
BIJLAGE 

BRIEF 1 

VASTGESTELD RECHT EN BEGIN VAN DE BETALINGEN 

overname van de zelfstandigendossiers op 1 juli 2014 

 

Wij hebben uw dossier overgenomen van het sociaal verzekeringsfonds ..... (naam sociaal 

verzekeringsfonds). 

 

Dat komt omdat de kinderbijslagfondsen op 1 juli 2014 de kinderbijslagdossiers van de 

zelfstandigen overnemen van de sociaal verzekeringsfondsen.
1
  

 

Concreet zullen wij voor de eerste maal uw kinderbijslag uitbetalen op ..... augustus 2014 

(kinderbijslag voor juli 2014). 

 

Met vragen over uw dossier kunt u terecht bij ..... (naam dossierbeheerder), op het nummer 

..... (telefoonnummer) of e-mail ..... (e-mailadres). Vergeet uw dossiernummer ..... 

(dossiernummer) niet te vermelden. 

 

Als u niet akkoord gaat met deze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons contacteren. 

 

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 indienen. 

U beschikt over een termijn van tien jaar om in beroep te gaan vanaf de datum van deze brief 

(artikel 2262 bis van het Burgerlijk Wetboek). 

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, of u kunt vertegenwoordigd worden door een 

afgevaardigde van de vakbond met een schriftelijke volmacht. 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. 

(artikelen 728 en 1017 Gerechtelijk Wetboek) 

 

Het recht op kinderbijslag blijft vijf jaar geldig (artikel 120 Algemene Kinderbijslagwet).  

Wacht niet om contact met ons op te nemen met. Anders loopt u gevaar het recht op 

kinderbijslag te verliezen. 
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 Artikel 15, §1 en 2 Algemene Kinderbijslagwet 


