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19 februari 202019 février 2020

tot wijziging van wet van 6 maart 2007 tot 
wijziging van de wet van 27 februari 1987 

betreffende de tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap, teneinde 

de automatische toekenning van 
tegemoetkomingen mogelijk te maken

modifiant la loi du 6 mars 2007
modifiant la loi du 27 février 1987 

relative aux allocations 
aux personnes handicapées 

en vue de permettre 
l’octroi automatique 

d’allocations

PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL
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N° 1 DE MME LANJRI

Art. 3 (nouveau)

Insérer un article 3 rédigé comme suit:

“Art. 3. Dans l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à 
la procédure concernant le traitement des dossiers en 
matière des allocations aux personnes handicapées, 
modifi é en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, il est 
inséré un article 3/1 rédigé comme suit:

“Art. 3/1. Par dérogation à l’article 3, la personne 
ayant droit, jusqu’à l’âge de 21 ans, à l’allocation de 
soins visée à l’article 16 du décret de la Communauté 
fl amande du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le 
cadre de la politique familiale, ou à un supplément pour 
enfants handicapés visé aux articles 21 et 22 du décret 
de la Communauté germanophone du 23  avril  2018 
relatif aux prestations familiales, ou au supplément 
mensuel en faveur des enfants bénéfi ciaires atteints 
d’un handicap visé à l’article 16 du décret de la Région 
wallonne du 8  février  2018 relatif à la gestion et au 
paiement des prestations familiales (l’augmentation des 
allocations familiales), ou au supplément dû en fonction 
du degré d’autonomie de l’enfant ou de la gravité des 
conséquences de l’affection présentée par l’enfant visé 
à l’article 12 de l’ordonnance de la Commission com-
munautaire commune du 25 avril 2019 réglant l’octroi 
des prestations familiales, est réputée avoir introduit 
une demande d’allocation à l’âge de 21 ans.

Le cas échéant, le Service l’informe par écrit de 
l’ouverture de l’examen du droit à une allocation. Le 
Service l’invite à fournir les informations complémen-
taires qui sont nécessaires à l’examen de sa demande.

La personne a le droit de renoncer à l’ouverture de 
cet examen en répondant par écrit au courrier adressé 
par le Service.”.”

Nr. 1 VAN MEVROUW LANJRI

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 invoegen, luidende:

“Art. 3. In het koninklijk besluit van 22  mei  2003 
betreffende de procedure voor de behandeling van de 
dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met 
een handicap, voor het laatst gewijzigd bij de wet van 
7 april 2019, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 3/1. In afwijking van artikel 3 wordt de persoon 
die tot de leeftijd van 21 jaar recht heeft op de zorg-
toeslag bedoeld in artikel 16 van het decreet van de 
Vlaamse gemeenschap van 27 april 2018 tot regeling 
van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of op 
een bijslag voor kinderen met een beperking bedoeld 
in artikelen 21 en 22 in het decreet van de Duitstalige 
gemeenschap van 23  april  2018 betreffende de ge-
zinsbijslagen of op de maandelijkse toeslag ten gun-
ste van de rechtgevende kinderen met een handicap 
bedoeld in artikel 16 van het decreet van het Waalse 
Gewest van 8 februari 2018 betreffende het beheer en 
de betaling van de gezinsbijslagen (de verhoging van 
de kinderbijslag), of op de toeslag op basis van de 
zelfredzaamheidsgraad van het kind of de ernst van de 
gevolgen van de aandoening van het kind bedoeld in ar-
tikel 12 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie van 25 april 2019 tot rege-
ling van de toekenning van gezinsbijslag, geacht op de 
leeftijd van 21 jaar een aanvraag om tegemoetkoming 
te hebben ingediend.

Hiertoe brengt de Dienst in voorkomend geval de 
persoon schriftelijk op de hoogte dat het onderzoek 
naar het recht op een tegemoetkoming wordt opgestart. 
De Dienst nodigt de persoon uit om aanvullende inlich-
tingen te verstrekken die nodig zijn voor het onderzoek 
van de aanvraag.

De persoon heeft het recht om met een schrif-
telijk antwoord af te zien van het opstarten van het 
onderzoek.”.”

Nahima LANJRI (CD&V)
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N° 2 DE MME LANJRI

Art. 4 (nouveau)

Insérer un article 4 rédigé comme suit:

“Art. 4. Le Roi peut compléter, modifi er ou remplacer 
l’article inséré par l’article 3 de la loi modifi ant la loi du 
6 mars 2007 modifi ant la loi du 27 février 1987 relative 
aux allocations aux personnes handicapées, en vue de 
permettre l’octroi automatique d’allocations.”

JUSTIFICATION

Le gouvernement étant en affaires courantes, l’arrêté royal 
est modifi é au moyen d’une loi habilitant le Roi à compléter, 
modifi er ou remplacer les dispositions. Il est disposé que, 
lorsqu’une personne ayant le droit de bénéfi cier d’allocations 
familiales majorées jusqu’à l’âge de 21 ans en raison d’un 
handicap atteint l’âge de 20 ans, il soit procédé d’office à un 
examen en vue de vérifi er si cette personne est éligible au 
bénéfi ce des allocations aux personnes handicapées. La per-
sonne concernée en est informée par un courrier adressé par 
la DGHAN, qui peut éventuellement lui demander de fournir, 
au besoin, des informations complémentaires. Si cette per-

sonne renonce à introduire une telle demande, elle doit notifi er 
sa décision en répondant par écrit au courrier de la DGHAN.

Nr. 2 VAN MEVROUW LANJRI

Art. 4 (nieuw)

Een artikel 4 invoegen, luidende:

“Art. 4. De koning kan het artikel ingevoegd 
door artikel  3 van de wet tot wijziging van de wet 
van 6  maart  2007 tot wijziging van de wet van 
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap, teneinde de automatische 
toekenning van tegemoetkomingen mogelijk te maken 
aanvullen, wijzigen of vervangen.”

VERANTWOORDING

Aangezien de regering in lopende zaken is, wordt het 
koninklijk besluit aangepast via een wet met een machtiging 
aan de koning om de bepalingen aan te vullen, te wijzigen 
of te vervangen. Er wordt bepaald dat op het moment dat 
een persoon die tot de leeftijd van 21 jaar een verhoogde 
kinderbijslag kan ontvangen omwille van een handicap, de 
leeftijd van 20 jaar bereikt, er ambtshalve een onderzoek wordt 
opgestart om na te gaan of deze persoon in aanmerking komt 
voor de tegemoetkomingen voor personen met een handicap. 
De persoon wordt daarvan door de DGHAN per brief op de 

hoogte gebracht, eventueel met de vraag om aanvullende 
inlichtingen te verstrekken indien nodig. Indien de persoon 

afziet van een aanvraag moet dit worden gemeld met een 
antwoord op de brief van DGHAN.

Nahima LANJRI (CD&V)
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