
 

 

Bijlage bij CO 1399 

 

Gezien de gewijzigde bevoegdheidsverdeling in de gerechtelijke organisatie voor wat betreft de 

geschillen inzake gezinsbijslag, werd de briefmodule 37 aangepast en een nieuwe module 37bis 

gecreëerd. 

 

Model 37  

 

Module 37 zal moeten vervangen worden in de drie motiveringsbrieven over de aanwijzing van de 

bijslagtrekkende bij co-ouderschap: 

- Informatie betreffende de aanwijzing van de bijslagtrekkende - co-ouderschap - informatie aan 

de moeder (modules 30+31+37) 

- Informatie betreffende de aanwijzing van de bijslagtrekkende - co-ouderschap - informatie aan 

de vader akkoord (modules 30+32+37) 

- Informatie betreffende de aanwijzing van de bijslagtrekkende - co-ouderschap - informatie aan 

de vader afwijzing (modules 30+33+37) 

 

 

Module 37 - info over beroep bij co-ouderschap 

 

Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons contacteren op 

volgend nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u. 

 

Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de keerzijde. 

 

1. U gaat in beroep tegen de aanduiding van de moeder/vader als bijslagtrekkende in het 

belang van het kind 

 

U kunt tegen onze beslissing in beroep gaan door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift 

aangetekend te sturen naar de griffie van de Familierechtbank waar uw familiedossier bewaard 

wordt. Indien u nog niet verschenen bent voor een Familierechtbank, kan u zich ofwel wenden tot 

de griffie van de Familierechtbank van het rechtsgebied van uw laatste gemeenschappelijke of 

echtelijke woonst, ofwel tot de griffie van de Familierechtbank van de woonplaats van de 

bijslagtrekkende. U kunt uw verzoekschrift daar ook zelf gaan indienen (art. 572bis, 8°, 

Gerechtelijk Wetboek - de tekst is bijgevoegd).  

 

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

(artikel 2262bis 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. Ook kunt u een advocaat nemen op uw kosten. 



 

 

(artikelen 728, 629bis, §§ 1 en 5, en 1017 Gerechtelijk Wetboek - de tekst is bijgevoegd) 

 

Als de Familierechtbank beslist om een andere bijslagtrekkende aan te duiden, kan ook het bedrag 

veranderen. 

 

2. U wil zich verzetten tegen de betaling aan de vader/moeder 

 

In het belang van het kind kunt u zich verzetten tegen de uitbetaling van de kinderbijslag aan de 

bijslagtrekkende bij de Familierechtbank en vragen dat de kinderbijslag aan u betaald wordt zonder 

dat u aangeduid wordt als bijslagtrekkende (artikel 572bis, 14° Gerechtelijk Wetboek - de tekst is 

bijgevoegd).  

 

Dat kan door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift aangetekend te sturen naar de griffie van 

de Familierechtbank waar uw familiedossier bewaard wordt. Indien u nog niet verschenen bent voor 

een Familierechtbank, kan u zich ofwel wenden tot de griffie van de Familierechtbank van het 

rechtsgebied van uw laatste gemeenschappelijke of echtelijke woonst, ofwel tot de griffie van de 

van Familierechtbank van de woonplaats van de bijslagtrekkende. U kunt uw verzoekschrift daar 

ook zelf gaan indienen. 

 

U kunt zelf voor de rechtbank verschijnen. Ook kunt u een advocaat nemen op uw kosten. 

 

De Familierechtbank kan in deze procedure alleen de persoon aanwijzen die de kinderbijslag krijgt 

in plaats van degene aan wie volgens de wet betaald moet worden. Het bedrag van de kinderbijslag 

verandert daardoor niet (artikel 69, § 3 Algemene Kinderbijslagwet). 

 

3. U wil om een andere reden in beroep gaan 

 

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 - de tekst is bijgevoegd ) 



 

 

Module 37bis 

 

 

In de motiveringsbrieven bij wijziging van bijslagtrekkende met een algemene toepassing, dient het 

nieuwe tekstfragment 37bis ingevoegd te worden, ter vervanging van module 23: 

- Toekenning van een lager bedrag wegens verandering van bijslagtrekkende, met of zonder 

betaling te goeder trouw (modules 36bis+13+34+37bis+23bis) 

- Voortzetting van het recht en betaling aan een andere bijslagtrekkende (modules 

36ter+4+37bis+23bis) 

 

Module 37bis - algemene info over beroep tegen aanwijzing bijslagtrekkende of verzet 

 

Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons contacteren op 

volgend nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u. 

 

Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de keerzijde. 

 

1. In het belang van het kind kan U zich als vader, moeder, adoptant, pleegvoogd of voorlopig 

bewindvoerder van het kind, of als (meerderjarig) kind verzetten tegen de betaling aan de 

bijslagtrekkende 

 

U kan zich wenden tot de Familierechtbank en vragen dat de kinderbijslag aan u betaald wordt 

zonder dat u aangeduid wordt als bijslagtrekkende (artikel 572bis, 14° Gerechtelijk Wetboek - de 

tekst is bijgevoegd). 

 

Dat kan door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift aangetekend te sturen naar de griffie van 

de Familierechtbank waar uw familiedossier bewaard wordt. Indien u nog niet verschenen bent voor 

een Familierechtbank, kan u zich ofwel wenden tot de griffie van de Familierechtbank van het 

rechtsgebied van uw laatste gemeenschappelijke of echtelijke woonst, ofwel tot de griffie van de 

Familierechtbank van de woonplaats van de bijslagtrekkende. U kunt uw verzoekschrift daar ook 

zelf gaan indienen. 

 

U kunt zelf voor de rechtbank verschijnen. Ook kunt u een advocaat nemen op uw kosten. 

 

De Familierechtbank kan in deze procedure alleen de persoon aanwijzen die de kinderbijslag krijgt 

in plaats van degene aan wie volgens de wet betaald moet worden. Het bedrag van de kinderbijslag 

verandert daardoor niet (artikel 69, § 3, Algemene Kinderbijslagwet). 

 

 

 

 

 



 

 

2. In het belang van het kind kan U zich als voogd, toeziende voogd, curator of rechthebbende 

verzetten tegen de betaling aan de bijslagtrekkende 

 

U kan zich wenden tot de Vrederechter en vragen dat de kinderbijslag aan u betaald wordt zonder 

dat u aangeduid wordt als bijslagtrekkende (artikel 594, 8° Gerechtelijk Wetboek - de tekst is 

bijgevoegd). 

 

Dat kan door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift te sturen naar de griffie van het 

Vredegerecht van uw woonplaats. U kunt uw verzoekschrift daar ook gaan afgeven.  

U kunt zelf voor de Vrederechter verschijnen. Een advocaat is dus niet nodig. 

 

De Vrederechter kan alleen de persoon aanwijzen die de kinderbijslag krijgt in plaats van degene 

aan wie volgens de wet betaald moet worden. Het bedrag van de kinderbijslag verandert daardoor 

niet (artikel 69, § 3 Algemene Kinderbijslagwet). 

 

3. U wil om een andere reden in beroep gaan  

 

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 - de tekst is bijgevoegd ) 

 


