
Infobrief voor de bijslagtrekkenden die de kinderbijslag niet zelf kunnen 
ontvangen 
 
Betreft: Betaling van uw kinderbijslag 
 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Voor de betaling van uw kinderbijslag kunt u kiezen tussen een storting op een 
bankrekening of een betaling via circulaire cheque. Betaling op een bankrekening 
biedt een betere bescherming tegen diefstal of verlies. 
 
Als u zelf de kinderbijslag kunt ontvangen via een bank, vragen wij u om het 
bijgevoegde formulier W in te vullen. 
 
Uit uw dossier blijkt echter dat u nog geen identiteitsbewijs hebt. Daardoor kan het 
zijn dat u de kinderbijslag die wij u betalen, niet kunt ontvangen via de bank. 
 
Als u de kinderbijslag niet kunt ontvangen, omdat u geen identiteitsbewijs kunt 
voorleggen, kunt u uw kinderbijslagfonds toelating geven om uw kinderbijslag te 
betalen aan de rechthebbende, XXX. U blijft uw rechten als bijslagtrekkende dan wel 
behouden.  
 
Als u de kinderbijslag niet kunt ontvangen via een bank, vragen wij u de volgende 
documenten in te vullen: 
 

a) de aanvraag van de rechthebbende XXX en de bijslagtrekkende YYY om de 
kinderbijslag te betalen aan XXX; 

b) het formulier W, in te vullen door XXX, als u wenst dat de kinderbijslag 
betaald wordt op een bankrekening. 

 
Deze documenten moet u zo snel mogelijk terugsturen naar uw kinderbijslagfonds. 
Als u de documenten niet terugstuurt tegen ……, moeten wij de betaling van de 
kinderbijslag blokkeren. 
 
U kunt altijd terugkomen op uw beslissing. Als u in de toekomst niet langer wilt dat 
de kinderbijslag betaald wordt aan de rechthebbende of als u een identiteitsbewijs 
kunt voorleggen, breng dan uw kinderbijslagfonds zo snel mogelijk schriftelijk op de 
hoogte. Het kinderbijslagfonds kan de kinderbijslag dan aan u betalen op een 
bankrekening of via een circulaire cheque. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Uw dossierbeheerder 



Aanvraag om de kinderbijslag te betalen aan de rechthebbende 
 
In te vullen door de bijslagtrekkende YYY 
 
Ik ondergetekende, YYY, 
wonende te ZZZ, 
geef toelating aan het kinderbijslagfonds om de kinderbijslag te betalen aan de 
rechthebbende, XXX, omdat ik geen identiteitsbewijs kan voorleggen en daarom 
de kinderbijslag niet zelf kan ontvangen. 
 
 
Datum 
 
Handtekening 
 
 
In te vullen door de rechthebbende XXX 
 
Ik ga ermee akkoord dat de kinderbijslag voor XXX, bedoeld voor de opvoeding van 
de kinderen AAA, aan mij betaald wordt. 
 
 
Datum 
 
Handtekening 
 



 
Infobrief aan de bijslagtrekkenden die geregulariseerd zijn 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Uit onze gegevens blijkt dat u intussen een identiteitsbewijs hebt, zodat u de 
kinderbijslag zelf kunt ontvangen. 
 
Als u wenst dat de kinderbijslag voortaan aan u betaald wordt, vragen wij u om de 
documenten in bijlage (het model W en de aanvraag om de kinderbijslag te betalen 
aan u) in te vullen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Uw dossierbeheerder 



 
Aanvraag om de kinderbijslag voortaan te betalen aan de bijslagtrekkende 
 
Ik ondergetekende, YYY, 
wonende te ZZZ, 
kan intussen mijn identiteit bewijzen, zodat de kinderbijslag opnieuw aan mij 
betaald kan worden. 
 
Daarom vraag ik dat de kinderbijslag voortaan aan mij persoonlijk betaald wordt: 
 
□ op een bankrekening. Bijgevoegd het ingevulde formulier W. 
 
□ via een circulaire cheque. 
 
 
Datum 
 
Handtekening 


