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Kinderen met een handicap of aandoening
kunnen een toeslag krijgen op de kinderbijslag
(naast eventueel een leeftijdstoeslag en/of een
sociale toeslag).

EN ?
VOORWAARD

 Je kind moet jonger zijn dan 21 jaar.
 Je kind moet recht hebben op kinderbijslag.
 De handicap of aandoening van je kind moet
voldoen aan wettelijke criteria die
gecontroleerd worden door de
Directie-generaal Personen met een
handicap van de Federale Overheidsdienst
(FOD) Sociale Zekerheid.
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De toeslag is afhankelijk van de ernst van de
handicap of aandoening en de gevolgen ervan
voor het kind zelf en voor het gezin. Surf naar
www.famifed.be > Bedragen > Toeslag voor
kinderen met een handicap om de correcte
bedragen te raadplegen.

GEN ?

LAG AANVRA
HOE DE TOES

Neem contact op met je kinderbijslagfonds.
 Je fonds stuurt jouw aanvraag door naar de
Directie-generaal Personen met een
handicap van de FOD Sociale Zekerheid.
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De handicap of aandoening wordt geëvalueerd aan
de hand van 3 pijlers:
1. de lichamelijke of geestelijke gevolgen van de
aandoening van het kind;

 De FOD stuurt je een brief met richtlijnen om
online, via MyHandicap, een formulier in te
vullen.

2. de gevolgen van de aandoening op de deelname
van het kind aan het dagelijkse leven (mobiliteit,
leervermogen, lichaamsverzorging, …);

 Op basis van die informatie evalueert de FOD
de handicap van je kind.

3. de gevolgen van de aandoening voor het gezin
(medische behandeling, noodzakelijke
verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …).

 De medische dienst van de FOD nodigt je kind
eventueel uit voor een bijkomend onderzoek.
 De medische dienst deelt zijn beslissing mee
aan jou en aan het kinderbijslagfonds.
 Het kinderbijslagfonds voert de beslissing
van de medische dienst uit en stuurt je een
brief met uitleg. De eventuele toeslag wordt
maandelijks met de gewone kinderbijslag
betaald.
Je kunt in beroep gaan tegen de beslissing bij de
arbeidsrechtbank van je woonplaats.

De beoordeling gebeurt op basis van punten voor
iedere pijler. Het kind heeft recht op een toeslag als
het minstens 4 punten behaalt in pijler 1 of minstens
6 punten voor de 3 pijlers samen.
Als de medische toestand van je kind verandert,
kan je om een nieuwe evaluatie vragen bij je
kinderbijslagfonds.
Als je kind voor het eerst begint te werken (ook met
een leercontract), brengt het kinderbijslagfonds de
FOD daarvan op de hoogte. De medische dienst van
de FOD kan dan beslissen de handicap of aandoening
opnieuw te evalueren.
Een inschrijving als werkzoekende leidt nooit tot
een nieuwe evaluatie.

