale identiteitsbewijzen van burgers aangeduid. Dit is een elektronisch 
identificatiebewijs en men kan er ook elektronisch mee ondertekenen. 

Duitse federale wet op de inkomstenbelasting (EStG) 
De wet die regelt wie hoeveel belasting moet betalen in Duitsland. 

Belastbare inkomsten 
Het deel van het eigen verdiende geld waarop men belasting moet betalen aan de staat. Bijvoorbeeld op het loon, 
de rente en winst van een eigen bedrijf of een verhuurde woning. 

Inkomsten uit kapitaalvermogen 
Winsten die worden behaald met geïnvesteerd geld, bijvoorbeeld met rente. 

Bezwaar 
De mogelijkheid om zich te verdedigen als men het niet eens is met een beslissing van de Familienkasse. Volgens 
de Duitse federale wet op de inkomstenbelasting noemt men dit bezwaar maken, anders is er sprake van in beroep 
gaan. 

ELSTER-certificaat 
ELSTER is een computerprogramma voor de elektronische inkomstenbelastingaangifte. Dit digitale certificaat bevat 
de gecontroleerde gegevens van de persoon en wordt op de computer opgeslagen. 

Ouderschapsuitkering 
Geld van de overheid voor gezinnen met jonge kinderen. Ontvangt men alleen wanneer men tijdens het 
ouderschapsverlof niet te veel verdient. 

Ouderschapsverlof 
De tijd na de geboorte van een kind, waarin de ouders vrijwillig niet werken omdat ze hoofdzakelijk voor het kind 
zorgen en daarom ook geen salaris ontvangen. 

Pensioenontvanger 
Mensen die vroeger als ambtenaar hebben gewerkt en daar geld voor krijgen als ze met pensioen gaan. 

Eindcijfer 
Het laatste cijfer van het kinderbijslagnummer. Het kinderbijslagnummer bestaat uit in totaal 11 karakters. Bij 
xxxFKxxxxx0 (de ‘x’ staat voor cijfers) is het eindcijfer de 0. 

Doorslaggevend 
Informatie die belangrijk is om te beslissen of men kinderbijslag mag ontvangen. Bijvoorbeeld of het kind een 
opleiding volgt. 
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Eerste studie 
De eerste studie van een kind. 

Beroepsactiviteit 
Een baan waarmee men geld verdient. 

Europese Unie (EU) 
Een verband van momenteel 27 Europese landen. 

Europese solidariteitskorps 
Een EU-vrijwilligersactiviteit waarbij 18- tot 30-jarigen vrijwillig en gratis werken en waarbij iedereen wordt geholpen. 

Europese Economische Ruimte (EER) 
Een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) zodat de lidstaten 
vrij met elkaar kunnen handelen. 

Bestaansminimum 
Geld voor alles wat men absoluut nodig heeft voor een kind. Daartoe behoren ook de kosten voor verzorging, 
opvoeding en opleiding. 

Familienkasse 
De Familienkasse is een instantie die kinderbijslag en kindertoeslag uitkeert. Meestal behoort de instantie tot de 
Bundesagentur für Arbeit. 

Vaststelling 
De beslissing van de Familienkasse of iemand kinderbijslag krijgt. 

Vrijwillige militaire dienst 
Een dienst waarbij men vrijwillig bij het Duitse leger werkt (bijvoorbeeld als soldaat, onderofficier, officier). 

Vrijwilligersdienst 
Een dienst waarbij men vrijwillig en zonder betaling (soms krijgt men zakgeld) werkzaamheden verricht voor het 
algemene nut. 

Staatsburgers die recht hebben op vrij verkeer van EU-burgers 
Personen uit de EU die in Duitsland mogen wonen en werken. Dit wordt geregeld door de Wet betreffende het 
algemeen vrije verkeer van burgers van de Europese Unie. 

Baan van geringe omvang 
Werkzaamheden waarbij men niet meer dan € 450 per maand verdient. 

Wet betreffende het algemeen vrije verkeer van burgers van de Europese Unie 
De wet die het mogelijk maakt dat mensen uit de EU in Duitsland mogen wonen en werken. 

Gebruikelijke verblijfplaats 
De plaats waar men langer dan zes maanden aan een stuk woont. 

Günstigerprüfung (onderzoek naar het hoogste belastingvoordeel) 
Het onderzoek door de belastingdienst of de kinderbijslag voldoende is voor het bestaansminimum. Indien niet, dan 
betaalt men nog minder belasting. 

In het huishouden opgenomen 
Wanneer een kind permanent samenwoont met andere personen en door hen wordt verzorgd. Meestal is dat het 
gezin. 

Internationale vrijwilligersdienst voor jongeren 
Een vrijwilligersactiviteit waarbij men vrijwillig en gratis in het buitenland werkt en waarbij iedereen wordt geholpen. 

Kindgerelateerde uitkering 
Geld dat ambtenaren met kinderen ontvangen, bijvoorbeeld gezinstoelage, kindertoelage. 

Belastingvrije bedrag voor kinderen 
Geld waar mensen met kinderen geen belasting voor hoeven te betalen, omdat ze minstens evenveel nodig hebben 
voor hun kinderen. 

Recht op kinderbijslag zie voorwaarden voor het recht op kinderbijslag) 
Rechthebbende op kinderbijslag 

Een persoon die volgens de wet kinderbijslag ontvangt. 
Ontvangst van kinderbijslag 

Wanneer men kinderbijslag ontvangt. 
Kinderbijslagnummer 

Een uniek nummer dat voor elk kind wordt gegeven door de Familienkasse. Het kinderbijslagnummer wordt 
toegekend als men voor het eerst kinderbijslag aanvraagt en staat vermeld op de kinderbijslagmelding. 

Eigen middelen van het kind 
Geld dat een kind zelf verdient of van anderen ontvangt. 

Klacht 
De mogelijkheid om naar de rechter te stappen als men het nog steeds niet eens is na het resultaat van een bezwaar 
of een beroep. Dan beslist een rechter. 
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Bescherming tegen inbeslagname van de rekening (Kontopfändungsschutz) 
Heeft tot gevolg dat er altijd een (maandelijks) minimumbedrag op de bankrekening moet staan, ook als men 
schulden heeft. 

Meldingsplicht, ook: Verplichting tot medewerking 
De plicht om de Familienkasse te informeren als er iets wijzigt. Bijvoorbeeld als het kind verhuist of als het een 
opleiding niet meer volgt. 

Zwangerschapsverlof 
De tijd voor en na de geboorte van een kind waarin moeders niet mogen werken. Dat verbiedt een wet. 

Secundaire rechthebbende op kinderbijslag 
Als twee mensen de kinderbijslag kunnen krijgen (bijv. vader en moeder), zijn er regels over wie deze krijgt. De 
persoon die het niet krijgt, wordt een secundaire rechthebbende op de kinderbijdrage genoemd. 

Verblijfsvergunning 
De toestemming voor buitenlanders die niet tot de EU behoren, om in Duitsland te wonen. 

Noodzakelijke levensbehoeften 
Geld voor de zaken die kinderen nodig hebben om te leven. Kinderen met een handicap hebben meer nodig omdat 
ze geestelijk of lichamelijk beperkt zijn. 

Publieke dienst 
ook: Overheidsdienst. Als iemand werkt bij een instantie voor de staat of de stad. 

Optionele verificatie 
Optioneel betekent dat men de keuze heeft om iets wel of niet te doen. Verificatie betekent dat er wordt bevestigd 
dat men echt de betreffende persoon is. Het betekent ook dat men zich identificeert. 

Vast bedrag voor gehandicapte personen 
Bedrag dat mensen met een handicap minder aan belasting moeten betalen omdat ze meer nodig hebben om te 
leven. 

Bescherming van de kinderbijslag tegen inbeslaglname 
Als de kinderbijslag van iemand wordt weggenomen omdat die zijn schulden niet betaalt. De Familienkasse moet 
het aan de persoon geven bij wie men schulden heeft, als een rechtbank dat zo beslist. 

Zorguitkering 
Geld dat mensen die verzorging nodig hebben, van de staat krijgen. 

Terugvordering 
Heeft men ten onrechte kinderbijslag ontvangen omdat de wet dit niet toestaat, dan moet men deze terugbetalen. 

Beslissing tot terugvordering 
Een brief van de Familienkasse waarin staat dat men de kinderbijslag moet terugbetalen. 

Het teruggevorderde bedrag 
Hoeveel kinderbijslag men moet terugbetalen. 

Schoolopleiding 
Naar een school gaan om een kwalificatie te behalen waarmee men vervolgens een beroep kan leren of studeren 
(bijvoorbeeld voorbereidend beroepsonderwijs, middelbare school, gymnasium, Freie Waldorfschulen). 

Belastingvrije inkomsten 
Geld van de staat waarvoor men geen belasting moet betalen, bijvoorbeeld kinderbijslag, ouderschapsuitkering, 
bijstand. 

Fiscaal identificatienummer 
(Afkorting: IdNr.) Een nummer van de belastingdienst dat iedereen in Duitsland automatisch ontvangt na de geboorte. 
Met dit nummer weet de Familienkasse altijd precies welke persoon voor welke kinderen kinderbijslag ontvangt. Bij 
identieke namen vindt er geen verwisseling van personen plaats. 

Belastingvrijstelling 
Bepaalde bedragen waarvoor men geen belasting moet betalen, bijvoorbeeld het bestaansminimum van een kind. 

Belastingaftrek 
Belastingen die men terugkrijgt. 

Studie 
Studeren aan een universiteit of hogeschool. 

Betaling van te veel kinderbijslag 
Kinderbijslag die men teveel heeft gekregen. 

Onbeperkte inkomstenbelastingplicht 
De verplichting om een deel van alles wat men verdient als belasting aan de staat te betalen. 

Levensonderhoud (Verzorging) 
De verplichting om voor een andere persoon te zorgen, hetzij wanneer men samenwoont, hetzij wanneer men de 
andere geld geeft om voor zichzelf te zorgen. Ouders doen dit bijvoorbeeld voor hun kinderen. 
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Upload 
Laden van documenten op internet. Zo kunnen bijvoorbeeld bewijzen elektronisch naar de Familienkasse worden 
verzonden. Dat bespaart een zending per post. 

Wijzigingsmelding 
De onafhankelijke melding aan de Familienkasse als er iets belangrijks wijzigt en men daarom eventueel geen 
kinderbijslag meer mag ontvangen. Bijvoorbeeld als het kind verhuist of als het een opleiding niet meer volgt. 
Wanneer men niet weet of iets belangrijk is, kan men het vragen. 

Beschikbaar netto-inkomen van het kind 
Het geld dat een kind in totaal krijgt, ongeacht of het een belastbaar of belastingvrij inkomen is. 

Voltooiing van het 18e/21e/25e levensjaar 
De 18e/21e/25e verjaardag. 

Meerderjarig 
Wanneer een kind 18 jaar wordt, is het meerderjarig of volwassen geworden. 

Volle wees 
Een kind is een volle wees als beide ouders zijn overleden. 

Voorrang 
Als twee mensen kinderbijslag kunnen ontvangen, regelt de wet wie deze moet krijgen. Meestal is het de vader of 
moeder, soms de grootouders. 

Eerste rechthebbende op kinderbijslag 
Als twee mensen de kinderbijslag kunnen krijgen (bijv. vader en moeder), zijn er regels over wie deze krijgt. De 
persoon die het niet krijgt, wordt een secundaire rechthebbende op de kinderbijdrage genoemd. 

Co-ouderschap 
Voor gescheiden ouders is de regel dat het kind soms bij de vader en soms bij de moeder woont. 

Vervolg opleiding 
ook: Tweede opleiding. Als een kind al een beroep heeft geleerd, maar daarna nog een andere opleiding volgt. 

weltwärts 
Een vrijwilligersdienst in Duitsland waarbij men vrijwillig en gratis werkt en waarbij iedereen wordt geholpen. 

Herroeping 
Als men de verklaring intrekt die men eerder aflegde. 

In beroep gaan 
De mogelijkheid om zich te verdedigen als men het niet eens is met een beslissing van de Familienkasse. Volgens 
de Duitse federale wet op de kinderbijslag noemt men dit in beroep gaan, anders is er sprake van bezwaar maken. 

Wilsverklaring 
Wanneer men zijn wil uitdrukt om wettelijk iets te bereiken. Bijvoorbeeld wanneer men een contract tekent. 

Woonplaats 
De plaats waar men echt woont. 

Ter plaatse verklaren 
Als men zelf naar de Familienkasse gaat en daar zegt wat men wil, bijvoorbeeld om bezwaar te maken. Dat wordt 
opgeschreven en men hoeft het alleen maar te ondertekenen. 

Tweede opleiding 
Als een kind al een beroep heeft geleerd, maar daarna nog een andere opleiding volgt. 
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Informatie over kindertoeslag 
De kindertoeslag (KiT) is een federale sociale uitkering voor ouders met een laag inkomen . Veel werkende 
ouders hebben de KiT nodig als aanvullende financiële ondersteuning, omdat hun inkomen niet voldoet om 
het ►levensonderhoud van hun kind of kinderen te verzekeren. 

De KiT bedraagt vanaf 1 januari 2023 per kind maximaal 250 euro per maand. Bij dit maximale bedrag 
is de directe toeslag voor kinderen ter hoogte van 20 euro per maand per kind inbegrepen. De kindertoeslag 
wordt samen met het kindergeld uitbetaald. Goedkeuring geschiedt uitsluitend door de Familienkasse van 
de Bundesagentur für Arbeit. 

Voor de kindertoeslag gelden de volgende voorwaarden: 

 Uw kind woont in uw huishouden, is ongehuwd en jonger dan 25 jaar. 
 U krijgt kinderbijslag of een vergelijkbare uitkering (bijvoorbeeld uit het buitenland) voor het kind. 
 Minimumloon 

• minstens € 600 voor alleenstaande ouders 
• Minstens € 900 voor echtparen 

 Door uw inkomen, dat met de kindertoeslag wordt verrekend, wordt de toeslag niet tot nul 
gereduceerd. 

U kunt de aanvraag voor KiT nu snel en eenvoudig online indienen op www.kiz-digital.de. 

Meer informatie vindt u online op: 

www.kinderzuschlag.de en in de ‘Informatiefolder kindertoeslag’. 

 

Ontdek snel en eenvoudig thuis uw individuele recht op kindertoeslag - met de ‘KiT-gids’! 

Ontdek het meteen op www.familienkasse.de 

 
Goed om te weten: 

Veel wijzigingen die u aan de Familienkasse moet mededelen, kunt u ook online doorgeven! 

Snel en eenvoudig op www.familienkasse.de 

Op de website www.familienkasse.de vindt u ook de laatste informatie over de diensten en prestaties van 
de Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit. 

Impressum 
Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit 
www.familienkasse.de 
Stand: Januari 2023 
FK KG 2 – 01.23 
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