
Mevrouw/Meneer 

 

U heeft steeds recht gehad op een supplement op de kinderbijslag voor uw zoon/dochter [voornaam + naam] 

met een handicap of aandoening. Deze toeslag zal verder betaald worden tot het kind 21 jaar wordt. Wanneer 

uw kind 21 wordt, vervalt het recht op deze toeslag op de kinderbijslag (artikelen 47 en 63 Algemene 

kinderbijslagwet). U behoudt het recht op de gewone kinderbijslag zonder supplement als uw kind na zijn 21 

verder studeert, een leercontract heeft of ingeschreven is als werkzoekende schoolverlater. 

 

De FOD Sociale Zekerheid voorziet een tegemoetkoming voor kinderen met een handicap of aandoening die 

21 jaar geworden zijn. Die tegemoetkoming kan u bij de FOD Sociale Zekerheid aanvragen van zodra uw kind 

20 wordt. Indien tijdig aangevraagd kan de tegemoetkoming uitbetaald worden vanaf de maand na de 21ste 

verjaardag, zodat er geen onderbreking is na het wegvallen van het supplement op de kinderbijslag. Als de 

aanvraag later wordt ingediend zal de betaling van de maandelijkse tegemoetkoming en de eventuele 

achterstallen pas gebeuren in de maand volgend op de beslissing. 

 

Hoe dien ik een aanvraag in? 

 

U kan de aanvraag zelf indienen via de online tool MyHandicap: www.myhandicap.belgium.be.  

U kan ook een volmacht geven aan iemand uit uw omgeving om in uw plaats de aanvraag te doen: 

www.handicap.belgium.be > Mijn dossier > Volmacht verstrekken.  

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? Neem dan contact op met uw ziekenfonds, gemeente, 

OCMW, sociaal huis of de DG Personen met een handicap. Ontdek waar u in uw buurt terecht kan via 

www.handicap.belgium.be > Contact > Contacteer een sociaal werker.  

 

Let op! Hou bij het indienen van de aanvraag steeds de volgende documenten bij de hand: 

- naam en voornaam van de arts die de handicap van uw kind opvolgt; 

- het rekeningnummer van de zichtrekening van het kind OF het rekeningnummer van de 

zichtrekening die in naam van het kind door een derde wordt beheerd. 

 

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met uw dossierbeheerder. Zijn/haar naam en 

telefoonnummer vindt u rechts bovenaan.  

 

Met vriendelijke groet, 

http://www.myhandicap.belgium.be/
http://www.handicap.belgium.be/
http://www.handicap.belgium.be/

