Een wijziging in mijn
persoonlijke situatie

Rijksdienst Caribisch Nederland

RCN-Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gaat u verhuizen of emigreren? Heeft u
een nieuw bankrekeningnummer? Of is
er een andere belangrijke wijziging in uw
persoonlijke situatie? Geef dit aan ons
door tijdens een spreekuur of download
het wijzigingsformulier via
www.rijksdienstcn.com/kinderbijslag.

Kinderbijslag
Nederlands

Let op! Wanneer u verhuist naar Europees
Nederland, heeft u een bewijs van
stopzetten van kinderbijslag nodig om
opnieuw kinderbijslag aan te kunnen
vragen. Neem hiervoor vóór uw vertrek
contact op met de afdeling kinderbijslag.

Meer informatie
www.rijksdienstcn.com/kinderbijslag
E-mail: kinderbijslag@rijksdienstcn.com
Telefoon: (+599)715-8888

Spreekuren Bonaire:
Maandag 8.00 – 11.30
Woensdag 13.30 – 15.30
Vrijdag 8.00 – 11.30
Openingstijden Saba:
Maandag t/m
donderdag van 08.00
tot 12.00 uur. Er zijn
geen spreekuren,
u kunt binnen de
openingstijden
langskomen voor
vragen en aanvragen.

Openingstijden Sint
Eustatius:
Maandag t/m
donderdag van
08.00 tot 12.00 uur,
‘s middags volgens
afspraak. Er zijn
geen spreekuren,
u kunt ’s morgens
langskomen of
’s middags een
afspraak plannen
voor vragen en
aanvragen.

Kinderbijslag
aanvragen

Mijn kind
wordt 18

U kunt langskomen tijdens een spreekuur
bij de unit SZW om kinderbijslag aan te
vragen. Voor ieder kind moet u apart een
aanvraag doen.

Kinderbijslag is een bijdrage voor de
kosten van de opvoeding van kinderen
van 0 tot 18. In de maand nadat uw kind
18 jaar wordt stopt de kinderbijslag
automatisch.

Dit moet u meenemen:
• Uw sedula;
• Indien u een partner heeft die op
hetzelfde adres woont: (kopie van)
sedula partner;
• Een bewijs van uw bankgegevens;
• Indien u voogdij heeft: de
voogdijbeschikking;
• Indien uw kind in het buitenland
verblijft vanwege medische redenen: een
medische verklaring;

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten
voor de opvoeding van uw kind(eren) van
0 tot 18 jaar. Alle ouders/verzorgers die burger
zijn van Caribisch Nederland hebben recht
op kinderbijslag. Het maakt niet uit hoeveel
u verdient. Kinderbijslag is een gift, u hoeft
het niet terug te betalen. De RCN-unit Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt de
kinderbijslag uit. U moet een aanvraag doen
om kinderbijslag te ontvangen.

• Indien uw kind in het buitenland
verblijft vanwege onderwijsredenen: een
schoolverklaring;
• Indien u geen Nederlandse nationaliteit
heeft: een geldige verblijfsvergunning.

Ook is het mogelijk om het
aanvraagformulier kinderbijslag te
downloaden via
www.rijksdienstcn.com/kinderbijslag
en digitaal uw aanvraag te doen.

Mijn kind
gaat studeren
Wanneer uw kind studiefinanciering ontvangt,
heeft u geen recht meer op kinderbijslag. Ook
wanneer uw kind jonger is dan 18 jaar. Indien
uw kind jonger is dan 18, maar binnenkort
studiefinanciering gaat ontvangen, geeft u dit aan
ons door. Dat kan door langs te komen tijdens de
spreekuren of door het wijzigingsformulier in te
vullen via www.rijksdienstcn.com/kinderbijslag.

