
Brief 6: kind met een aandoening: tewerkstelling – DMFA leerling 
 
U ontvangt voor X kinderbijslag met een toeslag voor kinderen met een handicap. 

Wij vernamen dat X sinds ...... werkt met een leercontract. Zolang X voldoet aan de 
voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag als leerling, behoudt hij/zij het recht 
op de kinderbijslagtoeslag.  
 
Om te vermijden dat u ten onrechte kinderbijslagtoeslag ontvangt die u later terug zou 
moeten betalen, betalen wij vanaf ………. Kinderbijslagtoeslag niet meer (artikel 12 
koninklijk besluit van 3 mei 1991). U ontvangt vanaf de volgende maand alleen € 
......... basiskinderbijslag. 
 
Informatie over het recht als leerling, vindt u op het bijgevoegde formulier P9. Stuur 
ons dat formulier P9 ingevuld en ondertekend terug. Dan onderzoeken wij of wij 
verder de kinderbijslagtoeslag kunnen betalen.  
 
Als blijkt dat X voldoet aan de voorwaarden zullen wij de toeslag met terugwerkende 
kracht betalen. 
 
Ook als wij een bericht van einde leercontract ontvangen, onderzoeken wij opnieuw 
het recht op de toeslag. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing geen kinderbijslagtoeslag meer te betalen 
of als u meer informatie wilt, kunt u ons contacteren op het 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) 

 
Het recht op kinderbijslag blijft vijf jaar geldig (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. 
 


