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Brevet van rechthebbende 

 
Identificatie van de volgende instelling             Identificatie van het oorspronkelijke fonds 
Kenmerk van de werkgever 
 
 
 
 

 
Naam van de beheerder verantwoordelijk 
voor het dossier: 
e-mail: 
tel.: 

A. BEVOEGDHEID EN BETALINGEN 
Omstandigheid die de wijziging van bevoegdheid wettigt: ............................datum  
Datum van uitwerking van de wijziging van bevoegdheid 
Datum van einde van geldige betaling1

B. RECHTHEBBENDE VAN DE OORSPRONKELIJKE INSTELLING. REF: 
naam: ...........                                                             ..... voornaam:                       INSZ 
Kenmerk van nr. “H”:..................... 
C RECHTHEBBENDE VAN DE VOLGENDE INSTELLING. REF:  
GEGEVENS:  
naam: ................                                             voornaam: ............... 
nationaliteit: ............... 
burgerlijke stand: ............... 
insz: ...........  
adres: ...................... 
Kenmerk van nr. “H” ..................... 
E-mail:                                                    Tel.: 
SAMENSTELLING EN BEHOUD VAN HET STATUUT VAN LANGDURIG 
UITKERINGSGERECHTIGD WERKLOZE 
 
A) Verwerving van het statuut van langdurig uitkeringsgerechtigd werkloze 

• periodes van werkloosheid en/of ziekte voor de nieuwe arbeidsovereenkomst: ..........  
 

B) Behoud van het statuut van langdurig uitkeringsgerechtigd werkloze  
• laatste dag vergoede werkloosheid of arbeidsongeschiktheid: ..................... 

 
Vormt een feitelijk gezin :                                   met ..................... 
grond2............... 
Controle ter plaatse Datum van de controle: 
Controledocumenten  Betrokken periode(s): 
  

                                                 
1 Een geldige betaling is een betaling die niet leidt tot een terugvordering.  
2 RNP, model 2, verklaring van de betrokkenen, controle ter plaatse... 
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D. BIJSLAGTREKKENDE 
GEGEVENS VAN DE BIJSLAGTREKKENDE nr. 1 : 
Naam: ..............................                                   Voornaam: .................             
INSZ: ........................                                               
Adres: ........................... 
E-mail:                                           Tel.:                                  
Financiële rekening: ..................... 
Burgerlijke stand: ........................ 
BETROKKEN KINDEREN 
Naam Voornaam Wettelijke bepaling3

   
   
   
   
   
Sommendelegatie voor: 

adres: 
financiële rekening: 
voor welk(e) kind(eren): 

Tijdelijke bewindvoerder naam: 
adres: 
financiële rekening: 
voor welk(e) kind(eren): 

Schuldbemiddelaar  naam: 
adres: 
financiële rekening: 

Feitelijk gezin met:  
grond4

Vooruitbetaald kraamgeld Voorziene geboortedatum:      
rang                         datum van betaling5

Onverschuldigd 
bedrag 

Bedrag van het saldo 
 

Betrokken fonds/ref. 
 
financiële rekening  
 

% van de 
inhouding 

Periode betaald in de plaats van:                                                         
Bedrag:                         
Financiële rekening: 
 
Code integratie 
Controle ter plaatse Datum van de controle: 
Controledocument Betrokken document: Betrokken periode: 
   
   
                                                 

TP

3 In dit vakje moet men vermelden op basis waarvan de betrokkene de hoedanigheid van bijslagtrekkende 
heeft. 
4 RNP, model 2, verklaring van de betrokkenen, controle ter plaatse… 
5 datum van de voornaamste betaling. 
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E. RECHTGEVENDE KINDEREN 

GEGEVENS VAN HET RECHTGEVEND KIND nr. 1 
Naam: .......                                                               Voornaam: ........  
INSZ: ...........  
Adres: .........  
Burgerlijke stand: ...........                                                    Nationaliteit: …………… 
Band van de rechthebbende6 met het rechtgevend kind: 
Statuut v. h. kind:   hoger onderwijs: 
  bama:  
                                  student op basis van art.1 van het KB van 10 augustus 2005:  
                                  student op basis van art.3 van het KB van 10 augustus 2005:  
                                  werkzoekende     datum van inschrijving: 
                                                                           vermoedelijke einddatum van het recht: 
                                  leerling                          einddatum van de overeenkomst: 
Gehandicapt kind: (zie kopie)         Uiterste datum van het oude besluit: 
Het kind getroffen door een ongeschiktheid van tenminste 66% genoot de toeslag voor 
gehandicapten op 04.07.2002. 
Kind geplaatst in een opvanggezin  
Door wie/ten laste van wie: 
Kenmerk van de FOD 
Forfait toegekend7:  
Kind geplaatst in een instelling   
 door wie/ten laste van wie:  
 waar: 
code kind: 
bestemming van het derde7:                                                      bestemming van de 2/37: 
Proportionele verdeling:  
Spaarboekje 
Heeft het kind een spaarboekje als gevolg van een vroegere plaatsing?  
Bank:    Rekeningnummer: 
 

                                                 
6 In dit vakje dient men te vermelden op basis waarvan de rechthebbende een recht opent voor het 

betrokken kind: artikel 51, §3  (ouder, grootouder, broer/zus, enz.) 
7 Terug naar de rubriek bijslagtrekkende. 
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Stelsel van ouderlijk gezag 
De kinderbijslag wordt betaald op basis van: 

 de feitelijke situatie met toepassing van de overgangsmaatregel 
 de feitelijke situatie in toepassing van een vonnis dat besliste tot een exclusieve hoede of 

tot het hoederecht8

 het co-ouderschap (fictie) met toepassing van een vonnis dat besliste tot gezamenlijk 
ouderlijk gezag 

   het co-ouderschap (fictie) met toepassing van de wettelijke regeling van co-ouderschap 
  het co-ouderschap (fictie) met toepassing van gelijkmatig verdeelde huisvesting9

Grond van de voorrang 
 vader zelfstandige:  
 vader werkt in het buitenland: ............ 
 feitelijke scheiding:  
 echtscheiding:          -------: .......... 
 toepassing van de Europese Verordeningen 

 verschilbetaling 
 referentie fonds:  dossiernummer: 

 toepassing van de bilaterale overeenkomsten 
 betrokken land: 
 referentie fonds:  dossiernummer: 

 afstand van recht v.d. voorrangsrechth. (vader, moeder, andere) naam:          op (datum) ...... 
 andere: ....... 

Rang: 
Andere betrokken fondsen :                                 referentie van dat fonds: 
Leeftijdstoeslag (verandering van rang)  
Toegekende schaal: 
Controledocument:  betrokken document  Schooljaar of gecontroleerde periode  

                                                 
8 Bepalingen van voor 3 juni 1995. 
9 Beurtouderschap. 
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F. VIERDE ACTOR 
 
GEGEVENS:  
naam: ..........                                                   voornaam: ............... 
INSZ: ...........                                                  hoedanigheid van de vierde actor: 
Code integratie: 
 
GEGEVENS:  
naam: ................                                             voornaam: ............... 
INSZ:  
Code integratie: 
 
GEGEVENS:  
naam: ................                                            voornaam: ............... 
insz: ...........  
Code integratie: 
 
 

G. INFORMATIE GEGEVEN AAN HET GEZIN  
 
 

H. DIVERSEN 
 
 

I. POTENTIELE KINDEREN 
GEGEVENS VAN HET RECHTGEVEND KIND nr. 1 
Naam: .......                                                               Voornaam: ........  
INSZ: ...........  
Adres: .........  
Burgerlijke stand: ...........                                                    Nationaliteit: …………… 
Band van de rechthebbende10 met het rechtgevend kind: 
Statuut v. h. kind:   hoger onderwijs: 
                                  student op basis van art.1 van het KB van 10 augustus 2005:  
                                  student op basis van art.3 van het KB van 10 augustus 2005:  
                                  werkzoekende     datum van inschrijving: 
                                                                           vermoedelijke einddatum van het recht: 
                                  leerling                          einddatum van de overeenkomst: 
 
 
Datum indiensttreding:    Datum uitdiensttreding: 
                                                 
10 In dit vakje dient men te vermelden op basis waarvan de rechthebbende een recht opent voor het 

betrokken kind: artikel 51, §3  (ouder, grootouder, broer/zus, enz.) 


