
Brief 7: kind met een aandoening: tewerkstelling – onderzoek artikel 62 KBW 
 
U ontvangt voor X kinderbijslag met een toeslag voor kinderen met een handicap. 

Wij vernamen dat X werkt sinds ...... Daarom kunnen wij voor hem/haar de toeslag 
niet meer betalen. U ontvangt vanaf de volgende maand alleen € ......... 
basiskinderbijslag. 
 
Uw zoon/dochter kan echter recht hebben op de toeslag op basis van studies, een 
leercontract of een inschrijving als werkzoekende (artikel 62 Kinderbijslagwet). 
 
Bijgaand formulier P7 is bedoeld voor jongeren die studeren. Als uw zoon/dochter 
echter een ondernemersopleiding volgt of werkt met een leercontract, vraag dan bij 
ons het passende formulier aan. 
 
Als wij het formulier ingevuld en ondertekend terug ontvangen hebben, 
onderzoeken wij opnieuw het recht op de toeslag. Meer informatie vindt u op het 
infoblad bij het formulier. 
 
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. 
 
 
 
 
 


