Kinderbijslag
voor kinderen
met een handicap
tot 21 jaar
e-mail
fax
contact
telefoon
referentie

Kinderen met een handicap van minstens 66 % hebben tot hun 21e recht op
kinderbijslag. Ze ontvangen de gewone kinderbijslag en kunnen daarnaast op
bepaalde voorwaarden een toeslag voor gehandicapten krijgen. Het bedrag
van die toeslag verschilt naar gelang van de graad van zelfredzaamheid.
Voorwaarden?
Om de gewone kinderbijslag te krijgen volstaat het dat ze bij het ontstaan van
hun handicap recht hadden op kinderbijslag. Ze mogen onbeperkt werken of een
sociale uitkering ontvangen. Als ze beginnen te werken, kan het percentage van
de handicap wel herzien worden.
Om recht te hebben op de toeslag voor gehandicapten moeten ze aan de
volgende voorwaarden voldoen:


Werken mag alleen
- in een erkende beschutte werkplaats;
- of met een erkend leercontract als ze daarmee per maand ten hoogste
530,49 EUR bruto (bedrag vanaf 1 juni 2016) verdienen. De loonsubsidie
van de dienst voor gehandicapten wordt niet meegeteld. Voor
vrijwilligerswerk geldt een speciale regeling.



Een sociale uitkering is alleen een beletsel voor de toeslag op de
kinderbijslag als ze volgt uit niet toegestaan werk.

Die voorwaarden worden elk jaar getoetst met dit formulier. Vul a. u. b. pagina 2
van het formulier in, onderteken het en stuur het ons zo spoedig mogelijk terug.
Wat als jongeren met een handicap 21 worden?
Jongeren met een handicap die 21 jaar worden, hebben niet langer recht op de
kinderbijslagtoeslag voor gehandicapten. Als ze studeren, werken met een
leercontract, als werkzoekende ingeschreven zijn of een stage volgen, kunnen ze
wel verder de gewone kinderbijslag ontvangen tot hun 25e.
Als die jongeren in België wonen, kunnen ze vanaf hun 21e ze uitkeringen voor
gehandicapten ontvangen. Die uitkeringen voor gehandicapten moeten
aangevraagd worden bij het gemeentebestuur van de woonplaats. De aanvraag
kan ingediend worden zodra de jongere 20 jaar is.
Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard
worden, inkijken of verbeteren?
Neem contact op met uw dossierbeheerder.
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
FAMIFED
Trierstraat 9
1000 BRUSSEL
02-237 21 11
http://www.famifed.be
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PERIODE: .....................................
1

2

Naam en voornaam van het
kind

.....................................................................................................................................

Geboortedatum

.....................................................................................................................................

Heeft het kind in de
opgegeven periode gewerkt?

 nee
 ja
 in een beschutte werkplaats van .......................... tot ......................................
 met een bijzonder leercontract voor gehandicapten van ......... tot ..................
 met een leercontract van ............................... tot ...........................................
 als werknemer van ......................................... tot ...........................................
 als zelfstandige van . ...................................... tot ...........................................

bv. als vrijwilliger

3

Heeft het kind in de
opgegeven periode een
sociale uitkering ontvangen?

 andere .............................................................................................................

 nee
 ja

van .................................................. tot .....................................................

bv. werkloosheidsuitkering,
overbruggingsuitkering,
ziekengeld, uitkering wegens
arbeidsongeval of
beroepsziekte

4

Heeft het kind zich in de
opgegeven periode laten
inschrijven als werk-zoekende?

Welke uitkering? ........................................................................................

 nee
 ja, op .........................

VERGEET NIET HET FORMULIER TE ONDERTEKENEN VOORDAT U
HET ONS TERUGSTUURT

5
Niet volledig ingevulde
formulieren worden
teruggestuurd.

Wijzigingen in de situatie van het kind moet u ons zo spoedig mogelijk uit eigen
beweging meedelen.
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde
informatie gelezen heb.
Datum ...................................... Handtekening ..........................................................
Telefoon ...................................
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