
OPNIEUW KINDERBIJSLAG VOOR EEN STUDENT (modules 5bis + 4 + 23 + 23bis) 
 
Op ………. lieten wij u weten dat wij vanaf ………. geen kinderbijslag meer konden betalen 
voor ………………… 
 
omdat hij/zij voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven was in het hoger onderwijs (KB 
van 10 augustus 2005). 
of 
omdat hij/zij meer dan 240 uren per kwartaal werkte. 
 
Sinds ……… is het aantal studiepunten minstens 27 / werkt hij/zij niet meer. 
of 
Wij hebben vernomen dat hij/zij vanaf ……… minder dan 240 uren per kwartaal zou werken. 
 
U hebt dus opnieuw recht op kinderbijslag voor ………………… vanaf ………. U ontvangt 
ook binnenkort de achterstallige kinderbijslag. 
 
Het bedrag, …… EUR, werd zo berekend: 
 
 maand/jaar maand/jaar 
RK 1 (naam en voornaam)   
RK 2 (naam en voornaam)   

TOTAAL   

 
Vanaf ………. hebt u recht op …… EUR kinderbijslag per maand (artikel 
40/42bis/44/44bis/50bis/50ter/... Kinderbijslagwet): 
 
• …… EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• …… EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• …… EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63, Kinderbijslagwet) 
• ……………………… 
 
U ontvangt de kinderbijslag rond de 10de van elke maand. 
 
Het is telkens de kinderbijslag van de vorige maand: de kinderbijslag van juni ontvangt u 
bijvoorbeeld in juli. 
 
Het bedrag van de kinderbijslag volgt het indexcijfer. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons contacteren op 
nummer ........................... op werkdagen van .. u tot .. u. 
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de keerzijde. 
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U kunt tegen onze beslissing in beroep gaan door een gedateerd en ondertekend 
verzoekschrift aangetekend te sturen naar de griffie van de Arbeidsrechtbank van (volledig 
adres). U kunt uw verzoekschrift daar ook zelf gaan afgeven. 

In beroep gaan, kan kosteloos. Wij betalen namelijk de gerechtskosten, behalve als de rechter 
oordeelt dat u absoluut geen reden hebt om te procederen ('roekeloze' of 'tergende' klacht). 

U kunt zelf voor de rechtbank verschijnen ofwel kan een afgevaardigde van de vakbond u 
vertegenwoordigen, met een schriftelijke volmacht van u. Ook kunt u een advocaat nemen op 
uw kosten. Met toestemming van de rechter kan bovendien ook uw echtgenoot of een 
(bloed)verwant in uw plaats gaan, eveneens met een schriftelijke volmacht van u. 

(artikelen 728 en 1017 Gerechtelijk Wetboek - de tekst is bijgevoegd). 

 
Kinderbijslag verjaart na vijf jaar (artikel 120 Kinderbijslagwet). Wacht niet om contact op te 
nemen met ons/uw kinderbijslagfonds. Anders loopt u gevaar het recht op kinderbijslag/de 
toeslag op de kinderbijslag te verliezen. 
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KENNISGEVING EN MOTIVERING VAN EEN SCHULD ONTSTAAN DOORDAT EEN STUDENT 
WERKTE - ACTIEF DOSSIER MET MOGELIJKE INHOUDINGEN / LAAG BEDRAG (modules 41bis 
+ 42 + 43 + 49) 
 
U hebt van ons …… EUR ten onrechte ontvangen. Meer details vindt u in de tabel. 
 
Het bedrag is betaald in strijd met artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005. 
Op basis van dat artikel krijgt een kind dat in het eerste, tweede of vierde kalenderkwartaal 
meer dan 240 uren werkt, voor het betrokken kwartaal geen kinderbijslag. 
 
Volgens de multifunctionele aangifte (DMFA) die de werkgever bij de RSZ indiende, heeft 
……………….. in het …… kwartaal 200. meer dan het toegelaten aantal uren gewerkt. 
 
In de DMFA zijn namelijk … werkdagen aangegeven voor dat kwartaal. Op basis van de 
norm van 38 uren per week gaan wij ervan uit dat ………………de 240 urennorm 
overschreden heeft. Als u bewijst, bijvoorbeeld met een attest van de werkgever, dat hij/zij 
minder gewerkt heeft, kunnen wij onze beslissing herzien. 
 
Als het gaat om werk in het kader van een stage vereist voor een wettelijk erkend diploma, 
getuigschrift of brevet, laat het ons dan weten. De DMFA bevat die informatie namelijk niet. 
Voor zo'n stage is de 240-urennorm niet van toepassing. Maar de maandelijkse inkomsten van 
de jongere mogen dan bruto maximum …… EUR bedragen. Wij zullen het recht dan opnieuw 
onderzoeken. 
 
Aangezien wij tot nu toe niet over informatie beschikken waaruit wij kunnen besluiten dat 
……………….. niet langer of minder werkt, wordt voorlopig geen kinderbijslag meer betaald 
voor hem/haar. Het recht zal kwartaal per kwartaal opnieuw onderzocht worden bij ontvangst 
van de volgende DMFA's. 
 
We kunnen eerder opnieuw kinderbijslag betalen als u verklaart dat ……………….. niet meer 
dan 240 uren per kwartaal werkt. 
 
Het ten onrechte betaalde bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te vorderen 
     
     

Totaal     
 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 5 jaar. Dat wil zeggen dat teruggevorderd kan 
worden tot 5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis Kinderbijslagwet). Wij moeten 
dus …… EUR terugvorderen. 
of 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 5 jaar. Dat wil zeggen dat teruggevorderd kan 
worden tot 5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis Kinderbijslagwet). Een deel van 
het bedrag, …… EUR, is dus verjaard. De rest, …… EUR, moeten wij terugvorderen. 
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(Feiten). Het is dus door uw nalatigheid / uw fout / een fout van ons dat wij u ten onrechte 
kinderbijslag / … betaald hebben. Daarom houden wij / houdt kinderbijslagfonds ………. de 
volgende maanden ….. % in op uw kinderbijslag (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek). 
 
Voor meer informatie, of als u het bedrag moeilijk ineens kunt betalen, kunt u bij ons terecht, 
alle werkdagen van .. u tot .. u. 
 
U kunt ons ook per brief voorstellen uw schuld met maandelijkse stortingen af te lossen of 
vragen dat wij minder inhouden op latere kinderbijslag. Daarvoor moet u wel de reden 
opgeven. 
 
Als terugbetaling voor u zeer moeilijk is, kunt u ons vragen uw schuld geheel of gedeeltelijk 
kwijt te schelden. Ook daarvoor moet u de reden opgeven. Er gebeurt dan eerst een 
onderzoek. 
 
Als u niet akkoord gaat, kunt u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Meer informatie 
daarover vindt u in het kader / op de achterkant van deze brief. 
 
U kunt tegen onze beslissing in beroep gaan door een gedateerd en ondertekend 
verzoekschrift aangetekend te sturen naar de griffie van de Arbeidsrechtbank van (volledig 
adres). U kunt uw verzoekschrift daar ook zelf gaan afgeven. 

In beroep gaan, kan kosteloos. Wij betalen namelijk de gerechtskosten, behalve als de rechter 
oordeelt dat u absoluut geen reden hebt om te procederen ('roekeloze' of 'tergende' klacht). 

U kunt zelf voor de rechtbank verschijnen ofwel kan een afgevaardigde van de vakbond u 
vertegenwoordigen, met een schriftelijke volmacht van u. Ook kunt u een advocaat nemen op 
uw kosten. Met toestemming van de rechter kan bovendien ook uw echtgenoot of een 
(bloed)verwant in uw plaats gaan, eveneens met een schriftelijke volmacht van u. 

(artikelen 728 en 1017 Gerechtelijk Wetboek - de tekst is bijgevoegd). 
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EINDE VAN HET RECHT OP KINDERBIJSLAG VOOR EEN KIND (modules 18 + 23 + 23bis) 
 
Wij delen u mee dat u vanaf ………. niet langer kinderbijslag ontvangt voor ……………….. 
(artikel 62, § 2/3/4/5/ artikel 63 Kinderbijslagwet) omdat 
 
hij/zij 25 jaar geworden is. 
of 
hij/zij niet langer onderwijs volgt. 
of 
hij/zij zich op …… 200. ingeschreven heeft voor het hoger onderwijs voor minder dan 
27 studiepunten (KB van 10 augustus 2005). 
of 
hij/zij werkt. 
of 
hij/zij een sociale uitkering (ziekte-uitkering, vakantiegeld, ...) ontvangt die voortvloeit uit ... 
of 
hij/zij …………… 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons contacteren op 
nummer ........................... op werkdagen van .. u tot .. u. 
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de keerzijde. 
 
U kunt tegen onze beslissing in beroep gaan door een gedateerd en ondertekend 
verzoekschrift aangetekend te sturen naar de griffie van de Arbeidsrechtbank van (volledig 
adres). U kunt uw verzoekschrift daar ook zelf gaan afgeven. 

In beroep gaan, kan kosteloos. Wij betalen namelijk de gerechtskosten, behalve als de rechter 
oordeelt dat u absoluut geen reden hebt om te procederen ('roekeloze' of 'tergende' klacht). 

U kunt zelf voor de rechtbank verschijnen ofwel kan een afgevaardigde van de vakbond u 
vertegenwoordigen, met een schriftelijke volmacht van u. Ook kunt u een advocaat nemen op 
uw kosten. Met toestemming van de rechter kan bovendien ook uw echtgenoot of een 
(bloed)verwant in uw plaats gaan, eveneens met een schriftelijke volmacht van u. 

(artikelen 728 en 1017 Gerechtelijk Wetboek - de tekst is bijgevoegd). 

 
Kinderbijslag verjaart na vijf jaar (artikel 120 Kinderbijslagwet). Wacht niet om contact op te 
nemen met ons / uw kinderbijslagfonds. Anders loopt u gevaar het recht op kinderbijslag / de 
toeslag op de kinderbijslag te verliezen. 
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