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Wat is kinderbijslag?
Kinderbijslag is geld van de Rijksoverheid om u te helpen met de kosten voor het
opvoeden en verzorgen van uw kind. Denk hierbij aan de kosten voor voeding, kleding,
verzekeringen, zakgeld en contributies voor bijvoorbeeld een sportvereniging. Als u recht
heeft op kinderbijslag, stort de Sociale Verzekeringsbank (SVB) elk kwartaal kinderbijslag
op uw rekening. Per gezin kan er maar een aanvrager zijn.
Sociale Verzekeringsbank - kinderbijslag
www.svb.nl/kinderbijslag

Kunt u kinderbijslag krijgen?
Iedereen die in Nederland een kind opvoedt en verzorgt, heeft recht op kinderbijslag. Ook
als het niet uw eigen kind is, maar bijvoorbeeld een pleeg- of stiefkind. Voor kinderbijslag
maakt het niet uit hoeveel u verdient. Wel zijn er andere voorwaarden. Meestal krijgt u
vanzelf bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u recht heeft op kinderbijslag.
Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de SVB.
Als uw kind 18 is geworden, krijgt u geen kinderbijslag meer. Zit uw kind op de middelbare
school? Dan kan het een tegemoetkoming voor schoolkosten aanvragen. Kijk voor meer
informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.
Sociale Verzekeringsbank - kinderbijslag
www.svbabc.nl/kinderbijslag
Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren
www.rijksoverheid.nl/tegemoetkoming-schoolkosten-voor-scholieren

Hoe vraagt u kinderbijslag aan?
De kinderbijslag wordt geregeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Nadat uw kind is
geboren en ingeschreven bij de gemeente, krijgt u binnen 2 tot 4 weken vanzelf bericht van
de SVB. U kunt dan uw kinderbijslag aanvragen via Mijn SVB. Log in met uw DigiD en vul
de aanvraag in. Heeft u moeite met het aanvragen van DigiD of met inloggen? Op de
website Alles over DigiD vindt u uitleg en kunt u oefenen.
Heeft u 4 weken na de aangifte van de geboorte nog geen bericht ontvangen? Neem dan

contact op met de SVB.
Wordt een tweede of volgende kind geboren? U hoeft niets te doen. De SVB past uw
kinderbijslag automatisch voor u aan.
Sociale Verzekeringsbank - kinderbijslag aanvragen
www.svbabc.nl/kinderbijslag-aanvragen
Alles over DigiD
www.digid.steffie.nl

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van kinderbijslag?
Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen. Is er niemand in uw omgeving die u kan
helpen? Vraag het dan aan een vrijwilliger.
Vrijwilligers vindt u bij Alifa of Humanitas. Of maak een afspraak met medewerkers van het
Formulierenadviespunt. Zij helpen u met het invullen van formulieren.
Alifa
Pathmossingel 200
7513 CM Enschede
053 480 12 00
info@alifa.nl
www.alifa.nl
Formulierenadviespunt
Kijk op de website voor het inloopspreekuur.
www.enschede.nl/formulierenadviespunt
Humanitas Twente
Oude Bornseweg 85
7556 GW Hengelo
074 243 77 33
twente@humanitas.nl
www.humanitas.nl/afdeling/twente

Krijgt u kinderbijslag en is er iets veranderd in uw leven?
Misschien bent u verhuisd, heeft u een andere baan, heeft u een ander rekeningnummer of
is er iets anders veranderd. Geef het gelijk door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Zo zorgt u ervoor dat u later niets hoeft terug te betalen of een boete krijgt. Gebruik het
wijzigingsformulier van de SVB of geef de wijziging door op de website van het SVB.
Hiervoor heeft u wel een DigiD nodig.
Kinderbijslag - wijziging doorgeven
www.svbabc.nl/kinderbijslag/wijziging-doorgeven
Op Geldkompas Enschede vindt u allerlei informatie over geldzaken. Van bespaartips tot
omgaan met schulden. Van huurtoeslag tot kosten bij ziek zijn. Wij werken eraan om deze

site zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Geldkompas is geen gemeentelijke website. Meer weten over gemeentelijke regelingen?
Kijk dan op www.enschede.nl/werk-inkomen.
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