
BRIEF 5 

TOEKENNING VAN EEN HOGER BEDRAG NA HET VASTSTELLEN VAN EEN RECHT OP EEN 

SOCIALE TOESLAG (modules 12bis+14+13+35+23+23bis) 

zelfstandige beroepsactiviteit 

 

1. 

Wij delen u mee dat u vanaf ..... / van ..... tot ..... (verder) de toeslag ontvangt voor kinderen 

van gepensioneerden / langdurig zieken / gefailleerde zelfstandigen (artikel 42bis/50ter 

Algemene Kinderbijslagwet). 

 

X is / u bent immers sinds ..... zes maanden arbeidsongeschikt. 

of 

X is / u bent immers sinds ..... gepensioneerd. 

of 

X / u ontvangt immers sinds ..... een faillissementsverzekering. U kunt die toeslag nog 

maximaal 1 jaar ontvangen. 

 

Bovendien voldoet hij/zij/u aan de voorwaarden inzake inkomsten en gezinssamenstelling 

(koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 

Algemene Kinderbijslagwet). 

 

2. 

Wij delen u mee dat u vanaf ..... / van ..... tot ..... (verder) een kinderbijslagtoeslag ontvangt. 

 

X/u had immers recht op die toeslag voor hij / zij / u als zelfstandige begon. Bovendien 

voldoet hij/zij/u verder aan de voorwaarden inzake inkomsten en gezinssamenstelling (artikel 

42bis Algemene Kinderbijslagwet en koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering 

van de artikelen 42bis en 56, § 2 Algemene Kinderbijslagwet). 

 

U kunt terwijl u / X als zelfstandige werkt de toeslag nog maximaal 2 jaar na uw/zijn/haar 

werkloosheid / arbeidsongeschiktheid ontvangen. 

 

 

3. 

Tot ..... ontving u gewaarborgde gezinsbijslag. 

 

Omdat u / X nu zelfstandige bent / is, hebt u sinds ..... recht in de algemene 

kinderbijslagregeling. Aan het bedrag van uw kinderbijslag verandert echter niets. 

 

U behoudt de toeslag die u vroeger kreeg. U voldoet namelijk aan de voorwaarden inzake 

inkomsten (artikel 42bis Algemene Kinderbijslagwet en koninklijk besluit van 26 oktober 

2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 Algemene Kinderbijslagwet). 

 

U kunt de toeslag nog maximaal 2 jaar ontvangen terwijl u / X als zelfstandige werkt. 

 

 

Omdat u een toeslag ontvangt, krijgt u ook meer leeftijdstoeslag voor X. 

 



U ontvangt voortaan maandelijks € ..... kinderbijslag (artikel 40 / 41 /42bis / 44bis / 50ter / ..... 

Algemene Kinderbijslagwet): 

 € ..... voor (naam), student (artikel 62, §3 Algemene Kinderbijslagwet) 

 € ..... voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Algemene Kinderbijslagwet) 

 € ..... voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63 Algemene Kinderbijslagwet) 

 …………………… 

 

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 afgeven. 

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 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) 

 

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

 

Van veranderingen in uw gezin moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 

 


