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Over deze informatiefolder
De kinderbijslag wordt als belastingvrij inkomen aan de ouders betaald tot de hoogte van het
bestaansminimum voor een kind.
Het bestaansminimum omvat ook de kosten voor de verzorging en opvoeding of de opleiding van het
kind. Wanneer de kinderbijslag hiervoor niet echt noodzakelijk is, is de kinderbijslag bedoeld als extra
inkomen voor het gezin. In het lopende kalenderjaar wordt de kinderbijslag in eerste instantie
maandelijks uitbetaald. Bij aangifte van inkomstenbelasting van de ouders controleert de belastingdienst
achteraf af door het recht op kinderbijslag deze belastingvrijstelling op het bestaansminimum van het
kind ook werkelijk gerealiseerd wordt. Wanneer dit niet het geval is, worden de belastingvrije bedragen
afgetrokken en wordt de kinderbijslag verrekend met het bedrag dat de kinderbijslaggerechtigde aan
belastingen dient te betalen. Dat geldt ook als er geen kinderbijslag aangevraagd werd.
In deze informatiefolder vindt u duidelijke informatie over de wettelijke regelingen betreffende
kinderbijslag. Lees deze informatie goed zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.
In deze informatiefolder kunnen we niet ingaan op individuele gevallen.
Meer informatie vindt u op internet onder:
www.familienkasse.de of www.bzst.de
U kunt telefonisch informatie vragen bij de Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit. De
servicetelefoon van de Familienkasse is van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur te bereiken via
het telefoonnummer:
0800 4 5555 30 (gratis informatienummer)
Vanuit het buitenland kunt u ons via het volgende telefoonnummer bereiken:
0049 911 1203 1010 (hiervoor moet u de gebruikelijke kosten betalen.)
Voor informatie over betalingstermijnen, kinderbijslag en kindertoeslag kunt u het volgende nummer
bellen:
0800 4 5555 33 (gratis informatienummer)
Zorg dat u uw kinderbijslagnummer bij hand hebt als u met de Familienkasse belt.

Informatie over kindertoeslag
Ouders hebben recht op kindertoeslag voor hun ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar die tot hun
huishouden behoren, als
 voor deze kinderen kinderbijslag ontvangen wordt,
 het maandelijks inkomen van de ouders tenminste gelijk is aan het bestaansminimum,
 het inkomen dat hiervoor in aanmerking komt en het vermogen niet hoger zijn dan de hoogste
inkomensgrens en
 de kosten van het gezin door de uitbetaling van kindertoeslag gedekt worden en er dus geen
recht op werkloosheidsuitkering / sociale uitkeringen bestaat.
De kindertoeslag is een sociale uitkering en wordt uitsluitend door de Familiekasse van de
Bundesagentur für Arbeit verleend. Meer informatie vindt u in de Informatiefolder kindertoeslag
(Merkblatt Kinderzuschlag) en op internet onder www.kinderzuschlag.de.
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1. Wie ontvangt kinderbijslag?
Duitsers staatsburgers volgens de Duitse federale wet op de inkomstensbelasting
(Einkommensteuergesetz) ontvangen in principe kinderbijslag als ze hun woonplaats of hun
gebruikelijke verblijfplaats in Duitsland hebben.
In Duitsland wonende buitenlandse staatsburgers kunnen kinderbijslag ontvangen als ze een geldige
vestigingsvergunning hebben. Bepaalde verblijfstitels kunnen ook recht geven op kinderbijslag.
In Duitsland wonende onderdanen van landen van de Europese Unie of de Europese Economische
Ruimte wier wettelijke status betreffende het vrije verkeer van burgers van de Europese Unie geregeld
is (België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië*, Ierland,
IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek,
Hongarije en Cyprus) en onderdanen van Zwitserland kunnen kinderbijslag ontvangen, ook als ze geen
vestigingsvergunning of verblijfsvergunning hebben.
* evt. gelden bijzondere regelingen vanaf de uittrede van Groot-Brittannië uit de EU

Voor werknemers die in het buitenland, in het bijzondere in landen van de Europese Unie, hun
beroepsactiviteit uitoefenen gelden speciale regelingen en een aparte informatieplicht (zie onder 2).
Meer informatie hierover vindt u in de ‘Informatiefolder over kinderbijslag in grensoverschrijdende
gevallen (Kindergeld in grenzüberschreitenden Fällen) (Europäische Union, Europäischer
Wirtschaftsraum und Schweiz)’. Deze informatiefolder kunt u via de website www.familienkasse.de
downloaden. Op verzoek kan de Familienkasse u deze folder ook per post toesturen.
Personen die in het buitenland wonen, maar in Duitsland onbeperkt belastingplichtig zijn of als
belastingplichtige behandeld worden, ontvangen eveneens kinderbijslag. Personen die in een andere
lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte beroepsactiviteiten uitvoeren kunnen
eveneens recht hebben op kinderbijslag volgens de ‘Bundeskindergeldgesetz‘ (Duitse federale wet op
de kinderbijslag).
Dat geldt ook voor onderdanen van Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Marokko, Montenegro,
Servië, Tunesië en Turkije op basis van de van toepassing zijnde tussenstatelijke overeenkomsten als
ze in Duitsland als werknemer, zoals bedoeld in de desbetreffende overeenkomsten, beschouwd
worden.
Onherroepelijk erkende vluchtelingen en asielzoekers kunnen ook kinderbijslag ontvangen.
Voorwaarde voor het recht op kindergeld is dat de rechthebbende via het aan hem/haar verleende
burgerservicenummer geïdentificeerd kan worden.
Meer informatie hierover kunt u navragen bij uw Familienkasse. Het Familienkasse bepaalt dit nummer
zelf of vraagt het aan de gemachtigde.
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
(Bundeskindergeldgesetz), als hij
verplicht verzekerd is bij de Bundesagentur für Arbeit of
als ontwikkelingshelper of missionaris werkzaam is of
als ambtenaar bij een organisatie buiten Duitsland aan hem toegewezen taak uitvoert of
als echtgeno(o)t(e) 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 of een uitkering volgens de Duitse
wettelijke bepalingen ontvangt en in een lidstaat van de Europese Unie of de Economische
Ruimte resp. Zwitserland woont.





Als één van de ouders volgens de Duitse federale wet op de inkomstenbelasting
(Einkommensteuergesetz) recht heeft op kinderbijslag en de andere ouder recht heeft op kinderbijslag
volgens de Duitse federale wet op de kinderbijslag (Bundeskindergeldgesetz), heeft dit recht volgens
de Duitse federale wet op de inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz) voorrang.
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2. Welke informatie moet u als rechthebbende op kinderbijslag
meedelen aan de Familienkasse en wanneer?
Als u kinderbijslag aangevraagd hebt, bent u volgens § 68 alinea 1 van de Duitse federale wet op de
inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz) verplicht uw bevoegde Familienkasse per omgaande
alle wijzigingen in uw relaties en die van uw kinderen mede te delen die voor het recht op kinderbijslag
van belang zijn evenals wijziging van eerder gegeven informatie. Mededelingen aan andere instanties
(bijv. aan de gemeentelijke administratie, bevolkingsregister of belastingdienst), een andere vestiging
van de Agentur für Arbeit of de uitbetalingsinstanties van uw werkgever zijn niet voldoende.
U moet ook wijzigingen mededelen als doorslaggevende gegevens tot nu niet door u, maar door uw
kind aan de Familienkasse overhandigd werden of wanneer nog niet beslist is over uw aanvraag. Dat
geldt ook voor wijzigingen die u pas bekend werden nadat uw recht op kinderbijslag al 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 dergelijke
wijzigingen mee te delen, omdat in het geval van een terugvordering van de kinderbijslag de sociale
uitkeringen niet achteraf voor de voorafgaande maand terugbetaald worden.
U dient dergelijke wijzigingen ook mede te delen als u sociale uitkeringen ontvangt op basis waarvan
de kinderbijslag berekend wordt. Wanneer kinderbijslag teruggevorderd wordt zullen de sociale
uitkeringen voor de eerdere maanden niet alsnog achteraf uitbetaald worden.
Inbreuk op de samenwerkingsplicht wordt als een strafrechtelijke of administratieve overtreding
beschouwd die gesanctioneerd wordt.

Stuur uw aanvragen en aanvullende informatie direct aan uw bevoegde Familienkasse. Stuur uw
documenten niet naar de Bundesagentur in Neurenberg als de Familienkasse van de Bundesagentur
für Arbeit bevoegd is. Dit kan tot vertraging van de afhandeling leiden.

Voor de meeste leden van de overheidsdienst is dit meestal niet het Familienkasse van Arbeidsburo,
maar een ander Familienkasse dat verantwoordelijk is (zie nr. 12.2).
Voor informatie over wijzigingen kunt u het voorgedrukte formulier ‘Veränderungsmitteilung’ (Informatie
over wijzigingen in relaties) gebruiken. U ontvangt dit formulier van uw bevoegde Familienkasse.
U kunt dit voorgedrukte formulier ook via internet downloaden:
www.familienkasse.de of www.bzst.de
U moet uw Familienkasse in elk geval per omgaande informeren als
 u een dienstverband bij de overheid accepteert voor een periode die vermoedelijk langer is dan
zes maanden,
 een andere rechthebbende voor uw kind bij zijn publiekrechtelijke werkgever of opdrachtgever
kinderbijslag aangevraagd heeft,
 u of een andere rechthebbende een beroepsactiviteit in het buitenland aanvangt,
 u of een andere rechthebbende door een werkgever in Duitsland voor het uitvoeren van
werkzaamheden naar het buitenland uitgezonden wordt,
 u of een andere rechthebbende of één van uw kinderen naar heet buitenlang gaat (met
uitzondering van buitenlandse vakanties),
 u of een andere persoon voor een kind een kindgerelateerde uitkering (bijv. buitenlandse
gezinsuitkeringen; zie ook onder 8) ontvangt,
 u en de andere ouder (zoals uw partner) 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.
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Ontvangt u voor een kind ouder dan 18 jaar kinderbijslag dan moet u uw Familienkasse
bovendien ook per omgaande informeren als het kind
 reeds een eerdere beroepsopleiding of een eerste studie heeft afgesloten en werk aanvaardt
(dit geldt niet voor kinderen zonder baan en gehandicapte kinderen, (zie punt. 4.2 resp. 4.6),
 een school- of beroepsopleiding beëindigt of onderbreekt of met een andere school- of
beroepsopleiding begint (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 werkzoekend was of geen stageplek kon vinden en nu een school- of beroepsopleiding,
een studie of
 beroepsactiviteit aanvangt,
 zwanger is en het zwangerschapsverlof begint.
Wilsverklaringen van u of uw kind worden pas erkend door het Familienkasse vanaf het moment dat de
verklaring is ontvangen.
Als u uw bevoegde Familienkasse wijzigingen te laat of zelfs niet mededeelt, moet u de eventueel ten
onrechte ontvangen kinderbijslag terugbetalen. Bovendien moet u rekening houden met een geldboete
of zelfs met een strafrechtelijke vervolging.
Als u niet precies weet of een bepaalde wijziging gevolgen heeft voor uw recht op kinderbijslag kunt u
dit navragen bij uw bevoegde Familienkasse.

3. Voor welke kinderen kunt u kinderbijslag ontvangen?
Kinderbijslag wordt uitbetaald voor kinderen, ongeacht hun nationaliteit, als ze hun woonplaats of
gebruikelijke verblijfplaats in Duitsland hebben. Dat geldt ook als de kinderen in een lidstaat van de
Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland wonen.
Als kinderen worden beschouwd:
 in de eerste graad aan de aanvrager verwante kinderen, waaronder ook de aangenomen
(geadopteerde) kinderen,
 kinderen van uw echtgeno(o)t(e) (stiefkinderen), kinderen van de geregistreerde levenspartner
en kleinkinderen die de aanvrager in zijn huishouden opgenomen heeft,
 pleegkinderen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Dat houdt in elk geval in dat de
aanvrager met deze kinderen een langdurige relatie in een gezinsverband heeft en dat hij deze
kinderen niet voor economische doelstellingen in zijn huis opgenomen heeft. De pleegkinderen
moeten net als de eigen kinderen tot het gezin behoren. De biologische ouders hebben in dit
geval geen hoederecht of verzorgingsplicht meer.
Voor in het huishouden opgenomen broers en zussen bestaat alleen recht op kinderbijslag als ze als
pleegkinderen beschouwd kunnen worden.
Een kind is in het huishouden opgenomen als het permanent in de gezamenlijke gezinswoning van de
aanvrager woont en daar verzorgd en opgevoed wordt. Een gewone melding bij de bevoegde
meldingsinstantie is dus niet voldoende. Wanneer een kind alleen overdag of in de weekeinden of om
en om bij de pleegouders en de biologische ouders woont, betekent dit niet dat het kind duurzaam in
het huishouden is opgenomen. Een permanente opname in het huishouden blijft bestaan als een kind
wegens een school- of beroepsopleiding of een studie tijdelijk elders onderdak heeft.
Voor alle kinderen die hun 18e levensjaar nog niet voltooid hebben wordt kinderbijslag betaald. Voor
alle kinderen ouder dan 18 jaar wordt alleen onder bepaalde voorwaarden kinderbijslag betaald
(zie ook onder 4).
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Volle wezen of kinderen van wie de verblijfplaats van de ouders onbekend is en waarvoor geen derde
recht heeft op kinderbijslag kunnen volgens de Duitse federale wet op de kinderbijslag
(Bundeskindergeldgesetz) zelf kinderbijslag voor een eerste kind aanvragen. Over dit onderwerp
bestaat een speciaal informatieblad dat u kunt downloaden van de website: www.familienkasse.de.
Op verzoek kan de Familienkasse u deze informatie ook per post toesturen.
In principe wordt een kind alleen meegerekend als het desbetreffende door een aan het kind
toegewezen identificatienummer geïdentificeerd kan worden. Het Familienkasse bepaalt dit nummer
zelf of vraagt het aan de gemachtigde.

4. Aan welke voorwaarden moeten kinderen ouder dan 18 jaar
verder nog voldoen?
4.1 Kinderen die een beroepsopleiding volgen
Voor een kind ouder dan 18 jaar dat zijn 25e levensjaar nog niet voltooid heeft, kan kinderbijslag
uitbetaald worden zolang het kind een beroepsopleiding volgt. Hiermee wordt een opleiding voor een
toekomstig uit te oefenen beroep bedoeld. De hele beroepsopleiding is gericht op een bepaald beroep
en moet alle noodzakelijke, nuttige of vereiste kennis, vaardigheden en ervaring voor het nagestreefde
beroep bieden. Een beroepsopleiding omvat het volgen van algemeen vormend onderwijs aan een
school, de bedrijfsopleiding, een voortgezette opleiding en de opleiding voor een later beroep. De
uitbetaling van de kinderbijlslag eindigt ten laatste met het einde van het schooljaar resp. bij kinderen in
een bedrijfsopleiding of studerende kinderen in de maand waarin het kind officieel schriftelijk
geïnformeerd werd over het volledige resultaat van het afsluitende examen, ook als het stagecontract
voor een langere periode afgesloten werd of als het kind na het afsluitende examen nog ingeschreven
blijft aan de hogeschool.
Als de opleiding wegens ziekte of bevalling alleen tijdelijk wordt onderbroken, wordt de kinderbijslag in
principe doorbetaald. Dat geldt echter niet wanneer een studie na het zwangerschapsverlof
onderbroken wordt om voor het kind te zorgen (bijv. ouderschapsverlof). U dient de Familienkasse
hierover per omgaande te informeren.
Kinderbijslag wordt ook gedurende een overgangsperiode (verplichte pauze) van maximaal vier
kalendermaanden betaald (bijv. na het eindexamen en voor het aanvangen van een beroepsopleiding
of een vrijwilligersdienst zoals bedoeld in 4.4).
Als kinderen ouder zijn dan 25 jaar wordt voor kinderen die een school- of beroepsopleiding of een
studie volgen of zich in een overgangsperiode bevinden, kinderbijslag betaald als ze
 de wettelijk verplichte militaire dienstplicht of burgerdienst vervuld hebben,
 zich in plaats van voor de wettelijk verplichte militaire dienstplicht vrijwillig aangemeld hebben
voor militaire dienst voor een periode van maximaal drie jaar,
 een activiteit als ontwikkelingshelper hebben uitgevoerd waardoor ze vrijstelling van dienstplicht
kregen
en als ze deze dienst of activiteit voor 1 juli 2011 aangevangen hadden. Deze extra uitbetalingsperiode
duurt maximaal net zo lang als de duur van de militaire dienstplicht of de burgerplicht.

4.2 Kinderen zonder baan
Ongeacht de onder 4.5 genoemde voorwaarden voor het recht op kinderbijslag wordt ook voor een kind
ouder dan 18 jaar kinderbijslag betaald totdat het zijn 21e levensjaar voltooid heeft als het geen baan
heeft en ingeschreven staat bij een arbeidsbureau in Duitsland of bij een officieel
arbeidsbemiddelingsbureau in een andere staat van de Europese Unie of van de Europese
Economische Ruimte of in Zwitserland gemeld is als werkzoekende. Voor een kind dat alleen
‘Arbeitslosengeld II’ (Duitse werkloosheidsuitering II) ontvangt, bestaat geen recht op kinderbijslag. Bij
beroepsactiviteiten van geringe omvang (zog. Mini-Jobs) blijft het recht op kinderbijslag bestaan. Er is
sprake van een beroepsactiviteit van geringe omvang als het gemiddelde bruto maandinkomen
maximaal 450 € bedraagt.
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4.3 Kinderen zonder stageplaats
Een kind ouder dan 18 jaar heeft recht op kinderbijslag tot voltooiing van zijn 25e levensjaar als het een
beroepsopleiding (in het binnenland of buitenland) wil volgen maar hiervoor geen stageplaats (meer)
kan vinden. Dit is van toepassing in de volgende gevallen:
 Ondanks serieuze inspanningen is het zoeken naar een stageplaats tot nu toe mislukt. In het
geval van eigen inspanningen van het kind, moeten deze worden bewezen door middel van het
indienen van dienovereenkomstige documenten (bijvoorbeeld afzeggingen van solicitaties) die
konden worden aangetoond of op zijn minst geloofwaardig zijn.
 Het kind wordt bijgestaan door de dienst voor beroepskeuzevoorlichting van een uitzendbureau
of een andere in aanmerking komende entiteit voor werkloosheidsuitkering II als aanvrager van
een stage of opleiding.
 Er is al een stageplek aan het kind beloofd, maar deze kan pas later worden gestart. B. aan het
begin van het bedrijfstrainingjaar.
 Het kind is van plan zo vroeg mogelijk op een stageplek te solliciteren (bijvoorbeeld binnen de
volgende aanvraagperiode). In dit geval is een verklaring van het kind vereist.
Let op: de intentie van het kind is pas effectief vanaf het moment dat de verklaring door het
Familienkasse is ontvangen.

4.4 Kinderen die een vrijwillig sociaal/ecologisch jaar of een jaar in vrijwillige
militaire dienst (Bundesfreiwilligendienst) vervullen
Voor een kind ouder dan 18 jaar kan tot voltooiing van zijn 25e levensjaar kinderbijslag betaald worden
als het een vrijwillig sociaal/ecologisch jaar of een jaar in vrijwillige militaire dienst [Bundesfreiwilligendienst] vervuld. Dit jaar kan ook in het buitenland gedaan worden.
Als een kind deelneemt aan het actieprogramma „Erasmus+“ van de Europese Unie kan het voor de
periode van twaalf maanden kinderbijslag ontvangen.
Een kind kan ook kinderbijslag blijven ontvangen als het een van de onderstaande diensten vervuld:
 een vrijwillig sociaal/ecologisch jaar of een jaar in vrijwillige militaire dienst [Bundesfreiwilligendienst],
 een internationale vrijwilligersdienst door jongeren zoals bedoeld in de zin van het Duitse
federale ministerie voor gezin, senioren, vrouwen en jeugd (Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend),
 een vrijwilligersservice voor ontwikkelingssamenwerking ‘weltwärts’ zoals bedoeld in de richtlijn
van het Duitse federale ministerie voor economische samenwerking en ontwikkeling
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung),
 een vrijwilligersdienst voor alle generatie (Freiwilligendienst aller Generationen) zoals bedoeld
in § 2 al. 1a van het zevende boek van het Duitse federale sociale wetboek (siebtes Buch
Sozialgesetzbuch) of
 een andere dienst in het buitenland zoals bedoeld in § 5 van de Duitse federale wet over
vrijwilligerswerk (Bundesfreiwilligendienstgesetz).

4.5 Beëindiging van het recht op kinderbijslag na een afgesloten eerste
opleiding of wegens het uitoefenen van een beroepsactiviteit
Kinderen die zijn opgeleid voor een beroep (zie punt 4.1), kinderen zonder een stageplaats (zie punt 4.3)
en kinderen in een vrijwilligersdienst (zie punt 4.4) worden niet in aanmerking genomen na het voltooien
van de eerste beroepsopleiding of niet-gegradueerde studies, als ze een claim gaan leggen en betaald
werk nastreven
Als een kind geen werkgelegenheid heeft, dat schadelijk is voor de vordering, kan het ook in
overweging worden genomen na voltooiing van de allereerste beroepsopleiding of initiële studies.
Onder beroepsopleiding vallen alle beroepsopleidende activiteiten waarbij vaardigheden en vakkennis
verworven worden die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van het beoogde beroep. Het volgen van
algemeen vormend onderwijs valt niet onder het begrip beroepsopleiding.
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Alleen wanneer niet eerder een 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 dient bij een georganiseerde onderwijsinstelling gevolgd te
worden en wordt in principe door een staatsexamen of een door de overheid erkend
(hogeschool-)examen afgesloten. In principe wordt een beroepsopleidingsexamen aan een
hogeschool afgesloten met een hogeschoolgraad (bijv. diploma, bachelortitel).
Een eerste afgesloten beroepsopleiding of een eerste studie wordt als afgesloten beschouwd als de
opleiding of de studie het kind opleidt tot een specifiek beroep. Als een kind later een tweede opleiding
aanvangt (bijv. als het kind na een aantal jaren beroepsactiviteit een vakopleiding begint waarvoor hij
een vakproef kan afleggen of een masterstudie begint), geldt dit als een tweede opleiding.
Als op basis van objectieve bewijzen aangetoond kan worden dat het kind het beoogde beroepsdoel
nog niet heeft bereikt, kan een vervolgopleiding als een eerste opleiding beschouwd worden. Hierbij
dient geverifieerd te worden of de vervolgopleiding wel of niet nauw samenhangt met de niet
academische opleiding of de eerste studie. Er is sprake van een nauwe samenhang als de
vervolgopleiding opleidt voor bijv. dezelfde beroepscategorie of dezelfde sector. Daarnaast is sprake
van een nauwe tijdssamenhang als het kind de vervolgopleiding op het eerst mogelijk tijdstip begint of
als er geen opleidingsplek beschikbaar is, zich zo snel mogelijk inschrijft voor de vervolgopleiding.
Een kind heeft een baan als het een beroepsactiviteit nastreeft die gericht is op het verwerven van
inkomsten en als hiervoor zijn persoonlijke inzet vereist is. Hiermee worden naast niet zelfstandige
werknemersactiviteiten ook landbouw- en bosbouwactiviteiten, bedrijfsactiviteiten en zelfstandige
activiteiten bedoeld. Hieronder valt echter niet het beheer van een eigen vermogen.
Wanneer het kind een baan heeft met een regelmatige wekelijkse werktijd van meer dan 20 uur
vervallen zijn rechten op kinderbijslag.
Bij volgende beroepsactiviteiten blijft het recht op kinderbijslag bestaan:
 een baan die in het kader van een opleiding als stage uitgevoerd wordt waardoor de baan dus
een wezenlijk onderdeel is van de opleiding.
 een baan van geringe omvang zoals bedoeld in §§ 8 en 8a van het vierde boek van het Duitse
federale sociale wetboek (viertes Buch Sozialgesetzbuch).
 een baan waarvan de regelmatige wekelijkse werktijd niet hoger is dan 20 uur. Hierbij dient de
contractueel afgesproken werktijd aangetoond te worden. Als het gaat om een tijdelijke baan
(bijv. voor een periode van max. 2 maanden) blijft het recht op kinderbijslag bestaan als tijdens
de gehele in aanmerking komende periode binnen een kalenderjaar de gemiddelde werktijd niet
hoger is dan 20 uur.
Wanneer een tijdelijke uitbreiding van het aantal betaalde uren ertoe leidt dat de gemiddelde wekelijkse
werktijd in totaal hoger is dan 20 uur heeft alleen de periode waarin er meer dan 20 uur gewerkt werkt
negatieve gevolgen voor het recht op kinderbijslag en niet de hele gewerkte periode. Alleen voor de
periode waarin meer dan 20 uur gewerkt werd, wordt geen kinderbijslag uitbetaald.
Als gedurende langer dan twee maanden meer gewerkt werd, wordt deze uitbreiding niet als tijdelijk
beschouwd en bestaat voor de periode waarin extra gewerkt werd geen recht op kinderbijslag.

4.6 Kinderen met een handicap
Ongeacht de onder 4.5 genoemde voorwaarden betreffende recht op kinderbijslag wordt voor een kind
ouder dan 18 jaar kinderbijslag betaald als het kind wegens een lichamelijke, geestelijke of
psychologische handicap niet in staat is zelf in zijn onderhoud te voorzien. Hiervan is sprake als het kind
met zijn eigen middelen de noodzakelijke levensbehoeften niet kan betalen. De handicap van het kind
moet voor voltooiing van zijn 25e levensjaar ontstaan zijn.
De noodzakelijke levensbehoefte bestaat uit de algemene levensbehoefte van 9.168 € per kalenderjaar
en de extra behoefte die bepaald wordt door de aard van de handicap (o.a. kosten voor opname en
verblijf in een zorginstelling, zorgkosten ten bedrage van de betaalde zorguitkering (Pflegegeld),
prestaties volgens het twaalfde boek van het Duitse federale sociale wetboek (zwölftes Buch
Sozialgesetzbuch) resp. het vaste bedrag voor gehandicapte personen). Het vaststellen van de
noodzakelijke levensbehoefte is afhankelijk van de eigen middelen van het kind.
De eigen middelen van het kind omvatten het beschikbare netto-inkomen en uitkeringen van derden.
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Vooral onderstaande inkomsten worden beschouwd als beschikbaar netto-inkomen:
 alle belastingplichtige inkomsten zoals bedoeld in § 2 al. 1 van de Duitse federale wet op de
inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz), in het bijzonder inkomsten uit zelfstandige
arbeid, niet zelfstandige arbeid en inkomsten uit kapitaalvermogen.
Als inkomsten gelden belastingplichtige opbrengsten onder aftrek van investeringskosten
resp. bedrijfsuitgaven,
 alle van belastingen vrijgestelde inkomsten, bijv. inkomsten volgens het derde en twaalfde boek
van het Duitse federale sociale wetboek (drittes und zwölftes Buch Sozialgesetzbuch), volgens
de Duitse federale wet op de ouderschapsuitkering en het ouderschapsverlof (Gesetz zum
Elterngeld und zur Elternzeit), uitkering van de zorgverzekering (zorguitkering), uitkering voor
volledige of gedeeltelijke opname, rijkostenvergoeding van derden.
Van de van belastingen vrijgestelde inkomsten wordt per kalenderjaar een vast bedrag van
180 € afgetrokken. In plaats van dit vaste bedrag kunnen ook hogere kosten afgetrokken
worden als het gaat om van belasting vrijgestelde inkomsten, bijv. kosten van een juridisch
geschil,
Als de eigen financiële middelen van het kind per kalenderjaar lager zijn dan een vrijgesteld basisbedrag
van 9.168 € gaat de Familienkasse ervan uit dat het kind niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.
Anders moet de Familienkasse verder onderzoek doen, omdat het kind slechts recht heeft op
kinderbijslag als de kosten voor het noodzakelijke levensonderhoud hoger zijn dan de eigen inkomsten.
Voor kinderen met een handicap wordt ook na het 25e levensjaar kinderbijslag uitbetaald, zonder
leeftijdsbeperking.

5. Hoe hoog is de kinderbijslag?
De maandelijkse kinderbijslag bedraagt:
vanaf januari 2018

vanaf juli 2019

voor respectievelijk het eerste en tweede kind

194 €

204 €

voor het derde kind

200 €

210 €

voor alle andere kinderen

225 €

235 €

De volgorde bij de geboorte bepaalt wie eerste, tweede, derde of volgende kind is. Het oudste kind is
altijd het eerste kind. In de volgorde worden ook kinderen meegeteld waarvoor de rechthebbende geen
kinderbijslag kan ontvangen omdat de andere ouder recht heeft op de kinderbijslag (Zählkinder). Meer
informatie vindt u onder 6. Kinderen voor wie geen recht op kinderbijslag meer bestaat, worden niet
meegeteld in de volgorde.
Voorbeeld voor perioden vanaf juli 2019:
Een rechthebbende ontvangt voor zijn vier kinderen maandelijks (2 x 204 €) + (1 x 210 €) + (1 x 235 €)
= 853 € kinderbijslag. Als het oudste kind geen recht meer heeft op kinderbijslag worden de jongere
kinderen als eerste, tweede, en derde kind beschouwd. Voor hen wordt nu maandelijks (2 x 204 €) +
(1 x 210 €) = 618 € betaald. Omdat het oudste kind niet meer meegerekend wordt, wordt maandelijks
235 € minder kinderbijslag betaald.

6. Wanneer wordt een kind meegeteld?
Een kind voor wie aan een andere rechthebbende kinderbijslag betaald wordt, kan toch ook bij de ene
rechthebbende meegeteld worden voor de bepaling van het kinderbijslagbedrag. Wanneer naast het
oudere, meegetelde kind (Zählkind) ook nog twee jongere kinderen in het gezin aanwezig zijn waarvoor
kinderbijslag betaald wordt, komt dit meegetelde kind bij het berekenen van het kinderbijslagbedrag
boven de twee jongere kinderen. Voor het jongste kind wordt dus in plaats van het bedrag van 204 €
voor eerste en/of tweede kind het hogere bedrag van 210 € voor derde kind betaald (bij hoogte van de
kinderbijslag vanaf juli 2019).

9

Voorbeeld voor perioden vanaf juli 2019:
Een echtpaar heeft twee gezamenlijke kinderen. Een ouder eigen kind van de man woont bij de
biologische moeder, waardoor het kinderbijslagbedrag dan ook aan de moeder uitbetaald wordt. Bij de
vrouw van het echtpaar tellen alleen de twee gezamenlijke kinderen als eerste en tweede kind. Ze zou
dus een maandelijks kinderbijslagbedrag van 2 x 204 € = 408 € ontvangen. Bij de man van het echtpaar
wordt het eigen kind als eerste kind meegeteld (Zählkind), de twee gezamenlijk jongere kinderen gelden
als tweede en derde kind. Als eerste rechthebbende kan hij voor de gezamenlijke kinderen maandelijks
(1 x 204 €) + (1 x 210 €) = 414 € ontvangen. De man ontvangt dus 6 € meer dan zijn vrouw. In dergelijk
geval is het raadzaam de man als rechthebbende te benoemen.

7. Wie ontvangt de kinderbijslag als meerdere personen recht
hebben op kinderbijslag?
Voor één kind kan slechts één persoon kinderbijslag ontvangen. Kinderbijslag wordt uitbetaald aan de
ouder die het kind in zijn huishouden opgenomen heeft. Wanneer het kind niet in het huishouden van
één van de ouders woont, ontvangt de ouder die duurzaam het (hogere) levensonderhoud voor het kind
betaalt de kinderbijslag. Met andere kosten voor levensonderhoud wordt geen rekening gehouden.
Wanneer geen van de ouders de kosten voor verzorging en opvoeding betaalt of wanneer ze in gelijke
mate bijdragen, kunnen de ouders onderling bepalen, wie de kinderbijslag ontvangt. Ouders die niet
duurzaam gescheiden leven kunnen onderling via een ‘Berechtigtenbestimmung’ (verklaring
betreffende rechthebbende) vastleggen wie van hen beiden de kinderbijslag dient te ontvangen voor
hun in het gezamenlijke huishouden wonende kinderen. Zo hebben de ouders de mogelijkheid om de
ouder die eventueel recht heeft op een hoger kinderbijslagbedrag te benoemen als rechthebbende. Dat
geldt eveneens voor de biologische en de niet biologische ouder als het kind in het gezamenlijke
huishouden van de moeder en stiefvader of de geregistreerde levenspartner woont. Ook pleegouders
die niet duurzaam gescheiden leven resp. grootouders kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken.
Voor de ‘Berechtigtenbestimmung’ (verklaring betreffende rechthebbende) kan het voorgedrukte
aanvraagformulier aan het einde van dit document gebruikt worden. Het is voldoende als de andere
ouder ondertekent. Zolang deze Berechtigtenbestimmung’ (verklaring betreffende rechthebbende)
niet herroepen wordt, blijft deze geldig. De afspraak kan te allen tijde herroepen worden, echter alleen
voor de toekomstige gevallen.
Wanneer geen afspraken vastgelegd worden over de rechthebbende moet de bevoegde rechter
(Amtsgericht als Familiengericht) op verzoek bepalen wie de rechthebbende is. De aanvraag kan
gedaan worden door iemand die een gerechtvaardigd belang heeft bij de uitbetaling van de
kinderbijslag. Het kind zelf kan ook een recht op kinderbijslag hebben.
Als het kind in een gezamenlijk huishouden van één van de ouders en de grootouders woont, heeft de
ouder in eerste instantie recht op kinderbijslag. De ouder kan echter de grootouders aanduiden als
rechthebbenden. Het afstaan van het recht op kinderbijslag ten voordele van de grootouders dient
schriftelijk medegedeeld te worden aan de Familienkasse. Door het afstaan van het recht op
kinderbijslag aan de grootouders kan het zijn dat het uit te betalen bedrag hoger is wanneer de
grootouders nog kinderbijslag ontvangen voor de ouder of voor andere, eigen kinderen.
Voorbeeld voor perioden vanaf juli 2019:
Een alleenstaande ouder moeder met drie kinderen (7, 5 en 3 jaar oud) gaat terug bij haar vader, de
grootvader van de kinderen, wonen. In dit huishouden woont ook nog haar 17-jarige broer. Voor de
broer kan de vader nog kinderbijslag ontvangen. De kinderen van de moeder kunnen bij haar vader,
hun grootvader, als kleinkinderen geregistreerd worden.
Wanneer de moeder haar vader (grootvader van de kinderen) niet als rechthebbende aanduidt, heeft
ze voor haar drie kinderen recht op een kinderbijslagbedrag van (2 x 204 €) + (1 x 210 €) = 618 € en
heeft de grootvader voor haar broer recht op 204 €. Samen zou dit huishouden dus maandelijks 822 €
kinderbijslag ontvangen.
Als de moeder echter haar vader benoemd als rechthebbende voor haar drie kinderen, ontvangt haar
vader (grootvader van de kinderen) voor haar broer 204 € en voor zijn drie kleinkinderen (1 x 204 €) +
(1 x 210 €) + (1 x 235 €) = 649 €. Omdat de moeder haar vader heeft aangeduid als rechthebbende,
ontvangt het hele gezien dus maandelijkse in totaal 853 € (31 € meer).
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8. Welke uitkeringen sluiten betaling van kinderbijslag geheel of
gedeeltelijk uit?
Er bestaat vooral geen recht op kinderbijslag als het kind recht heeft op:
 uitkeringen voor kinderen die in het buitenland betaald worden en die vergelijkbaar zijn met
kinderbijslag,
 uitkeringen aan kinderen van een tussen- of bovenstatelijke instelling die vergelijkbaar zijn met
kinderbijslag.
Het recht op kinderbijslag is uitgesloten voor een kind als de rechthebbende of een andere persoon
voor het kind één van de bovengenoemde uitkeringen ontvangt. Het kind kan in deze gevallen echter
wel bij een eventueel recht op kinderbijslag voor jongere kinderen meegeteld worden (Zählkind),
waardoor het totaalbedrag van de kinderbijslag hoger kan zijn (zie ook punt 6).
Buitenlandse kindgerelateerde uitkeringen sluiten het recht op kinderbijslag uit ook als ze lager zijn dan
de Duitse kinderbijslag. Dat geldt echter niet voor gezinsuitkeringen van een andere lidstaat van de
Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Hier blijft het recht op uitbetaling van
het verschilbedrag als gedeeltelijke kinderbijslag bestaan. Meer informatie hierover vindt u in het
‘Merkblatt über Kindergeld in grenzüberschreitenden Fällen (Europäische Union, Europäischer
Wirtschaftsraum und Schweiz)’, de informatiefolder kinderbijslag in grensoverschrijdende gevallen
(Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland).

9. Wanneer begint en eindigt uw recht op kinderbijslag?
Het recht op kinderbijslag bestaat in principe voor elke maand waarin ten minste één dag de
voorwaarden voor het recht op kinderbijslag van toepassing waren. De kinderbijslag kan met
terugwerkende kracht worden betaald tot een maximum van de laatste zes kalendermaanden vóór
ontvangst van de aanvraag door het Familienkasse.
De betaling van de kinderbijslag eindigt in principe in de maand waarin het kind zijn 18e levensjaar
voltooid heeft. Wanneer het kind op de eerste dag van de maand 18 jaar wordt, eindigt het recht op
kinderbijslag al in de hieraan voorafgaande maand. Verdere uitbetaling is alleen mogelijk als het kind
een school- of beroepsopleiding of een studie volgt (zie ook punt 4) en dit op afdoende wijze bij de
Familienkasse aangetoond werd én als een nieuwe aanvraag voor kinderbijslag ingediend werd.
Kinderbijslag kan in principe betaald worden totdat het kind zijn 25e levensjaar voltooid heeft.

10. Wat moet u doen om kinderbijslag te ontvangen?
Een aanvraag voor kinderbijslag moet in principe schriftelijk gedaan worden. De volledig ingevulde
aanvraag voor kinderbijslag moet worden ondertekend en per post of fax naar het Familienkasse worden
gestuurd. Een mondeling verzoek (bijv telefonisch) of per e-mail verzenden is niet mogelijk. Voeg een
"bijlage kind" bij voor elk kind waarvoor kinderbijslag is aangevraagd.
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.
Heeft u geen vaste woonplaats in Duitsland, maar in een andere lidstaat van de Europese Unie, de
Europese Economische Ruimte of in Zwitserland of oefent u een beroepsactiviteit uit of ontvangt u een
uitkering uit één van deze landen, dan gelden afwijkende regelingen. Deze afwijkende regelingen vindt
u in het ‘Merkblatt über Kindergeld in grenzüberschreitenden Fällen (Europäische Union, Europäischer
Wirtschaftsraum und Schweiz)’, het informatieblad kinderbijslag in grensoverschrijdende gevallen
(Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland).
Voor ambtenaren of pensioengerechtigde een ander Familienkasse kan verantwoordelijk zijn (zie
nr. 12.2).
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Gebruik voor de aanvraag het voorgedrukte formulier dat u bij de Familienkasse kunt aanvragen. U kunt
het voorgedrukte formulier van de Familienkassen ook als document via www.familienkasse.de of
www.bzst.de downloaden en op de computer invullen en printen.
Bovendien vindt u op onze website www.familienkasse.de een online formulierservice, waar u het
aanvraagformulier kunt invullen en de ingevoerde gegevens vooraf elektronisch en versleuteld aan de
Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit (Duits federaal arbeidsbureau) kunt toesturen. De
aanvraag voor kinderbijslag moet vervolgens worden geprint, ondertekend en met de benodigde
papieren naar het Familienkasse worden verstuurd per post of fax.
Naast de rechthebbende kan ook iemand die een gerechtvaardigd belang heeft bij de uitbetaling van
de kinderbijslag de kinderbijslag aanvragen, bijv. omdat deze persoon de kosten voor levensonderhoud
draagt i.p.v. de ouders. Ook het kind zelf kan een aanvraag indienen. Voor minderjarige kinderen is dit
echter alleen mogelijk via de wettelijke vertegenwoordiger.

11. Welke documenten zijn vereist?
Bij bepaalde gegevens in de aanvraag dient u documenten of verklaringen in te dienen. Stuur u hiervan
kopieën toe.
Voor kinderen ouder dan 18 jaar moeten de volgende documenten ingediend worden:
 voor een kind dat een school- of beroepsopleiding of een studie volgt moet u een bewijs
van de school of hogeschool indienen.
 voor een kind dat een bedrijfsopleiding volgt (betriebliche Berufsausbildung) dient de aard
en de duur van de opleiding aangetoond te worden.
 voor een kind met een afgesloten eerste opleiding (zie ook onder 4.5) zijn bijzondere
voorwaarden van toepassing.
Voor een kind ouder dan 25 jaar dat een opleiding volgt (zie ook onder 4.1) dient de duur van de
nog te voldoen wettelijke dienst- of burgerplicht door een dienstplichtbewijs aangetoond te worden.
Omdat op de dag dat de opleiding stopt, ook het recht op kinderbijslag vervalt, dient aangetoond te
worden op welke dag de opleiding precies eindigt. Hiervoor dient u een bewijs van de onderwijsinstelling
of, bij een schoolopleiding, het certificaat/diploma in te dienen bij uw Familienkasse. Eventueel vermelde
beoordelingen en cijfers mag u onleesbaar maken.
 Voor kinderen zonder baan of stageplaats (zie ook onder 4.2 en 4.3) gelden bijzondere
voorwaarden.
 Voor kinderen die een sociaal/ecologisch jaar werken als vrijwilliger, een Europese
vrijwilligersdienst of en een jaar vrijwillig militaire dienst (Bundesfreiwilligendienst) of
een andere georganiseerde vrijwilligersdienst uitvoeren, moet u deze dienst aantonen door
een met de aanbieder afgesloten overeenkomst. Ook het beëindigen van de dienst dient met
een document van de dienstaanbieder aangetoond te worden.
 Voor kinderen met een handicap dient u het officiële document betreffende de handicap te
overhandigen (invalidenkaart of een bewijs van een zorginstelling). U kunt de handicap ook
aantonen d.m.v. een document of een verklaring van de behandelende arts. Deze
doktersverklaring dient de onderstaande informatie te bevatten:
• het bestaan van de handicap,
• aanvang van de handicap wanneer het kind zijn 25e levensjaar voltooid heeft en
• gevolgen van de handicap voor de arbeidsgeschiktheid van het kind.
Bovendien dient aangetoond te worden dat het gehandicapte kind niet over voldoende eigen
financiële middelen beschikt (zie ook onder 4.6).
Wanneer in individuele gevallen nog meer informatie of documenten vereist worden, zal de
Familienkasse hierover contact met u opnemen.
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In de documenten kunt u de informatie die de Familienkasse niet nodig heeft, onleesbaar maken (bijv.
schoolcijfers). Vergeet niet om ook speciale soorten persoonlijke gegevens te verbergen. Dit zijn
uitspraken over raciale en etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische
overtuigingen, vakbondslidmaatschap of seksuele geaardheid. Hetzelfde geldt in principe ook voor
informatie over de gezondheid, behalve dan dat deze dienen als bewijs van kinderbijslag voor een ziek
of gehandicapt kind. In dergelijke gevallen moet de specifieke naam van een ziekte of handicap
onherkenbaar worden gemaakt.

Let op
De Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit en een aantal Familienkassen voor ambtenaren
hebben een elektronische administratie. Houd er rekening mee dat de door u ingediende papieren en
documenten kort na invoering in de elektronische administratie vernietigd worden. Dien dus zo veel
mogelijk geen originele documenten in, maar kopieën van uw documenten in.

12. Hoe wordt de kinderbijslag uitbetaald?
12.1 Uitbetaling door de Familienkassen van de Bundesagentur für Arbeit
De maandelijkse uitbetaling van de kinderbijslag door de Familienkasse wordt bepaald door het
kinderbijslagnummer. Doorslaggevend voor het tijdstip van uitbetaling is het laatste cijfer (eindcijfer) van
het nummer. Zo wordt bijv. bij kinderbijslagnummer 11FK154720 (eindcijfer 0) de kinderbijslag aan het
begin van de maand uitbetaald en bij kinderbijslagnummer 735FK124619 (eindcijfer 9) aan het einde
van de maand. De kinderbijslag wordt via een overschrijving op het door de rechthebbende vermelde
bankrekeningnummer uitbetaald. Het is niet mogelijk om de kinderbijslag voor het betreffende kind op
te delen in opgegeven geautoriseerde rekeningen.
Actuele informatie over de maandelijkse uitbetaling van de kinderbijslag (overschrijvingstermijnen) vindt
u onder:
www.familienkasse.de
of kunt u navragen bij het volgende informatienummer:
0800 4 5555 33 (gratis informatienummer)

12.2 Bijzonderheden voor de desbetreffende verantwoordelijke ambtenaar
Voor de meeste familieleden en ontvangers van pensioenen is het verantwoordelijke Familienkasse
meestal de instantie van de respectieve publieke werkgever of werkgever die betrokken is bij het
bepalen van de vergoeding. Ook deze Familienkasse betalen de kinderbijslag maandelijks. Als u
kinderbijslag ontvangt van een Familienkasse van de overheidsdienst, moet u dit Familienkasse op de
hoogte brengen van wijzigingen die belangrijk zijn voor de kinderbijslagclaim of over welke uitspraken
die al gedaan zijn (zie nr. 2).
Talrijke Familienkasse hebben legaal afstand genomen van hun rechtsbevoegdheid. De Familienkasse
van het Arbeidsburo zijn verantwoordelijk voor de betroffenen. De gemachtigden zijn hierover
geïnformeerd.
Uitzonderingen:
Wanneer een ambtenaar onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie, de Europese
Economische Ruimte of van Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Marokko, Montenegro,
Zwitserland, Servië, Turkije of Tunesië is voor het vaststellen en de uitbetaling van de kinderbijslag de
Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit bevoegd. Dat geldt ook als één van de secundair
rechthebbende (bijv. de echtgeno(o)t(e) van de rechthebbende of de andere ouder van het kind)
onderdaan is van één van de hiervoor genoemde staten en voor een werkgever met een vestiging in
één van deze staten werkzaam is en zijn loon/vergoeding via deze vestiging ontvangt.

13

13. Wanneer wordt de kinderbijslag aan derden of aan een openbare
dienst uitbetaald?
Als de rechthebbende niet bijdraagt aan de kosten voor levensonderhoud van zijn kind, kan de
Familienkasse de kinderbijslag uitbetalen aan de persoon of instantie die voor het levensonderhoud van
het kind instaat (abzweigen) als deze persoon of instantie hierom verzoekt. De kinderbijslag kan ook
aan het kind zelf uitbetaald worden als het voor zichzelf zorgt.
De kinderbijslag kan ook aan een derde of een instantie betaald worden (abgezweigt werden) als de
rechthebbende wel in het onderhoud voorziet, maar als zijn bijdrage hierin lager is dan het bedrag van
de kinderbijslag. Voordat de Familienkasse beslist over uitbetaling aan derden, krijgt de rechthebbende
de gelegenheid zich over deze feiten te uiten.
Instanties die aan de rechthebbende of aan het kind een uitkering betaald hebben zonder rekening te
houden met het bedrag van de kinderbijslag (in het bijzonder de sociale dienst en de jeugdzorg) kunnen
onder bepaalde voorwaarden de uitbetaling van het resterende bedrag van de kinderbijslag vorderen.

14. Wanneer is de kinderbijslag op mijn rekening beschermd tegen
inbeslaglegging?
De bescherming tegen inbeslaglegging van de rekening (Kontopfändungsschutz) voorziet in een zeer
grote bescherming van de schuldenaar. Dit houdt o.a. in dat hij moet aantonen welke sociale uitkeringen
op zijn rekening worden gestort. De Familienkassen stellen op verzoek van de rechthebbende een
document op waaruit het recht op kinderbijslag blijkt. Dit document kan de bank ter beschikking gesteld
worden.

15. Hoe wordt u geïnformeerd over een beslissing van de
Familienkasse?
De Familienkasse informeert u schriftelijk over uw recht op kinderbijslag.
Wanneer de Familienkasse van de Bundesagentur für Arbeit bevoegd is voor de uitbetaling van de
kinderbijslag kunt u op uw rekeninguittreksel niet alleen de hoogte van het overgeschreven bedrag en
uw kinderbijslagnummer vinden, maar daarnaast ook de periode waarvoor het bedrag bedoeld is.
Wanneer een Familienkasse van de publieke dienst voor de uitbetaling van de kinderbijslag bevoegd is
(zie hiervoor nr. 12.2), kunt u het bedrag van de kinderbijslag en periode op uw loonstrookje vinden als
de kinderbijslag tezamen met uw loon resp. salaris uitbetaald wordt.
Wanneer u geen recht hebt op kinderbijslag of als u reeds betaalde kinderbijslag moet terugbetalen, zal
de Familienkasse u dit eveneens schriftelijk mededelen.

16. Wat kunt u tegen een beslissing van de Familienkasse doen?
Wanneer u het met een beslissing van de Familienkasse niet eens bent, kunt u hiertegen bezwaar
maken. De Familienkasse zal haar beslissing dan heroverwegen. Het bezwaar moet binnen een maand
na de bekendmaking van de beslissing, schriftelijk of elektronisch ingediend worden bij de
Familienkasse. U kunt ook persoonlijk uw bezwaar melden bij de Familienkasse. De Familienkasse zal
uw bezwaar dan schriftelijk vastleggen. De bezwaarprocedure is gratis. Wanneer een bezwaar niet of
niet in volle omvang geaccepteerd kan worden, ontvangt u een schriftelijke melding van deze beslissing.
Hiertegen kunt u bij de bevoegde rechtbank (Finanzgericht) een klacht indienen. De klachtenprocedure
is niet gratis. De klacht moet binnen één maand na de schriftelijke bekendmaking van de beslissing
ingediend worden.
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17. Wanneer moet u kinderbijslag terugbetalen?
Als u ten onrechte kinderbijslag ontvangen hebt, moet u, onafhankelijk van wie verantwoordelijk is voor
de onterechte uitbetaling, het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Dat geldt ook als de
Familienkasse op uw verzoek de kinderbijslag niet op uw rekening, maar op rekening van derden heeft
overgeschreven. Want als rechthebbende op de kinderbijslag bent u de schuldenaar, m.a.w. u bent
degene van wie het te veel betaalde bedrag teruggevorderd wordt. De Familienkasse informeert u
schriftelijk over de terugvordering. Het teruggevorderde bedrag is in één keer als totaalbedrag
opeisbaar.
Als u wel nog het recht behoudt op kinderbijslag kan het ten onrechte te veel ontvangen
kinderbijslagbedrag ook met het lopende recht op kinderbijslag of met een na te betalen bedrag tot een
maximum van de helft van dit bedrag verrekend worden.
Het indienen van een bezwaar tegen de terugvorderingsbeslissing schort uw verplichting tot directe
volledige terugbetaling niet op. U dient, ondanks de bezwaarprocedure, het teruggevorderde bedrag in
principe vooralsnog over te schrijven.

18. Wanneer wordt gecontroleerd of u recht hebt op kinderbijslag?
De Familienkasse controleert bij een bestaand recht op kinderbijslag op gezette tijden of de
voorwaarden voor uw recht op kinderbijslag in de periode na de laatste controle nog steeds bestaan en
of het juiste kinderbijslagbedrag uitbetaald wordt. Zo dient bijv. vastgesteld te worden of
 u nog steeds in Duitsland verblijft en of de kinderen in uw huishouden wonen,
 de school- of beroepsopleiding of de studie van de kinderen nog voortduurt.
Wanneer voor de controle van uw recht op kinderbijslag uw medewerking vereist is, ontvangt u te
gelegener tijd een vragenformulier of wordt u schriftelijk medegedeeld welke informatie resp. welke
documenten vereist is/zijn. Wanneer een document van een andere instantie vereist is, wordt in de
meeste gevallen hiervan een voorgedrukt formulier meegestuurd. Vul het vragenformulier nauwkeurig
en volledig in en voeg de vereiste documenten toe. Om te voorkomen dat de uitbetaling tijdelijk
stopgezet wordt, dient u de documenten, voor zover mogelijk binnen vier weken, aan de Familienkasse
te overhandigen. U bent bij wet tot medewerking verplicht. Wanneer u niet voldoet aan uw wettelijke
medewerkingsplicht, moet u rekening houden met onaangename juridische gevolgen. De
Familienkasse moet dan het vaststellen van de kinderbijslag afwijzen of (evt. ook met terugwerkende
kracht) wijzigen.
Ondanks de controle door de Familienkasse blijft uw plicht tot het direct bekendmaken van wezenlijke
wijzigingen die invloed hebben op uw recht op kinderbijslag bestaan (zie nr. 2).

19. Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?
Op al uw gegevens is het fiscaal geheim en de gegevensbescherming van toepassing. Uw gegevens
worden slechts aan andere instanties doorgestuurd, als ze voor het uitvoeren van de taken vereist zijn
en als dit wettelijk toegestaan is. De persoonlijke gegevens die vereist zijn voor de afhandeling en
bewerking door de Familienkasse van Bundesagentur für Arbeit resp. de speciale Familienkassen van
de overheid worden elektronisch opgeslagen, machinaal verwerkt en beschermd tegen toegang door
derden.
Meer informatie over uw rechten in het kader van het verzamelen van persoonsgegevens volgens Artikel
13 en 14 van de Gegevensbeschermingverordening vindt u op internet op de pagina van uw
“Familienkasse” (te vinden onder www.familienkasse.de), waar ook de contactgegevens van de
gegevensbeschermingsfunctionaris beschikbaar gesteld zijn.

Stand: januari 2019
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