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Kinderbijslag en kindgebonden budget
In Nederland ontvangt u van de overheid een financiële bijdrage voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Er
zijn twee soorten bijdragen: de kinderbijslag en het kindgebonden budget.
Kinderbijslag
De kinderbijslag moet u zelf aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit moet u direct doen als u een
verblijfsvergunning heeft. Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Als uw kind 6 jaar
wordt, krijgt u meer kinderbijslag. De kinderbijslag gaat opnieuw omhoog als uw kind 12 jaar wordt. De SVB
keert de kinderbijslag uit na afloop van elk kwartaal (dat is elke 3 maanden). Als u een verblijfsvergunning heeft,
krijgt u van het COA geen financiële toeslag meer voor uw kinderen.
Kindgebonden budget
Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de Belastingdienst voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Het
kindgebonden budget is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen. Of u recht heeft op kindgebonden budget
hangt dus af van het inkomen van uw gezin. Het kindgebonden budget wordt uitgekeerd per maand, vanaf het
moment dat u recht heeft op kinderbijslag. Voor kinderen van 12 tot 18 jaar, is de bijdrage van het kindgebonden
budget hoger dan voor jongere kinderen. Ook als alleenstaande ouder krijgt u een hogere bijdrage.

Aanvragen kinderbijslag
Op het moment dat u een verblijfsvergunning krijgt, moet u zo snel mogelijk kinderbijslag aanvragen voor uw
kinderen tot 18 jaar. U doet dit bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U moet dit zelf doen. Uw contactpersoon
van het COA print het Aanvraagformulier Kinderbijslag voor u uit.
Het COA stopt de financiële vergoeding voor uw kinderen precies 3 maanden nadat u recht heeft op kinderbijslag
- ook als u die niet krijgt omdat u die niet heeft aangevraagd. U moet zelf op tijd kinderbijslag aanvragen. Doe dit
direct als u een verblijfsvergunning heeft.

Stopzetten COA-weekgeld voor kinderen
Als u uw verblijfsvergunning heeft, moet u zo snel mogelijk kinderbijslag aanvragen. De Sociale
verzekeringsbank (SVB) bepaalt vanaf welke datum u recht heeft op kinderbijslag. Het COA stopt de financiële
vergoeding (weekgeld) voor uw kinderen precies 3 maanden na ingang van deze datum! Hieronder ziet u
wanneer het weekgeld voor uw kind(eren) wordt stopgezet:
Dagtekening beschikking IND

Recht op kinderbijslag

Weekgeld kind stopt per



2 januari t/m 1 april
2 april t/m 1 juli
2 juli t/m 1 oktober
2 oktober t/m 1 januari

1 april
1 juli
1 oktober
1 januari

1 juli
1 oktober
1 januari
1 april

Een voorbeeld: u krijgt op 12 maart uw verblijfsvergunning. De SVB beoordeelt dat u vanaf 1 april recht heeft op
kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag over de maanden april-mei-juni (kwartaal) aan het begin van de maand
juli. Vanaf 1 juli stopt het COA de verstrekking van weekgeld voor uw kinderen. Kinderen houden toegang tot
medische zorg via het COA totdat u verhuist naar woonruimte in een gemeente.
Terugbetalen
Wanneer het SVB de kinderbijslag niet op tijd betaalt, kan het COA in bijzondere gevallen de verstrekking
van weekgeld voor uw kind(eren) verlengen. U moet dan een bewijs laten zien dat het niet uw schuld is dat u nog
geen kinderbijslag krijgt. Bewaar daarom een kopie van uw aanvraagformulier, brieven van de SVB en andere
formulieren. Wanneer de SVB de kinderbijslag uitbetaalt, moet u dit zo snel mogelijk melden bij het COA. Al het
extra geld dat u na de verlenging heeft gekregen, moet u aan het COA terugbetalen.

Aanvragen kindgebonden budget
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft automatisch door aan de Belastingdienst dat u kinderbijslag krijgt.
Daarna moet u zelf het kindgebonden budget aanvragen. U moet hier zelf op tijd mee beginnen.
Kindgebonden budget bij gezinshereniging
Als u met kinderen maar zonder uw partner in Nederland bent en wacht op gezinshereniging, dan kunt u alleen
kindgebonden budget aanvragen als alleenstaande ouder. U kunt de gegevens van uw partner namelijk niet
invullen op uw aanvraag. Dit komt omdat uw partner nog geen burgerservicenummer (BSN) heeft.
Het gevolg is dat u dan een extra toelage krijgt als alleenstaande ouder waar u eigenlijk geen recht op heeft. U
bent namelijk niet alleenstaand. Als uw partner in Nederland aankomt, ziet de Belastingdienst dat u geen
alleenstaande ouder bent. U moet het geld dat u teveel heeft ontvangen (de extra toelage voor alleenstaande
ouder) terugbetalen! Dit geldt voor de hele periode dat u recht had op kindgebonden budget en ingeschreven
stond als alleenstaande ouder. De Belastingdienst stuurt u dan een brief waarin staat hoe u het geld moet
terugbetalen.
Ook als de gemeente niet uw huwelijk vastlegt in de BRP (en uw partner wel in Nederland is), kan het gebeuren
dat u kindgebonden budget krijgt als alleenstaande ouder. Let daarom goed op welk bedrag u krijgt van de
Belastingdienst.Weet u niet of u het juiste bedrag krijgt, vraag dan aan een COA-medewerker of het bedrag juist
is.
Tip: Als u onterecht deze extra bijdrage voor alleenstaande ouders krijgt van de Belastingdienst, zet deze extra
bedragen (ongeveer € 250 per maand) dan apart op uw bankrekening. U kunt dan het hele bedrag in één keer
terugbetalen als uw partner in Nederland aankomt, of wanneer uw gezin toch nog wordt ingeschreven in de
gemeente.

