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Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht 
 
 
Mevrouw, 
Mijnheer, 
 
 
Inleiding 
 
 
In artikel 3 van zijn tweede bestuursovereenkomst heeft de Rijksdienst zich ertoe verbonden 
jaarlijks in overleg met de kinderbijslagfondsen de motiveringsmodules te actualiseren die de 
betaalinstellingen ondersteuning bieden bij het verstrekken van een passende motivering van de 
genomen beslissingen aan de gezinnen, conform de voorschriften van het Handvest van de Sociaal 
Verzekerde. 
 
De bestaande verzameling modules is bijgewerkt als gevolg van de wijzingen aan de 
Kinderbijslagwet.  Het gaat hoofdzakelijk om aanpassingen die verband houden met de 
programmawet van 27 december 2006 en het KB van 11 januari 2007 betreffende de toekenning 
van sociale toeslagen na het begin van een activiteit en de programmawet van 27 april 2007 
betreffende de verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen.  In bijlage aan de 
respectievelijke circulaires CO 1362 van 16 februari 2007 en CO 1365 van 14 mei 2007 werden de 
belangrijkste aanpassingen van de modules toegevoegd. 
 
Op 19 januari 2007 werden tevens drie modelbrieven aan de kinderbijslagfondsen bezorgd om de 
gezinnen in te lichten over de uitbreiding van de medico-sociale schaal naar een nieuwe 
leeftijdscategorie, naar aanleiding van het KB van 29 januari 2007 (MO 598 van 5 april 2007). 
De brief die informatie geeft over de mogelijkheid tot herzieningsaanvraag indien de overgang naar 
de nieuwe medico-sociale schaal voordeliger blijkt, werd thans opgenomen in deze nieuwe bundel 
met motiveringsmodules. 
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De bepalingen van de MO 599 van 16 juli 2007 betreffende de algemene afwijking op artikel 66 
KBW, waardoor een niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende1 wordt aangewezen als 
voorrangsgerechtigde indien een hoger bedrag aan kinderbijslag kan worden toegekend, maakte het 
noodzakelijk enkele modules aan te passen. 
 
Naar aanleiding van de ingebruikname van de elektronische flux D062 in verband met de 
studiegegevens voor de studenten in onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap werden 6 
briefmodules ontworpen, die verspreid werden met de omzendbrief CO 1370 van 21 november 
2007. 
 
In het bijgevoegde bundel met motiveringsmodules zijn zodoende thans twaalf bestaande 
modules aangepast en twee nieuwe modules (12ter en 12quater) toegevoegd.  Zoals voorheen 
wordt in de modules met schuine druk aangegeven dat een bepaalde vermelding facultatief is.   
 
Tevens werden de formulering van verschillende modules en de daarbij behorende brieven 
aangepast om de toegankelijkheid en het begrip te verhogen 
 
De Nederlandstalige en Franstalige versies werden eveneens beter op elkaar afgestemd. 
 
Aangezien de bijwerking een wijziging van de paginanummers veroorzaakte en gezien het aantal 
aanpassingen, werd dit jaar opnieuw geopteerd om een compleet nieuwe versie te verspreiden van 
de modules en de standaardbrieven waarin ze verwerkt zijn.  Een overzicht van de gewijzigde 
modules en brieven werd eveneens bijgevoegd. 
 
 
 
Aanpassing van de bestaande modules 
 
- In 4 modules werd een verwijzing naar artikel 41, verhoging van de kinderbijslag voor 
eenoudergezinnen, toegevoegd, namelijk de nummers 4, 5, 7 en 13. 
 
 
● MODULE 4: BETALING 
 
"Vanaf .../ vanaf die datum hebt u recht op... EUR kinderbijslag per maand (artikel 40 / 41 / 42bis / 
44 / 44bis / 50bis / 50ter / ... Kinderbijslagwet)" 
 
 
 
                                                 
1 Namelijk de vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder of persoon waarmee een vader of een moeder een feitelijk gezin 
vormt in de zin van artikel 56bis, §2. Deze rechthebbende moet deel uitmaken van het gezin van het kind. 
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● MODULE 5: BETALING ACHTERSTALIGE TOESLAG 
 
"Dat is achterstallige kinderbijslag (artikel 40 / 42bis / 44 / 44bis / 50ter Kinderbijslagwet) / de 
toeslag voor kinderen van langdurig werklozen (artikel 42bis Kinderbijslagwet) / invaliden (artikel 
50ter Kinderbijslagwet) / eenoudergezinnen (artikel 41 Kinderbijslagwet) / ..." 
 
 
● MODULE 7: KENNISGEVING BETALING INTEREST 
 
"U krijgt / kreeg de toeslag op de kinderbijslag (art. 42bis, 50ter, ... Kinderbijslagwet) /  
de verhoogde kinderbijslag voor eenoudergezinnen (art. 41 Kinderbijslagwet) /  
de kinderbijslag (art. 40 / 42bis / 44 / 44bis / 50ter Kinderbijslagwet) voor ... tot ... (X) dagen te 
laat."  
 
Er werd tevens geopteerd in deze module het exacte bedrag van de wettelijke intrestvoet niet meer 
te vermelden aangezien deze jaarlijks bepaald wordt.  
 
 
● MODULE 13: VERANDERING BEDRAG 
 
"U ontvangt voortaan maandelijks ... EUR kinderbijslag (artikel 40 / 41 / 42bis / 44bis / 50bis / 
50ter Kinderbijslagwet)" 
 
 
- MODULE 12: GEEN TOESLAG 
 
In deze module werden 4 items toegevoegd in verband met de toekenning van sociale toeslagen na 
het begin van een activiteit, zowel voor ex-werklozen/invaliden als voor gezinnen die voordien 
gewaarborgde gezinsbijslag ontvingen (KB van 11 januari 2007):  
 
De paragrafen 1 en 2 zijn ongewijzigd gebleven. 
 
3. Tot nu toe ontving u een toeslag bij de kinderbijslag. X kon namelijk na zijn werkloosheid/ziekte/ 
invaliditeit het recht op de toeslag behouden (artikel 42bis/50ter Kinderbijslagwet). 
 
Wij delen u mee dat wij vanaf … / van … tot … die toeslag niet (meer) kunnen betalen. 
 
De periode waarin X als werknemer verder recht heeft op de toeslag is immers 
afgelopen/onderbroken (Feiten) 
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4. Tot nu toe ontving u een toeslag bij de kinderbijslag. X kon namelijk na zijn werkloosheid/ziekte/ 
invaliditeit het recht op de toeslag behouden (artikel 42bis/50ter Kinderbijslagwet). 
 
Wij delen u mee dat wij vanaf … / van … tot … die toeslag niet (meer) kunnen betalen. 
X/u voldoet immers niet (langer) aan de voorwaarden inzake inkomsten en gezinssamenstelling. 
(Feiten) (koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van 
de Kinderbijslagwet, …). 
 
5. U ontving vroeger gewaarborgde gezinsbijslag. Sinds ............. is uw recht op kinderbijslag 
overgegaan naar de werknemersregeling. Tot nu toe ontving u hetzelfde bedrag als dat voor 
langdurig werklozen (artikel 42bis Kinderbijslagwet). 
 
Wij delen u mee dat wij u vanaf … / van … tot … dat hogere bedrag niet (meer) kunnen betalen. 
 
X/u voldoet immers niet aan de voorwaarden inzake inkomsten en gezinssamenstelling. (Feiten) 
(koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de 
Kinderbijslagwet, …). 
 
6. U ontving vroeger gewaarborgde gezinsbijslag. Sinds … is uw recht op kinderbijslag overgegaan 
naar de werknemersregeling. Tot nu toe ontving u hetzelfde bedrag als dat voor langdurig 
werklozen (artikel 42bis Kinderbijslagwet). 
 
Wij delen u mee dat wij u vanaf …. / van … tot … dat hogere bedrag niet (meer) kunnen betalen. 
 
De periode waarin X als werknemer verder recht heeft op de toeslag is immers 
afgelopen/onderbroken. (Feiten) 
 
 
- MODULE 12BIS: TOEKENNING TOESLAG 
 
Deze module werd eveneens uitgebreid met 2 motiveringen zodat zij kan worden aangewend bij de 
toekenning van sociale toeslagen na het begin van een activiteit, voor ex-werklozen/invaliden en 
voor gezinnen die gewaarborgde gezinsbijslag genoten (KB van 11 januari 2007): 
 
De paragraaf 1 van de module blijft ongewijzigd. 
 
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 begon te werken. Bovendien voldoet hij/zij/u 
verder aan de voorwaarden inzake inkomsten en gezinssamenstelling (artikel 42bis 
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Kinderbijslagwet, koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 
56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 
U kunt terwijl u/X werkt de toeslag nog maximaal 2 jaar na uw/zijn/haar werkloosheid/ 
arbeidsongeschiktheid behouden. 
 
3. Tot … ontving u gewaarborgde gezinsbijslag. 
 
Omdat u/X werkt, hebt u sinds … recht in de werknemersregeling. Uw kinderbijslag blijft even 
hoog omdat u dezelfde toeslag ontvangt als die voor kinderen van langdurig werklozen (artikel 
42bis Kinderbijslagwet). U voldoet namelijk aan de voorwaarden inzake inkomsten (artikel 42bis 
Kinderbijslagwet en koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 
56, §, 2 van de Kinderbijslagwet). 
 
U kunt de toeslag nog maximaal 2 jaar behouden terwijl u/X werkt. 
 
 
- De automatische aanwijzing van een persoon van de hoofdgroep die deel uitmaakt van het gezin 
van het kind als voorrangsgerechtigde rechthebbende indien er een hoger bedrag aan kinderbijslag 
kan worden toegekend, algemene afwijking op artikel 66 KBW in toepassing van MO 599 van  
16 juli 2007, leidde tot de aanpassing van de 2 modules, namelijk 3 en 15. 
 
● MODULE 3: TOEKENNING VAN EEN RECHT 
 
"Wij hebben uw aanvraag van / de documenten / inlichtingen ontvangen op ... onderzocht.  
of 
Wij ontvingen bericht van kinderbijslagfonds X dat het recht op kinderbijslag van Y overgegaan is 
naar u omdat daardoor hogere kinderbijslag betaald kan worden." 
 
 
● MODULE 15: GEEN KINDERBIJSLAG MEER 
 
"Wij delen u mee dat wij vanaf ... niet langer kinderbijslag kunnen betalen voor ... 
Dat komt omdat … 
het recht automatisch overging op Y. Daardoor kan namelijk hogere kinderbijslag betaald worden 
(algemene afwijking op artikel 66 Kinderbijslagwet)." 
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- MODULE 17: (OPNIEUW) RECHT OP VERHOOGDE WEZENBIJSLAG 
 
De derde keuzemogelijkheid werd bijgewerkt in het kader van de programmawet van 27 december 
2004 (MO 588 van 17 maart 2005) betreffende de gevolgen op het recht op verhoogde wezenbijslag 
bij de feitelijke scheiding van echtgenoten. 
 
"Wij delen u mee dat u (opnieuw) recht op wezenbijslag hebt voor X vanaf ..., omdat: 
… 
u / de vader / moeder niet meer samenwoont met uw/ zijn / haar echtgeno(o)t(e)" 
 
 
- MODULE 18: GEEN KINDERBIJSLAG MEER VOOR EEN KIND 
 
Aan deze module werd een optie toegevoegd met betrekking tot gewijzigde bepalingen voor de 
schoolverlaters in wachttijd. Enerzijds het KB van 17 augustus 2007, vervat in de CO 1369 van  
2 oktober 2007, waardoor voor een werkzoekende schoolverlater het ontvangen van wacht- of 
werkloosheidsuitkeringen geen beletsel meer vormt indien het bedrag ervan, eventueel aangevuld 
met een loon of andere sociale uitkeringen, niet hoger ligt dan het vastgestelde plafond.   
Anderzijds de CO 1371 van 15 januari 2008 waarin gesteld wordt dat het recht opnieuw moet 
worden onderzocht bij ontvangst van een RIP-bericht tijdens het eerste, tweede en vierde kwartaal. 
 
"wij bericht kregen dat X werkt / een uitkering ontvangt. Wij gaan er dus van uit dat de 
inkomensgrens overschreden is. Wij schorsen de kinderbijslag zolang X werkt / de uitkering 
ontvangt. 
Als het inkomen toch lager is dan het grensbedrag, stuur ons dan bijgaand formulier P20 ingevuld 
en ondertekend terug. Wij onderzoeken dan opnieuw het recht op kinderbijslag. 
 
Als wij het formulier niet terug ontvangen hebben en ook geen bericht van u of geen bericht van 
einde tewerkstelling, sluiten wij het dossier af op het einde van de wachttijd. 
 
Als wij een bericht van einde tewerkstelling ontvangen, onderzoeken wij opnieuw het recht op 
kinderbijslag. 
 
Meer informatie vindt u op het infoblad bij het formulier." 
 
 
- MODULE 39: BETALING AAN KIND ZELF 
 
Aan de redenen om een (bloed)verwant in de eerste graad aan te duiden als bijslagtrekkende werd, 
in het kader van de eenoudertoeslag, de volgende zin toegevoegd:  
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"om de verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen te ontvangen, als die (bloed)verwant 
alleen leeft met de kinderen (artikel 41 Kinderbijslagwet)" 
 
 
- MODULE 41BIS: KENNISGEVING VAN EEN SCHULD ALS GEVOLG VAN EEN WINSTGEVENDE ACTIVITEIT 
VAN EEN STUDENT 
 
Naar aanleiding van de dienstbrief II/A/997/63bis/agy van 15 juni 2007 werd in de vijfde alinea van 
deze module het volgende zinsdeel ingelast  
 
"of dat er bezoldigde uren/dagen meegerekend zijn waarop hij/zij niet gewerkt heeft" 
 
Hierdoor wordt aan de gezinnen de mogelijkheid geboden het vermoeden van overschrijding van de 
240-urennorm bij de evaluatie van de winstgevende activiteit van de student te weerleggen indien 
bezoldigde dagen of uren zonder effectieve prestaties werden verrekend. 
 
 
Creatie van nieuwe modules 
 
- Twee modules werden gecreëerd naar aanleiding van de publicatie van de programmawet van 27 
april 2007 de betreffende de verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen (artikel 41 
KBW): 12ter en 12quater. 
 
● MODULE 12TER: GEEN RECHT OP DE VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR EENOUDERGZINNEN 
 
Wij delen u mee dat wij u vanaf … / van … tot … de verhoging van de kinderbijslag voor 
eenoudergezinnen (artikel 41 Kinderbijslagwet) niet (meer) kunnen betalen. 
 
X/u voldoet immers niet (langer) aan de voorwaarden inzake inkomsten. (feiten) (artikel 41 
Kinderbijslagwet en koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 
56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 
U moet niet elke maand aan de voorwaarden voldoen.  Als u voor één maand de voorwaarden 
vervult, hebt u recht op de verhoogde kinderbijslag voor de rest van het lopende kwartaal en voor 
het volgende kwartaal.  
 
Als uw inkomen voor een bepaalde maand daalt tot onder het grensbedrag, vraag dan een nieuw 
formulier aan uw kinderbijslagfonds.  
of 
X/u voldoet immers niet (langer) aan de voorwaarden inzake gezinssamenstelling. (Feiten) (artikel 
41 Kinderbijslagwet) 



 

datum 15.05.2008 
onze ref. II/C/999/146 

pagina 8 

● MODULE 12QUATER: RECHT OP DE VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR EENOUDERGZINNEN 
 
Wij delen u mee dat u vanaf … / van … tot … (verder) de verhoogde kinderbijslag voor 
eenoudergezinnen ontvangt (artikel 41 Kinderbijslagwet). 
 
X/u leeft immers alleen met uw kind/kinderen.  Bovendien voldoet u aan de voorwaarden inzake 
inkomsten ( artikel 41 Kinderbijslagwet en koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering 
van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 
- KENNISGEVING VAN EEN MEDISCHE BESLISSING KINDEREN MET EEN AANDOENING 
 
Naar aanleiding van de bepalingen van het KB van 28 maart 2003 werden negen typebrieven 
opgesteld om de medische beslissing aan de gezinnen te motiveren, deze werden gepubliceerd met 
de dienstbrief II/C/996/42/SN d.d. 15 oktober 2003.  Tot op heden werden deze modelbrieven 
echter nog niet toegevoegd aan de lijst van de modules.   
 
In toepassing van het KB van 29 januari 2007, vervat in de MO 598 van 5 april 2007, dat de nieuwe 
evaluatieregeling uitbreidt tot een nieuwe leeftijdscategorie, werden drie nieuwe typebrieven 
gecreëerd. De reeds bestaande brieven nummer 7 ,8 en 9 moeten nu gebruikt worden voor kinderen 
geboren voor 1 januari 1993, in plaats van voor 2 januari 1996. 
 
De derde informatiebrief, verzonden aan de kinderbijslagfondsen per e-mail op 19 januari 2007, 
waarmee de gezinnen informatie wordt gegeven over de mogelijkheid tot herzieningsaanvraag 
wanneer na de ambtshalve herziening blijkt dat de evaluatie in de nieuwe regeling voordeliger is, 
werd eveneens toegevoegd.   
 
- CONTROLE OP HET SCHOOLBEZOEK – ELEKTRONISCHE BERICHTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
 
De CO 1370 van 21 november 2007 betreffende de exploitatie van de flux D062 voor de studenten 
van de Vlaamse Gemeenschap bevat als bijlage 6 modules die toelaten de genomen beslissingen te 
motiveren.  Deze werden opgenomen als standaardbrieven. 
 
Mijn diensten blijven tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie die u mocht wensen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Johan Verstraeten 
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Motiveringsmodules 

 
 
 
 
I. Recht op kinderbijslag 
 
 
Module 1 – ontvangstmelding 
 
 
Wij hebben uw / de aanvraag om kinderbijslag (van ...) op ...* goed ontvangen. 
 
Het dossiernummer is ... Voor meer informatie, neem contact op met ... op het nummer 
... 
 
 
 
 
 
-------------- 
* Hier NIET de datum invullen die op de aanvraag staat maar voor aangetekende brieven de poststempel, 

anders de stempel van de huispost van het kinderbijslagfonds. 
 
 
 
 
 
 
Module 1bis - wettelijke onderzoekstermijn + verjaring 
 
 
Uw / deze aanvraag wordt zo snel mogelijk onderzocht. Volgens de wet mag dat 
onderzoek hoogstens vier maanden duren. Die termijn stopt als aan u of aan een 
instelling buiten België informatie gevraagd wordt. 
 
Het recht op kinderbijslag blijft vijf jaar geldig (artikel 120 Kinderbijslagwet). 
 
Normaal gezien zal het kinderbijslagfonds u op uw rechten wijzen. Als u echter niet 
akkoord bent, neem dan dadelijk contact op met uw kinderbijslagfonds. 
 
 
 
 

  1 



Module 2 - vraag om formulieren in te vullen 
 
 
Stuur ons a.u.b. het / de volgende formulier(en) zo spoedig mogelijk / na de geboorte 
volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend terug. Dan kunnen wij uw aanvraag snel 
behandelen / bepalen welk kinderbijslagfonds uw kindergeld zal uitbetalen / uw vraag 
beantwoorden / enz. 

 
1 ................. 
2 ................. 
3 ................. 

 
 
 
 
 
 
Module 3 - toekenning van een recht 
 
 
Wij hebben uw aanvraag van / de documenten / inlichtingen ontvangen op ...* 
onderzocht.  
of 
Wij ontvingen bericht van kinderbijslagfonds X dat het recht op kinderbijslag van Y 
overgegaan is naar u omdat daardoor hogere kinderbijslag betaald kan worden. 
 
U hebt recht op kinderbijslag / wezenbijslag / kraamgeld / een adoptiepremie,  
• als werknemer 
• als uitkeringsgerechtigd volledig werkloze 
• als invalide 
• op basis van de tewerkstelling van ………… 
• op basis van het statuut van uitkeringsgerechtigd volledig werkloze van ………… 
• op basis van het statuut van invalide van ………… 
• wegens het overlijden van ... 
• …………………… 
 
Het recht gaat in op ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
* Hier niet de datum invullen die op de aanvraag staat maar voor aangetekende brieven de poststempel, 

anders de stempel van de huispost van het kinderbijslagfonds. 
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Module 4 – betaling 
 
 
Vanaf .../ vanaf die datum hebt u recht op... EUR kinderbijslag per maand (artikel 40 / 
41 / 42bis / 44 / 44bis / 50bis / 50ter / ... Kinderbijslagwet): 
 
• ... EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63, Kinderbijslagwet) 
• ……………………… 
 
U ontvangt de kinderbijslag rond de 10de van elke maand. 
 
Het is telkens de kinderbijslag van de vorige maand: de kinderbijslag van juni ontvangt 
u bijvoorbeeld in juli. 
 
Het bedrag van de kinderbijslag volgt het indexcijfer. 
 
 
 
 
Module 5 - betaling achterstallige kinderbijslag of toeslag 
 
 
U ontvangt binnenkort ... EUR. 
 
Dat is achterstallige kinderbijslag (artikel 40 / 42bis / 44 / 44bis / 50ter 
Kinderbijslagwet) / de toeslag voor kinderen van langdurig werklozen (artikel 42bis 
Kinderbijslagwet) / invaliden (artikel 50ter Kinderbijslagwet) / eenoudergezinnen 
(artikel 41 Kinderbijslagwet) / ... 
 
Het bedrag werd zo berekend: 
 
 maand/jaar maand/jaar 
RK 1 (naam en voornaam)   
RK 2 (naam en voornaam)   

TOTAAL   
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Module 5bis – opnieuw kinderbijslag voor een student 
 
 
Op ………. lieten wij u weten dat wij vanaf ………. geen kinderbijslag meer konden 
betalen voor ……………….. 
 
- omdat hij/zij voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven was in het hoger 
onderwijs (KB van 10 augustus 2005). 
of 
- omdat hij/zij meer dan 240 uren per kwartaal werkte. 
 
Sinds ……… is het aantal studiepunten minstens 27 / werkt hij/zij niet meer. 
of 
Wij hebben vernomen dat hij/zij vanaf ……… minder dan 240 uren per kwartaal zou 
werken. 
 
U hebt dus opnieuw recht op kinderbijslag voor ………………… vanaf ……….  
U ontvangt binnenkort ook de achterstallige kinderbijslag. 
 
Het bedrag, … EUR, werd zo berekend: 
 maand/jaar maand/jaar 
RK 1 (naam en voornaam)   
RK 2 (naam en voornaam)   

TOTAAL   

 
 
 
 
Module 6 - toekenning intrest 
 
 
Op ... schreven wij u dat wij uw aanvraag om kinderbijslag ontvangen hadden. 
 
De wet verplicht ons binnen vier maanden over uw aanvraag te beslissen. Die termijn 
stopt als aan u of aan een instelling buiten België informatie gevraagd wordt. 
 
De termijn van vier maanden liep af op ... Hij werd berekend als volgt: ... 
of 
Op ... vroegen wij informatie aan ..., maar wij kregen nog geen antwoord. Wij nemen de 
verantwoordelijkheid van de vertraging op ons. 
Wij zullen u na het onderzoek intrest betalen. 
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Module 7 - kennisgeving betaling intrest 
 
 
U krijgt / kreeg de toeslag op de kinderbijslag (art. 42bis, 50ter, ... Kinderbijslagwet) / 
de verhoogde kinderbijslag voor eenoudergezinnen (art. 41 Kinderbijslagwet) /  
de kinderbijslag (art. 40 / 42bis / 44 / 44bis / 50ter Kinderbijslagwet) voor ... tot ... (X) 
dagen te laat. Binnenkort betalen wij u dan ook intrest aan Y % (de wettelijke 
intrestvoet). Het gaat om ... EUR 
 
Dat bedrag werd zo berekend: 
 
(Verschuldigde kinderbijslag) x (aantal dagen vertraging) x Y 
   365 x 100 
 
 
 
 
 
Module 8 - doorsturen documenten 
 
 
Oude procedure 
Vandaag sturen wij uw dossier naar het fonds ... , dat het recht op kinderbijslag / 
kraamgeld zal onderzoeken op basis van………………….... 
 
of 
 
Nieuwe procedure 
Vandaag sturen wij uw dossier naar het fonds ... , dat u kinderbijslag / kraamgeld zal 
betalen op basis van ………………….. (art. 51, § 1 en 2 Kinderbijslagwet). 
 
Wij betalen u de kinderbijslag / het kraamgeld echter voorlopig vanaf ... (artikel 71, §2 
Kinderbijslagwet) op basis van de gegevens waarover wij beschikken. Als u te weinig 
kreeg, wordt dat na het onderzoek van uw dossier bijgepast. 
 
 
 
 
Module 9 - nieuw fonds onbekend 
 
 
Wij kunnen het fonds dat uw kinderbijslag moet uitbetalen niet bepalen. Wij hebben de 
nodige informatie niet. 
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Module 10 - afwijzing aanvraag 
 
 
Wij hebben uw aanvraag van ...* / de documenten / inlichtingen ontvangen op ... * 
onderzocht. Wij kunnen u geen kinderbijslag / wezenbijslag / kraamgeld / 
adoptiepremie toekennen, omdat ... (+ artikelen Kinderbijslagwet). 
 
------------------- 
* Hier NIET de datum invullen die op de aanvraag staat maar voor aangetekende brieven de 

poststempel, anders de stempel van de huispost van het kinderbijslagfonds 
 
 
 
 
 
Module 11 - voorrangsrecht bij ander fonds (bericht aan het andere fonds) 
 
 
Op .... ontvingen wij bijgaande aanvraag om kinderbijslag. Na onderzoek blijkt dat bij 
uw fonds een voorrangsrecht kan gevestigd worden voor .... Wij laten X vandaag weten 
dat de aanvraag is doorgestuurd. Wij wijzen u erop dat wij sinds ... provisioneel 
kinderbijslag betalen. 
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Module 12 - geen toeslag 
 
 
1. 
Wij delen u mee dat wij u vanaf … / van … tot … de toeslag voor kinderen van 
langdurig werklozen / langdurig zieken / invaliden (artikel 42bis/50ter 
Kinderbijslagwet) niet (meer) kunnen betalen. 
 
X/u voldoet immers niet (langer) aan de voorwaarden inzake inkomsten en 
gezinssamenstelling. (Feiten) (koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van 
de artikelen 42bis en 56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 
 
2. 
Wij delen u mee dat wij u vanaf … / van … tot … de toeslag voor kinderen van 
langdurig werklozen / langdurig zieken (artikel 42bis/50ter Kinderbijslagwet) niet 
(meer) kunnen betalen. 
 
U/X bent/is immers niet langer werkloos/arbeidsongeschikt sinds… 1 
 
 
3. 
Tot nu toe ontving u een toeslag bij de kinderbijslag. X kon namelijk na zijn 
werkloosheid/ziekte/ invaliditeit het recht op de toeslag behouden (artikel 42bis/50ter 
Kinderbijslagwet). 
 
Wij delen u mee dat wij vanaf … / van … tot … die toeslag niet (meer) kunnen betalen. 
 
De periode waarin X als werknemer verder recht heeft op de toeslag is immers 
afgelopen/onderbroken (Feiten) 
 
 
4. 
Tot nu toe ontving u een toeslag bij de kinderbijslag. X kon namelijk na zijn 
werkloosheid/ziekte/ invaliditeit het recht op de toeslag behouden (artikel 42bis/50ter 
Kinderbijslagwet). 
 
Wij delen u mee dat wij vanaf … / van … tot … die toeslag niet (meer) kunnen betalen. 
 
X/u voldoet immers niet (langer) aan de voorwaarden inzake inkomsten en 
gezinssamenstelling. (Feiten) (koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van 
de artikelen 42bis en 56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 

                                                 
1 als deze periode gevolgd wordt door een zelfstandige activiteit, uitsluiting van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen, niet meer erkend als zieke of tijdelijk werkloos… 
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5. 
U ontving vroeger gewaarborgde gezinsbijslag. Sinds ............. is uw recht op 
kinderbijslag overgegaan naar de werknemersregeling. Tot nu toe ontving u hetzelfde 
bedrag als dat voor langdurig werklozen (artikel 42bis Kinderbijslagwet). 
 
Wij delen u mee dat wij u vanaf … / van … tot … dat hogere bedrag niet (meer) kunnen 
betalen. 
 
X/u voldoet immers niet aan de voorwaarden inzake inkomsten en gezinssamenstelling. 
(Feiten) (koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 
56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 
 
6. 
U ontving vroeger gewaarborgde gezinsbijslag. Sinds … is uw recht op kinderbijslag 
overgegaan naar de werknemersregeling. Tot nu toe ontving u hetzelfde bedrag als dat 
voor langdurig werklozen (artikel 42bis Kinderbijslagwet). 
 
Wij delen u mee dat wij u vanaf …. / van … tot … dat hogere bedrag niet (meer) kunnen 
betalen. 
 
De periode waarin X als werknemer verder recht heeft op de toeslag is immers 
afgelopen/onderbroken. (Feiten) 
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Module 12bis - toekenning toeslag 
 
 
1. 
Wij delen u mee dat u vanaf … / van … tot … de toeslag ontvangt voor kinderen van 
langdurig werklozen / langdurig zieken / invaliden (artikel 42bis/50ter 
Kinderbijslagwet). 
 
X is / u bent immers langer dan zes maanden arbeidsongeschikt/werkloos. 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 
van de 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 begon te werken. Bovendien voldoet 
hij/zij/u verder aan de voorwaarden inzake inkomsten en gezinssamenstelling (artikel 
42bis Kinderbijslagwet, koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de 
artikelen 42bis en 56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 
U kunt terwijl u/X werkt de toeslag nog maximaal 2 jaar na uw/zijn/haar werkloosheid/ 
arbeidsongeschiktheid behouden. 
 
 
3. 
Tot … ontving u gewaarborgde gezinsbijslag. 
 
Omdat u/X werkt, hebt u sinds … recht in de werknemersregeling. Uw kinderbijslag 
blijft even hoog omdat u dezelfde toeslag ontvangt als die voor kinderen van langdurig 
werklozen (artikel 42bis Kinderbijslagwet). U voldoet namelijk aan de voorwaarden 
inzake inkomsten (artikel 42bis Kinderbijslagwet en koninklijk besluit van 26 oktober 
2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, §, 2 van de Kinderbijslagwet). 
 
U kunt de toeslag nog maximaal 2 jaar behouden terwijl u/X werkt. 
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Module 12ter – geen recht op de verhoogde kinderbijslag voor eenoudergezinnen 
 
 
Wij delen u mee dat wij u vanaf … / van … tot … de verhoging van de kinderbijslag 
voor eenoudergezinnen (artikel 41 Kinderbijslagwet) niet (meer) kunnen betalen. 
 
X/u voldoet immers niet (langer) aan de voorwaarden inzake inkomsten. (feiten) (artikel 
41 Kinderbijslagwet en koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de 
artikelen 42bis en 56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 
U moet niet elke maand aan de voorwaarden voldoen.  Als u voor één maand de 
voorwaarden vervult, hebt u recht op de verhoogde kinderbijslag voor de rest van het 
lopende kwartaal en voor het volgende kwartaal.  
 
Als uw inkomen voor een bepaalde maand daalt tot onder het grensbedrag, vraag dan 
een nieuw formulier aan uw kinderbijslagfonds.  
 
of 
 
X/u voldoet immers niet (langer) aan de voorwaarden inzake gezinssamenstelling. 
(Feiten) (artikel 41 Kinderbijslagwet) 
 
 
 
 
Module 12quater – recht op de verhoogde kinderbijslag voor eenoudergezinnen 
 
 
Wij delen u mee dat u vanaf … / van … tot … de verhoogde kinderbijslag voor 
eenoudergezinnen ontvangt (artikel 41 Kinderbijslagwet). 
 
X/u leeft immers alleen met uw kind/kinderen.  Bovendien voldoet u aan de 
voorwaarden inzake inkomsten ( artikel 41 Kinderbijslagwet en koninklijk besluit van 
26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de 
Kinderbijslagwet, …). 
 
 
 
 
Module 13 - verandering bedrag 
 
 
U ontvangt voortaan maandelijks ... EUR kinderbijslag (artikel 40 / 41 / 42bis / 44bis / 
50bis / 50ter Kinderbijslagwet): 
• ... EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63 Kinderbijslagwet) 
• ……………………… 
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Module 14 - wijziging leeftijdstoeslag 
 
 
Omdat u (niet langer) een toeslag ontvangt, krijgt u ook minder / meer leeftijdstoeslag 
voor X. 
 
 
 
 
 
Module 15 - geen kinderbijslag meer 
 
 
U ontvangt kinderbijslag op basis van de tewerkstelling / de werkloosheid / het pensioen 
/ wegens het overlijden van ………. 
Wij delen u mee dat wij vanaf ... niet langer kinderbijslag kunnen betalen voor ... 
 
Dat komt omdat  
X sinds ... werkt / van ... tot ... werkte bij een werkgever die bij het fonds ... aangesloten 
is (artikel 71, § 1bis Kinderbijslagwet). 
of 
uw gezinssituatie als volgt gewijzigd is (artikel 64 Kinderbijslagwet). 
of 
X zijn recht afstond aan Y (artikel 66 Kinderbijslagwet). 
of 
het recht automatisch overging op Y. Daardoor kan namelijk hogere kinderbijslag 
betaald worden (algemene afwijking op artikel 66 Kinderbijslagwet). 
of 
de afstand van het recht door X aan Y niet meer geldig is. (reden) 
of 
X nu deeltijds werkt met een arbeidscontract voor minder dan de helft van de 
gemiddelde wekelijkse arbeidstijd. Hierdoor heeft het recht van Y die zelfstandig is, 
voorrang (artikel 59/60 Kinderbijslagwet). 
of 
X nu zelfstandige is. Er is dus een voorrangsrecht in het stelsel van de zelfstandigen. 
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Module 16 - geen verhoogde wezenbijslag (meer) 
 
 
Wij delen u mee dat u niet langer / geen recht hebt op wezenbijslag voor X (artikel 
56bis Kinderbijslagwet). U ontvangt de gewone kinderbijslag vanaf ..., omdat: 
u / de vader / moeder van het weeskind hertrouwd bent / is. 
of 
u / de vader / moeder van het weeskind een gezin vormt sinds ... 
of 
u / het weeskind niet langer beschouwd wordt als verlaten door u /zijn vader / zijn 
moeder. 
of 
u / het weeskind X geadopteerd bent / is. Door de volle adoptie wordt u / X niet meer als 
wees beschouwd. 
 
 
 
Module 17 - (opnieuw) recht op verhoogde wezenbijslag 
 
 
Wij delen u mee dat u (opnieuw) recht op wezenbijslag hebt voor X vanaf ..., omdat: 
u / de vader / moeder gescheiden bent / is. 
of 
u / de vader / moeder geen gezin (meer) vormt. 
of 
u / de vader / moeder niet meer samenwoont met uw/ zijn / haar echtgeno(o)t(e) 
of 
u / het weeskind beschouwd wordt als verlaten door uw vader / uw moeder / zijn vader / 
zijn moeder (artikel 56bis Kinderbijslagwet). 
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Module 18 - geen kinderbijslag meer voor een kind 
 
Wij delen u mee dat u vanaf ………. niet langer kinderbijslag ontvangt voor 
……………… (artikel 62, § 2/3/4/5/artikel 63 Kinderbijslagwet), omdat 
 
hij/zij 25 jaar geworden is. 
of 
hij/zij niet langer onderwijs volgt. 
of 
hij/zij zich op ……… 200. ingeschreven heeft voor het hoger onderwijs voor minder 
dan 27 studiepunten (KB van 10 augustus 2005). 
of 
hij/zij werkt… 
of 
hij/zij een sociale uitkering (ziekte-uitkering, vakantiegeld, ...) ontvangt die voortvloeit 
uit … 
of 
hij/zij werkt en meer dan … € bruto per maand verdient. Bovendien vermoeden wij dat 
die situatie tijdens de wachttijd niet meer zal veranderen.  
Als hij/zij voor het einde van de wachttijd stopt met werken of het inkomen lager wordt 
dan het grensbedrag, laat het ons dan weten. Wij onderzoeken dan opnieuw het recht op 
kinderbijslag.  
of 
wij bericht kregen dat X werkt / een uitkering ontvangt. Wij gaan er dus van uit dat de 
inkomensgrens overschreden is. Wij schorsen de kinderbijslag zolang X werkt / de 
uitkering ontvangt. 
 
Als het inkomen toch lager is dan het grensbedrag, stuur ons dan bijgaand formulier P20 
ingevuld en ondertekend terug. Wij onderzoeken dan opnieuw het recht op 
kinderbijslag. 
 
Als wij het formulier niet terug ontvangen hebben en ook geen bericht van u of geen 
bericht van einde tewerkstelling, sluiten wij het dossier af op het einde van de wachttijd. 
 
Als wij een bericht van einde tewerkstelling ontvangen, onderzoeken wij opnieuw het 
recht op kinderbijslag. 
 
Meer informatie vindt u op het infoblad bij het formulier. 
 
of 
hij/zij …………… 
 
 
Module 19 - kinderbijslag voor werkzoekenden 
 
 
De VDAB / ACTIRIS / ………… liet ons weten dat X ingeschreven is als 
werkzoekende. 
U vindt hierbij informatie over het recht op kinderbijslag tijdens de wachttijd 
(artikel 62, § 5 Kinderbijslagwet). 
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Module 20 - gehandicapt kind wordt 21 
 
 
 
X wordt binnenkort 21 jaar en kan recht hebben op een tegemoetkoming van de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Dat betekent dat u voor haar / hem vanaf 
... niet langer de toeslag voor gehandicapten zult ontvangen (artikel 63 
Kinderbijslagwet). 
 
U ontvangt wel nog kinderbijslag zonder de toeslag voor gehandicapten zolang X 
student, op leercontract of werkzoekende is (artikel 62 Kinderbijslagwet). Stuur ons zo 
snel mogelijk bijgaand formulier P7 / P20 / … terug. 
 
U kunt bovendien een uitkering voor gehandicapten aanvragen bij uw gemeentebestuur. 
Doe dat zo snel mogelijk. Als u de aanvraag doet voor de 21ste verjaardag ontvangt u de 
uitkering vanaf de maand na de 21ste verjaardag. Anders krijgt u die vanaf de maand na 
de aanvraag. 
 
 
 
 
 
Module 21 - dossier gesloten wegens gebrek aan gegevens 
 
 
In onze brief van ... hebben wij u om documenten / inlichtingen gevraagd. U vindt 
hierbij een kopie van die brief. 
Op ... hebben wij u een herinnering gestuurd. U heeft echter nog altijd niet op onze 
vraag geantwoord. 
 
Wij konden de nodige informatie ook niet via een andere weg krijgen. Daarom kunnen 
wij niet onderzoeken of u recht hebt op kinderbijslag / ............... en sluiten wij uw 
dossier af. 
 
Het recht op kinderbijslag blijft vijf jaar geldig (artikel 120 Kinderbijslagwet).  
Als u uw recht op kinderbijslag voor de periode van ......... tot ............. niet wilt 
verliezen, moet u uiterlijk op … een nieuwe aanvraag doen (artikel 120 
Kinderbijslagwet). 
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Module 21bis – geen medische beslissing die leidt tot het al dan niet toekennen van 
een toeslag voor gehandicapte kinderen – mededeling 4 maanden na de aanvraag 
 
 
Op …….. hebben wij uw aanvraag ontvangen om een gehandicaptentoeslag voor 
……………… Wij hebben u op ………. de nodige documenten en medische 
formulieren toegestuurd om uw aanvraag in te dienen bij de bevoegde diensten van de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, samen met informatie. 
 
Tot nu toe hebt u daar geen gevolg aan gegeven. 
 
U vindt hierbij een kopie van de documenten. Als u niet reageert, kunnen wij niet 
onderzoeken of ………… recht heeft op de gehandicaptentoeslag en sluiten wij uw 
dossier af. 
 
 
 
 
 
 
Module 22 - stopzetting provisionele betalingen 
 
 
Op ... lieten wij u weten dat wij u voorlopig kinderbijslag betalen in afwachting van 
verder onderzoek. 
 
U hebt ons / het fonds dat uw recht op kinderbijslag onderzoekt echter nog altijd niet 
geantwoord op onze / hun vraag om inlichtingen / documenten / ... Wij konden de 
nodige informatie ook niet via een andere weg krijgen. Daarom kunnen wij u vanaf ... 
niet langer voorlopige kinderbijslag betalen (artikel 71, § 2 /… Kinderbijslagwet). 
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Module 23 - beroep 
 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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). 

 
 
 
 
 
 
Module 23bis - verjaring 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  16 



Module 24 - betaling kraamgeld / adoptiepremie 
 
 
U ontvangt binnenkort ... EUR kraamgeld / adoptiepremie voor 
de geboorte van uw kind verwacht tegen / op .......... (artikel 73bis Kinderbijslagwet). 
of 
de adoptie van uw kind (artikel 73bis Kinderbijslagwet). 
 
Als het indexcijfer voor de geboorte verandert, ontvangt u later nog een aanvullend 
bedrag. 
 
 
 
 
 
Module 25 - geboortebewijs voor het kraamgeld 
 
 
Bij de aangifte van de geboorte geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een speciaal 
geboortebewijs voor het kraamgeld af. Let op: u kunt dit document maar eenmaal 
krijgen. Bezorg ons dit document zo snel mogelijk. Vergeet niet uw dossiernummer 
erop te vermelden. U vindt het bovenaan deze brief. Vermeld dit nummer ook op alle 
andere briefwisseling met ons. 
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Module 26 - afstand van voorrangsrecht + feitelijk gezin 
 
 
U hebt recht op kinderbijslag voor Y. 
 
Door zijn / haar ... kan X echter recht hebben op verhoogde kinderbijslag voor Y 
(artikel 51 Kinderbijslagwet). 
of 
Sinds ... woont u echter op hetzelfde adres als X. Als u beiden verklaart een gezin te 
vormen, kan X recht hebben op een toeslag bij de kinderbijslag voor Y (artikel 51 
Kinderbijslagwet). 
of 
U ontvangt de kinderbijslag voor ……… momenteel echter van verschillende 
kinderbijslagfondsen. Als u uw recht afstaat aan X, kunt u de kinderbijslag voor alle 
kinderen van hetzelfde fonds krijgen. 
 
Als u ervoor kiest uw recht af te staan aan X in het belang van het / de kind(eren), vul 
dan bijgevoegd formulier V in (artikel 66 Kinderbijslagwet). Meer informatie vindt u op 
het infoblad over de verandering van de voorrang. 
 
 
 
 
 
Module 27 - infoblad 
 
 
U vindt hierbij een infoblad over het begrip feitelijk gezin en over de gevolgen voor de 
kinderbijslag, en ook een formulier voor uw verklaring. 
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Module 28 - toeslag voor gehandicapte kinderen 
 
 
Wij vernemen dat X onderwijs volgt in een instelling voor bijzonder onderwijs / een 
medisch-pedagogisch instituut. 
 
Als  een kind minstens 66% gehandicapt is verklaard door de medische controledienst 
van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, betalen wij een toeslag bovenop de 
gewone kinderbijslag (artikel 47 Kinderbijslagwet). 
of 
Als de medische controledienst van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
vaststelt dat de aandoening van een kind aan de voorwaarden voldoet, betalen wij een 
toeslag bovenop de gewone kinderbijslag (artikel 47 Kinderbijslagwet). 
 
Neem contact op met ons als u een medisch onderzoek wenst. 
 
 
 
 
 
 
 
Module 29 
 
 
Nihil. 
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II. Aanwijzing van de bijslagtrekkende 
 
 
 
Module 30 - co-ouderschap 
 
 
Als ouders die niet samenwonen toch samen het ouderlijk gezag uitoefenen (co-
ouderschap) en een van beide ouders de kinderen opvoedt, wordt de kinderbijslag 
betaald aan de moeder. Woont het kind officieel bij de vader, dan ontvangt die de 
kinderbijslag als hij daarom vraagt. De vader en de moeder kunnen ook de kinderbijslag 
laten storten op een rekening waartoe ze beiden toegang hebben (artikel 69, § 1, 3de lid 
Kinderbijslagwet). 
 
 
 
 
Module 31 - vader = bijslagtrekkende, brief aan moeder 
 
 
De heer X vroeg ons om de kinderbijslag voor ………….. aan hem te betalen. Volgens 
het Rijksregister zijn de kinderen inderdaad bij hem ingeschreven. Wij betalen dus de 
kinderbijslag aan hem vanaf ... 
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Module 32 - vader = bijslagtrekkende, brief aan vader 
 
 
Op ... vroeg u ons om de kinderbijslag voor uw kind(eren) aan u uit te betalen. Volgens 
het Rijksregister is/zijn het/de kind(eren) inderdaad bij u ingeschreven. U ontvangt de 
kinderbijslag vanaf ... 
 
Wij schrijven vandaag een brief naar mevrouw ... om haar hierover in te lichten. 
 
 
 
 
 
 
Module 33 - vader niet bijslagtrekkende 
 
 
Op ... vroeg u ons om de kinderbijslag voor uw kind(eren) aan u uit te betalen. Wij 
kunnen hier niet op ingaan omdat de kinderen volgens het Rijksregister niet bij u 
wonen. De kinderbijslag wordt dan ook verder aan de moeder uitbetaald. 
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Module 34 - betaling te goeder trouw aan de verkeerde bijslagtrekkende 
 
 
Wij ontvingen uw aanvraag / Wij vernamen uw veranderde situatie op ... Daarom 
menen wij de kinderbijslag voor ... tot ... geldig en te goeder trouw aan ... betaald te 
hebben. Wij zijn namelijk te laat ingelicht over de verandering in uw gezin (artikel 1240 
Burgerlijk Wetboek - zie kader). 
 
Wij kunnen de kinderbijslag geen twee keer uitbetalen. Wij raden u dus aan contact op 
te nemen met ………… om samen tot een akkoord te komen. 
 
Artikel 1240 van het Burgerlijk Wetboek stelt: “De betaling, te goeder trouw gedaan 
aan iemand die in het bezit is van de schuldvordering, is geldig, al wordt ook de bezitter 
naderhand uit dat bezit ontzet”. De bezitter van de schuldvordering is de persoon die op 
zijn minst schijnbaar de hoedanigheid van schuldeiser heeft. 
 
of 
 
Wij ontvingen de aanvraag van ... / Wij vernamen de gewijzigde situatie op ... Daarom 
menen wij de kinderbijslag voor ... tot ... geldig en te goeder trouw aan u betaald te 
hebben. Wij zijn namelijk te laat ingelicht over de verandering in uw gezin (artikel 1240 
Burgerlijk Wetboek - zie kader). 
 
Wij kunnen de kinderbijslag geen twee keer uitbetalen. Wij hebben …… dus 
aangeraden met u contact op te nemen om samen tot een akkoord te komen. 
 
 
Artikel 1240 van het Burgerlijk Wetboek stelt: “De betaling, te goeder trouw gedaan 
aan iemand die in het bezit is van de schuldvordering, is geldig, al wordt ook de bezitter 
naderhand uit dat bezit ontzet”. De bezitter van de schuldvordering is de persoon die op 
zijn minst schijnbaar de hoedanigheid van schuldeiser heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Module 35 - kennisgeving verandering gezinstoestand 
 
 
Van veranderingen in uw gezin moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
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Module 36 - begin / einde plaatsing 
 
 
Wij vernemen dat X geplaatst is. Daarom ontvangt u vanaf ... maar een derde van de 
kinderbijslag voor dit kind (artikel 70 Kinderbijslagwet). 
of 
Wij vernemen dat X niet langer geplaatst is. Daarom ontvangt u vanaf ... de volledige 
kinderbijslag voor dit kind (artikel 70 Kinderbijslagwet). 
 
 
 
 
 
 
Module 36bis - verandering bijslagtrekkende - bericht aan de vorige 
bijslagtrekkende 
 
 
Wij delen u mee dat u vanaf ... niet langer kinderbijslag ontvangt voor X 
omdat mevrouw Y, de moeder van het kind, bij uw gezin kwam wonen op ... 
of 
omdat X het gezin verliet op ... 
of 
... 
 
De kinderbijslag wordt namelijk betaald aan de moeder. Als de moeder het kind niet 
zelf opvoedt, ontvangt de persoon of de instelling die het kind opvoedt de kinderbijslag 
(artikel 69 Kinderbijslagwet). 
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Module 36ter – verandering van bijslagtrekkende - bericht aan nieuwe 
bijslagtrekkende 
 
 
Wij delen u mee dat u vanaf ... kinderbijslag ontvangt voor X 
omdat u bij het gezin van mevrouw Y kwam wonen op ... 
of 
omdat X bij uw gezin kwam wonen op ... 
of 
….. 
 
De kinderbijslag wordt namelijk betaald aan de moeder. Als de moeder het kind niet 
zelf opvoedt, ontvangt de persoon of de instelling die het kind opvoedt de kinderbijslag 
(artikel 69 Kinderbijslagwet). 
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Module 37 - algemene info over beroep tegen aanwijzing bijslagtrekkende bij 
arbeidsrechtbank en verzet bij vrederechter 
 
 
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. 
 
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). 

Als de Arbeidsrechter beslist dat de kinderbijslag aan een andere persoon betaald moet 
worden, kan ook het bedrag veranderen. 

In het belang van het kind kunt u ook aan de Vrederechter vragen dat de kinderbijslag 
aan u betaald wordt in plaats van aan de vader / de moeder / het rechtgevende kind. 

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 
(artikel 594, 8° Gerechtelijk Wetboek - de tekst is bijgevoegd). 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 (art. 69, § 3 Kinderbijslagwet). 
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Module 38 - verklaring feitelijk gezin 
 
 
Wij vernemen dat u op hetzelfde adres woont als Y, die de kinderbijslag ontvangt voor 
X. 
 
Als u en Y beiden verklaren een gezin te vormen, kunt u misschien samen meer 
kinderbijslag krijgen. Gebruik voor uw verklaring bijgevoegd formulier J. 
 
U vindt hierbij ook een infoblad over het begrip feitelijk gezin en over de gevolgen voor 
de kinderbijslag. 
 
U kunt ons ook altijd contacteren. 
 
 
 
Module 39 - betaling aan kind zelf 
 
 
De kinderbijslag wordt betaald aan het kind zelf als 
het gehuwd is. 
of 
het minstens 16 is en op een ander adres ingeschreven is dan zijn moeder of de persoon 
die het vroeger opvoedde. 
of 
het zelf kinderbijslag ontvangt voor een of meer kinderen. 
(artikel 69 § 2 Kinderbijslagwet) 
 
Omdat u / het kind aan deze voorwaarde voldoet (op ...) 
krijgt u / het kind zelf de kinderbijslag vanaf ... 
of 
had / kunt u uw kinderbijslag zelf (kunnen) ontvangen vanaf ... 
 
U kunt echter een (bloed)verwant in de eerste graad (uw vader, moeder, stiefvader of 
stiefmoeder) de kinderbijslag laten ontvangen in uw plaats, 
• om een toeslag te ontvangen, als die (bloed)verwant langdurig werkloos, ziek of 

invalide is (artikel 42bis of 50ter Kinderbijslagwet). 
• zodat u met de andere kinderen (bv. uw broers / zussen) gegroepeerd kunt worden. 

De kinderbijslag is dan hoger (het tweede kind ontvangt immers meer kinderbijslag 
dan het oudste en het derde nog meer). 

• zodat die (bloed)verwant een extralegaal voordeel kan krijgen (bv. een sinterklaas-, 
eindejaars- of schoolpremie, die de werkgever betaalt als men een bewijs van het 
kinderbijslagfonds afgeeft). 

• om de verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen te ontvangen, als die 
(bloed)verwant alleen leeft met de kinderen (artikel 41 Kinderbijslagwet) 

 
Als u dat wenst, vul dan bijgevoegde verklaring K in, onderteken ze en stuur ze zo snel 
mogelijk terug. Wij betalen de kinderbijslag dan vanaf de volgende maand aan de 
persoon die u aangeduid hebt. U kunt met een gewone brief altijd vragen dat de 
kinderbijslag weer aan u uitbetaald wordt. 
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Module 40 (voetnoot) 
 
 
Nihil / vervangen door vermelding in de tekst zelf 
 
 
 
 
 
 
Module 40bis – einde plaatsing van een rechtgevend kind, 1/3 op spaarrekening – 
info aan kind 
 
 
Van ………… tot ……….. was u geplaatst in (naam instelling). In die periode (of 
eventuele andere periode) werd 2/3 van uw kinderbijslag betaald aan ……………. en 
werd 1/3 gestort op spaarrekening nr. ……………………………… op uw naam bij 
(naam financiële instelling). 
 
 
 
 
 
 
 
Module 40ter – einde plaatsing van een rechtgevend kind, 1/3 op spaarrekening –  
info aan persoon die daarna bijslagtrekkende is 
 
 
Van ………… tot ……….. is 2/3 van de kinderbijslag voor X betaald aan ……………. 
en werd 1/3 gestort op spaarrekening nr. ……………………………… op naam van X 
bij (naam financiële instelling). 

  27 



III. Kennisgeving en terugvordering van debetten 
 
Module 41 - kennisgeving en motivering van een schuld 
 
 
Wij hebben vastgesteld dat u.............. EUR ten onrechte van ons ontvangen hebt. Meer 
details vindt u in de tabel. 
 
U had geen recht op dat bedrag omdat ……………. 
De betaling was strijdig met (de) artikel(en) ........ van de Kinderbijslagwet. U vindt 
hierbij de tekst van dat / die artikel(en). 
of 
Volgens dat / die artikel(en) ............ 
 
Het ten onrechte betaalde bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te vorderen 
     
     

Totaal     
 
 
 
 
Module 41bis - kennisgeving van een schuld als gevolg van een winstgevende 
activiteit van een student 
 
 
U hebt van ons …… EUR ten onrechte ontvangen. Meer details vindt u in de tabel. 
 
Het bedrag is betaald in strijd met de kinderbijslagwet: 
een kind dat in het eerste/tweede/vierde kalenderkwartaal meer dan 240 uren werkt, 
krijgt namelijk geen kinderbijslag voor dat kwartaal (artikel 13 van het koninklijk 
besluit van 10 augustus 2005). 
of 
een kind dat in de laatste zomervakantie na zijn studie in totaal meer dan 240 uren werkt 
in de maanden juli, augustus en september samen, krijgt namelijk geen kinderbijslag 
meer (artikel 14 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005). 
 
Volgens de RSZ-verklaring van de werkgever heeft ………………… in het …… 
kwartaal 200 ... meer dan 240 uren gewerkt. 
 
In deze verklaring zijn namelijk … werkdagen aangegeven voor dat kwartaal. Op basis 
van de norm van 38 uren per week gaan wij ervan uit dat 240 urennorm overschreden 
is.  
 
Wij kunnen onze beslissing herzien als u bewijst dat hij/zij minder gewerkt heeft of dat 
er bezoldigde uren/dagen meegerekend zijn waarop hij/zij niet gewerkt heeft. Als bewijs 
kunt u ons bijvoorbeeld een attest van de werkgever sturen. 
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Als het gaat om werk in het kader van een stage vereist voor een wettelijk erkend 
diploma, getuigschrift of brevet, laat het ons dan weten. De verklaring van de werkgever 
bevat die informatie namelijk niet. Voor zo'n stage is de 240-urennorm niet van 
toepassing. Maar de maandelijkse inkomsten van de jongere mogen dan bruto maximum 
…… EUR bedragen. Wij zullen het recht dan opnieuw onderzoeken. 
 
Omdat wij niet over informatie beschikken waaruit wij kunnen besluiten dat 
………………… niet langer of minder werkt, wordt voorlopig geen kinderbijslag meer 
betaald voor hem/haar. Het recht zal kwartaal per kwartaal opnieuw onderzocht worden 
bij ontvangst van de volgende RSZ-verklaringen. 
 
We kunnen eerder opnieuw kinderbijslag betalen als u verklaart dat ………………… 
niet meer dan 240 uren per kwartaal werkt. 
 
Het ten onrechte betaalde bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te vorderen 
     
     

Totaal     
 
 
 
 
 
Module 42 - verwijzing naar de verjaringstermijn 
 
 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Wij moeten dus ………  EUR terugvorderen. 
of 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Een deel van het bedrag, …………. EUR, is dus verjaard. De rest, 
……………… EUR, moeten wij terugvorderen. 
 
 
 
 
Module 43 - inhoudingen op kinderbijslag 
 
 
(Feiten). Het is dus door uw nalatigheid / uw fout / een fout van ons dat wij u ten 
onrechte kinderbijslag / … betaald hebben. 
Daarom houden wij / houdt kinderbijslagfonds ………. de volgende maanden ….. % in 
op uw kinderbijslag (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek). 
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Module 44 - vraag om aflossingen naast inhoudingen 
 
Uw schuld is te groot om ze alleen met inhoudingen af te lossen. Als uw recht op 
kinderbijslag vervalt, zult u dus nog een groot bedrag terug moeten betalen. Om dat te 
voorkomen vragen wij u ook nog maandelijks ………….. EUR te storten op rekening 
………………………… van …………………………  Vermeld bij uw betaling 
volgend kenmerk: ……………… 
 
Module 45 - vraag om volledige terugbetaling 
 
Wij vragen u …………… EUR te storten op rekening ………………………… van 
……………………………. , binnen  ……………. dagen na de datum van deze brief. 
Vermeld bij uw betaling volgend kenmerk: ………………… 
 
Module 46 - mogelijke verrekening met een andere kinderbijslaginstelling 
 
Volgens de informatie waarover wij beschikken, hebben wij u ten onrechte € ........... 
betaald. Dat is de kinderbijslag voor uw kind(eren) voor de periode van ....... tot 
................ 
 
Voor dezelfde periode en dezelfde kinderen kan (naam van het fonds / de instelling) 
namelijk aan (naam van de rechthebbende) een voorrangsrecht toekennen. 
 
Wij hebben die instelling gevraagd dat voorrangsrecht op kinderbijslag te onderzoeken 
en ons het bedrag terug te betalen dat zij hadden moeten betalen maar dat wij u ten 
onrechte betaald hebben (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek en artikel 11 van EU-
Verordening 574/72). 
 
Als (naam van het fonds / de instelling) ons het bedrag dat wij ten onrechte aan u 
betaald hebben niet (volledig) terug kan betalen, zullen wij verplicht zijn dat bedrag van 
u terug te vorderen.  
 
Wij sturen u deze kennisgeving om de verjaring van dat bedrag te stuiten. 
 
Module 47 - resultaat van de verrekening met een andere kinderbijslaginstelling 
 
Wij hebben u op ……………. per aangetekende brief laten weten dat u …………. EUR 
ten onrechte van ons ontvangen had. Het ging om kinderbijslag die wij u betaald hadden 
in plaats van ………………. 
 
Dat fonds heeft ons ………… EUR terugbetaald. Het saldo, …………… EUR, moet u 
zelf nog betalen. 
of 
Dat fonds kon ons het gevraagde bedrag niet terugbetalen. Daarom moet u ons het 
volledige bedrag terugbetalen. 
of 
Dat fonds heeft ons het volledige bedrag terugbetaald. U hebt dus geen schulden meer 
bij ons kinderbijslagfonds. 
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Module 48 - schuldenaar-bijslagtrekkende overleden - kennisgeving aan de 
erfgenamen (alleen als de vordering reeds bij leven aan de bijslagtrekkende 
betekend was) 
 
 
Wij stellen vast dat ……………….., die overleden is, ons nog ……………… EUR 
schuldig was. Het gaat om ten onrechte betaalde kinderbijslag voor de kinderen 
……………. Meer details vindt u in de tabel. 
.............. had geen recht op dat bedrag omdat  ……………. 
 
De betaling was strijdig met (de) artikel(en) ........ van de Kinderbijslagwet. U vindt 
hierbij de tekst van dat/die artikel(en) 
of 
Volgens dat/die artikel(en) ............ 
 
Het bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te vorderen 
     
     

Totaal     
 
Als directe erfgenamen bent u ons samen met X,Y,Z dus ………… EUR schuldig. Wij 
hebben ook aan hen de terugbetaling gevraagd. 
of 
Als enige directe erfgenaam bent u ons dus …………………… EUR schuldig. 
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Module 49 - informatie en hulp bij betalingsproblemen / beroep 
 
 
Voor meer informatie, kunt u ons contacteren op het nummer …, op werkdagen van ..… 
u tot ….. u. 
 
Als u het bedrag moeilijk ineens kunt betalen, kunt u ons voorstellen uw schuld met 
maandelijkse stortingen af te lossen. 
of 
Als u financiële problemen heeft, kunt u vragen dat wij minder inhouden op latere 
kinderbijslag. 
 
Daarvoor moet u wel per brief de reden opgeven. 
 
Als terugbetaling voor u zeer moeilijk is, kunt u ons vragen uw schuld geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook daarvoor moet u de reden opgeven. Er gebeurt dan 
een onderzoek. 
 
Als u niet akkoord gaat, kunt u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Meer informatie 
daarover vindt u in het kader / op de achterkant van deze brief. 
 
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). 
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Module 50 - eerste rappel 
 
 
Op …. vroegen wij u per aangetekende brief ons ……………… EUR terug te betalen 
binnen ………. dagen. In die brief werd uitgelegd waarom wij dat bedrag terugvorderen 
en hoe het werd berekend. 
 
Wij stellen vast dat uw schuld nog niet (volledig) betaald is. Daarom vragen wij u 
dadelijk …………. EUR  te storten op rekening …………………. van ……………... 
Vermeld bij uw betaling volgend kenmerk: ………………… 
 
 
 
 
Module 51 - rappel + bericht van mogelijke intersectoriële inhoudingen 
 
 
Op …. vroegen wij u per aangetekende brief ons dadelijk ……………… EUR terug te 
betalen. In die brief werd uitgelegd waarom wij dat bedrag terugvorderen en hoe het 
werd berekend. 
 
Wij stellen vast dat uw schuld nog niet (volledig) betaald is. Daarom vragen wij u 
dadelijk …………. EUR  te storten op rekening …………………. van ……………... 
Vermeld bij uw betaling volgend kenmerk: ………………… 
 
Als u niet betaalt, zullen wij maandelijks 10 % moeten laten inhouden op 
uw ………………… door …………………. (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek). 
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Module 52 - kennisgeving van een vraag om intersectoriële inhoudingen 
 
 
Op …….. lieten wij u per aangetekende brief weten dat wij u …………… EUR ten 
onrechte betaald hebben voor de periode van ……….. tot ………. 
 
(Reden) 
 
Het bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te vorderen 
     
     

Totaal     
 
Op ……….. hebben wij u een herinnering gestuurd. U bent ons nog steeds ……… EUR 
schuldig. 
 
Wij zullen dus maandelijks 10 % moeten laten inhouden op uw ………………… door 
…………………., tot uw schuld volledig afgelost is (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk 
Wetboek). 
 
De inhoudingen beginnen ten vroegste drie maanden na de datum van deze brief. U 
vindt hierbij de tekst van artikel 1410, § 4 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
 
 

  34 



Module 53 - vraag aan andere instelling om inhoudingen te doen 
 
 
Wij hebben X op ………. per aangetekende brief gevraagd ons ……….. EUR  terug te 
betalen omdat wij dat bedrag ten onrechte betaald hadden. 
 
(Reden) 
 
X heeft niet gereageerd op onze vraag om terugbetaling. 
of 
X  is gestopt met terugbetalen. 
 
Op grond van artikel 1410, § 4 van het Gerechtelijk Wetboek vragen wij u voor onze 
rekening maandelijks 10 % in te houden op de …………… die u hem / haar betaalt, na 
de wettelijke termijn van drie maanden vanaf de datum van deze brief, en de 
ingehouden bedragen te storten op rekening ………… van …………….., met 
vermelding van het kenmerk ……… 
 
Als inhoudingen niet mogelijk zijn, wilt u ons dat dan laten weten en ook meedelen 
waarom? 
 
Wij hebben X op ............... per aangetekende brief laten weten dat wij u om inhoudingen 
gevraagd hebben. 
 
 
 
 
Module 54 - laatste rappel vóór gerechtelijke procedure 
 
 
Op …. vroegen wij u per aangetekende brief ons dadelijk ……………… EUR terug te 
betalen. In een vorige brief werd uitgelegd waarom wij dat bedrag terugvorderen en hoe 
het werd berekend. 
 
Wij stellen vast dat uw schuld nog niet (volledig) betaald is. Daarom vragen wij u 
dadelijk …………. EUR  te storten op rekening …………………. van ……………... 
Vermeld bij uw betaling volgend kenmerk: ………………… 
 
Als u niet betaalt, vorderen wij het bedrag terug via de rechtbank. 
 
Gerechtelijke terugvordering kan zware gevolgen hebben. Als de rechter beslist dat u de 
ten onrechte ontvangen kinderbijslag terug moet betalen, kan daar nog intrest bijkomen. 
Als u aan de uitspraak van de rechter geen gevolg geeft, kan het kinderbijslagfonds 
beslag laten leggen op uw inkomsten en goederen. Bovendien zult u ook alle 
deurwaarderskosten moeten betalen. 
 
Met deze brief geven wij u een laatste kans om de ongemakken en de kosten van een 
procedure voor de rechtbank te voorkomen. 
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Module 55 - ontvangstmelding van een vraag om niet terug te vorderen 
 
 
Wij hebben uw vraag ontvangen om het bedrag van ……… EUR dat u ons schuldig 
bent, niet terug te vorderen. 
 
Wij onderzoeken uw aanvraag en zullen u zo spoedig mogelijk onze beslissing 
meedelen. Intussen houden wij verder ……… % in op uw maandelijkse kinderbijslag. 
 
 
 
 
 
Module 56 - mededeling beslissing over een vraag om niet terug te vorderen 
 
 
gunstig 
 
Wij delen u onze gunstige beslissing mee over uw vraag om de kinderbijslag die wij u 
ten onrechte betaald hebben, namelijk ………….. EUR, niet terug te vorderen. U bent 
ons fonds dus niets meer schuldig. 
 
 
ongunstig 
 
Wij delen u mee dat wij niet kunnen ingaan op uw vraag om de kinderbijslag die wij u 
ten onrechte betaald hebben, niet terug te vorderen. (Reden) 
 
U bent ons dus ……………. EUR schuldig. 
 
Daarom vragen wij u (opnieuw) maandelijks ……….. EUR te storten op 
rekening ………………… van …………………….. Vermeld bij uw betaling volgend 
kenmerk ……………..  
Als u later toch moeilijkheden hebt met terugbetalen, neem dan dadelijk contact op met 
ons. 
of 
Daarom houden wij verder maandelijks ………….. % in op uw kinderbijslag tot uw 
schuld volledig afgelost is. 
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Module 57 - bericht van volledige aflossing van de schuld 
 
 
Wij delen u mee dat de kinderbijslag die wij u ten onrechte betaald hadden, volledig 
terugbetaald is. U bent ons dus niets meer schuldig. 
 
 
 
 
 
 
 
Module 58 - terugkomen op een bericht van een schuld 
 
 
Op ………….. vroegen wij u ons …………. EUR terug te betalen. Wij dachten 
namelijk dat wij u dat bedrag ten onrechte betaald hadden. 
 
Op basis van nieuwe gegevens / Na een nieuw onderzoek van uw dossier kunnen wij u 
echter meedelen dat onze vraag een vergissing was. U bent ons dus niets schuldig. 
 
De ten onrechte ingehouden bedrag zal binnenkort terugbetaald worden. 
of 
Het bedrag dat u ons ten onrechte gestort heeft zal binnenkort terugbetaald worden. 
 
 
 
 
 
 
Module 59 - antwoord op een vraag om gespreide terugbetaling 
 
 
U hebt ons gevraagd om uw schuld van ………… EUR met maandelijkse aflossingen te 
mogen betalen. 
 
Wij gaan akkoord met uw voorstel om maandelijks ……… EUR te betalen. 
of 
Wij houden voortaan maar … % in op uw maandelijkse kinderbijslag. 
of 
Wij vragen u maandelijks.......... EUR terug te betalen. 
of 
Wij hebben besloten maandelijks nog maar … % in te houden op uw kinderbijslag. 
 
 
 
 
 
 



 
Standaardbrieven 

 
 
 
 
 
I. Diverse mededelingen 
 
 
ONTVANGSTMELDING (modules 1+1bis) 

 
 
Wij hebben uw / de aanvraag om kinderbijslag (van ...) op ...1 goed ontvangen. 
 
Het dossiernummer is .... Voor meer informatie, neem contact op met …….. op het 
nummer ... 
 
Uw / deze aanvraag wordt zo snel mogelijk onderzocht. Volgens de wet mag dat 
onderzoek hoogstens vier maanden duren. Die termijn stopt als aan u of aan een 
instelling buiten België informatie gevraagd wordt. 
 
Het recht op kinderbijslag blijft vijf jaar geldig (artikel 120 Kinderbijslagwet). 
 
Normaal gezien zal het kinderbijslagfonds u op uw rechten wijzen. Als u echter niet 
akkoord bent, neem dan dadelijk contact op met uw kinderbijslagfonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
1 Hier NIET de datum invullen die op de aanvraag staat maar voor aangetekende brieven de 

poststempel, anders de stempel van de huispost van het kinderbijslagfonds. 
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ONTVANGSTMELDING + VRAAG OM INLICHTINGEN (modules 1+2+1bis) 
 
 
Wij hebben uw / de aanvraag om kinderbijslag (van ...) op ...1 goed ontvangen. 
 
Het dossiernummer is .... Voor meer informatie, neem contact op met  ... op het nummer 
... 
 
Stuur ons a.u.b. het / de volgende formulier(en) zo spoedig mogelijk / na de geboorte 
volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend terug. Dan kunnen wij uw aanvraag snel 
behandelen / bepalen welk kinderbijslagfonds uw kindergeld zal uitbetalen / uw vraag 
beantwoorden / enz. 
1 ................. 
2 ................. 
3 ................. 
 
Uw / deze aanvraag wordt zo snel mogelijk onderzocht. Volgens de wet mag dat 
onderzoek hoogstens vier maanden duren. Die termijn stopt als aan u of aan een 
instelling buiten België informatie gevraagd wordt. 
 
Het recht op kinderbijslag blijft vijf jaar geldig (artikel 120 Kinderbijslagwet). 
 
Normaal gezien zal het kinderbijslagfonds u op uw rechten wijzen. Als u echter niet 
akkoord bent, neem dan dadelijk contact op met uw kinderbijslagfonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
1 Hier NIET de datum invullen die op de aanvraag staat maar voor aangetekende brieven de 

poststempel, anders de stempel van de huispost van het kinderbijslagfonds. 
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VRAAG OM INLICHTINGEN (module 2) 
 
 
Stuur ons a.u.b. het / de volgende formulier(en) zo spoedig mogelijk / na de geboorte 
volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend terug. Dan kunnen wij uw aanvraag snel 
behandelen / bepalen welk kinderbijslagfonds uw kindergeld zal uitbetalen / uw vraag 
beantwoorden / enz. 
 
1 ................. 
2 ................. 
3 ................. 
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II.   Toekenning van kinderbijslag  
 
 
KRAAMGELD A POSTERIORI EN ADOPTIEPREMIE NIET GEVOLGD DOOR BETALINGEN 
KINDERBIJSLAG (modules 3+24+23+23bis) 
 
 
Wij hebben uw aanvraag van / de documenten / inlichtingen ontvangen op ...1 

onderzocht.  
of 
Wij ontvingen bericht van kinderbijslagfonds X dat het recht op kinderbijslag van Y 
overgegaan is naar u omdat daardoor hogere kinderbijslag betaald kan worden. 
 
U hebt recht op kinderbijslag / wezenbijslag / kraamgeld / een adoptiepremie,  
• als werknemer 
• als uitkeringsgerechtigd volledig werkloze 
• als invalide 
• op basis van de tewerkstelling van ………… 
• op basis van het statuut van uitkeringsgerechtigd volledig werkloze van ………… 
• op basis van het statuut van invalide van ………… 
• wegens het overlijden van ... 
• …………………… 
 
Het recht gaat in op ... 
 
U ontvangt binnenkort ... EUR kraamgeld / adoptiepremie voor 
de geboorte van uw kind verwacht tegen/op .......... (artikel 73bis Kinderbijslagwet). 
of 
de adoptie van uw kind (artikel 73bis Kinderbijslagwet). 
 
Als het indexcijfer voor de geboorte verandert, ontvangt u later nog een aanvullend 
bedrag. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons 
contacteren op het nummer ..., op werkdagen van .. u tot ... u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
1 Hier NIET de datum invullen die op de aanvraag staat maar voor aangetekende brieven de 

poststempel, anders de stempel van de huispost van het kinderbijslagfonds. 
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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. 
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KRAAMGELD A POSTERIORI EN ADOPTIEPREMIE GEVOLGD DOOR BETALINGEN 
KINDERBIJSLAG (modules 3+24+4+23+23bis) 
 
 
Wij hebben uw aanvraag van / de documenten / inlichtingen ontvangen op ... 1 

onderzocht.  
of 
Wij ontvingen bericht van kinderbijslagfonds X dat het recht op kinderbijslag van Y 
overgegaan is naar u omdat daardoor hogere kinderbijslag betaald kan worden. 
 
 
U hebt recht op kinderbijslag / wezenbijslag / kraamgeld / een adoptiepremie,  
• als werknemer 
• als uitkeringsgerechtigd volledig werkloze 
• als invalide 
• op basis van de tewerkstelling van ………… 
• op basis van het statuut van uitkeringsgerechtigd volledig werkloze van ………… 
• op basis van het statuut van invalide van ………… 
• wegens het overlijden van ... 
• …………………… 
 
Het recht gaat in op ... 
 
U ontvangt binnenkort ... EUR kraamgeld / adoptiepremie voor 
de geboorte van uw kind verwacht tegen/op .......... (artikel 73bis Kinderbijslagwet). 
of 
de adoptie van uw kind (artikel 73bis Kinderbijslagwet). 
 
Als het indexcijfer voor de geboorte verandert, ontvangt u later nog een aanvullend 
bedrag. 
 
Vanaf .../ vanaf die datum hebt u recht op... EUR kinderbijslag per maand (artikel 40 / 
41 / 42bis / 44 / 44bis / 50bis / 50ter / ... Kinderbijslagwet): 
• ... EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63, Kinderbijslagwet) 
• ……………………… 
 
U ontvangt de kinderbijslag rond de 10de van elke maand. Het is telkens de kinderbijslag 
van de vorige maand: de kinderbijslag van juni ontvangt u bijvoorbeeld in juli. 
 
Het bedrag van de kinderbijslag volgt het indexcijfer. 
 
 
 
___________________ 
1 Hier NIET de datum invullen die op de aanvraag staat maar voor aangetekende brieven de 

poststempel, anders de stempel van de huispost van het kinderbijslagfonds. 
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Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
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VOORUITBETAALD KRAAMGELD (modules 3+24+25+23+23bis) 
 
 
Wij hebben uw aanvraag van / de documenten / inlichtingen ontvangen op ...1 
onderzocht.  
of 
Wij ontvingen bericht van kinderbijslagfonds X dat het recht op kinderbijslag van Y 
overgegaan is naar u omdat daardoor hogere kinderbijslag betaald kan worden. 
 
U hebt recht op kinderbijslag / wezenbijslag / kraamgeld / een adoptiepremie,  
• als werknemer 
• als uitkeringsgerechtigd volledig werkloze 
• als invalide 
• op basis van de tewerkstelling van ………… 
• op basis van het statuut van uitkeringsgerechtigd volledig werkloze van ………… 
• op basis van het statuut van invalide van ………… 
• wegens het overlijden van ... 
• …………………… 
Het recht gaat in op ... 
 
U ontvangt binnenkort... EUR kraamgeld / adoptiepremie voor 
de geboorte van uw kind verwacht tegen/op .......... (artikel 73bis Kinderbijslagwet). 
of 
de adoptie van uw kind (artikel 73bis Kinderbijslagwet). 
 
Als het indexcijfer voor de geboorte verandert, ontvangt u later nog een aanvullend 
bedrag. 
 
Bij de aangifte van de geboorte geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een speciaal 
geboortebewijs voor het kraamgeld af. Let op: u kunt dit document maar eenmaal 
krijgen. Bezorg ons dit document zo snel mogelijk. Vergeet niet uw dossiernummer 
erop te vermelden. U vindt het bovenaan deze brief. Vermeld dit nummer ook op alle 
andere briefwisseling met ons. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons 
contacteren op het nummer ..., op werkdagen van .. u tot ... u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
1 Hier NIET de datum invullen die op de aanvraag staat maar voor aangetekende brieven de 

poststempel, anders de stempel van de huispost van het kinderbijslagfonds. 
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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. 
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VASTGESTELD RECHT EN BEGIN VAN DE BETALINGEN (modules 3+4+23+23bis) 
 
 
Wij hebben uw aanvraag van / de documenten / inlichtingen ontvangen op ...1 
onderzocht. 
of 
Wij ontvingen bericht van kinderbijslagfonds X dat het recht op kinderbijslag van Y 
overgegaan is naar u omdat daardoor hogere kinderbijslag betaald kan worden. 
 
U hebt recht op kinderbijslag / wezenbijslag / kraamgeld / een adoptiepremie,  
• als werknemer 
• als uitkeringsgerechtigd volledig werkloze 
• als invalide 
• op basis van de tewerkstelling van ………… 
• op basis van het statuut van uitkeringsgerechtigd volledig werkloze van ………… 
• op basis van het statuut van invalide van ………… 
• wegens het overlijden van ... 
• …………………… 
 
Het recht gaat in op ... 
 
Vanaf .../ vanaf die datum hebt u recht op... EUR kinderbijslag per maand (artikel 40 / 
41 / 42bis / 44 / 44bis / 50bis / 50ter / ... Kinderbijslagwet): 
• ... EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63, Kinderbijslagwet) 
• ……………………… 
 
U ontvangt de kinderbijslag rond de 10de van elke maand. Het is telkens de kinderbijslag 
van de vorige maand: de kinderbijslag van juni ontvangt u bijvoorbeeld in juli. 
 
Het bedrag van de kinderbijslag volgt het indexcijfer. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons 
contacteren op het nummer ..., op werkdagen van .. u tot ... u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
1 Hier NIET de datum invullen die op de aanvraag staat maar voor aangetekende brieven de 

poststempel, anders de stempel van de huispost van het kinderbijslagfonds. 
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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. 
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OPNIEUW KINDERBIJSLAG VOOR EEN STUDENT (modules 5bis+4+23+23bis) 
 
 
Op ………. lieten wij u weten dat wij vanaf ………. geen kinderbijslag meer konden 
betalen voor ……………….. 
 
- omdat hij/zij voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven was in het hoger 
onderwijs (KB van 10 augustus 2005). 
of 
- omdat hij/zij meer dan 240 uren per kwartaal werkte. 
 
Sinds ……… is het aantal studiepunten minstens 27 / werkt hij/zij niet meer. 
of 
Wij hebben vernomen dat hij/zij vanaf ……… minder dan 240 uren per kwartaal zou 
werken. 
 
U hebt dus opnieuw recht op kinderbijslag voor ………………… vanaf ……….  
U ontvangt binnenkort ook de achterstallige kinderbijslag. 
 
Het bedrag, … EUR, werd zo berekend: 
 maand/jaar maand/jaar 
RK 1 (naam en voornaam)   
RK 2 (naam en voornaam)   

TOTAAL   

 
Vanaf .../ vanaf die datum hebt u recht op... EUR kinderbijslag per maand (artikel 40 / 
41 / 42bis / 44 / 44bis / 50bis / 50ter / ... Kinderbijslagwet): 
• …… EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• …… EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• …… EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63, Kinderbijslagwet) 
• ……………………… 
 
U ontvangt de kinderbijslag rond de 10de van elke maand. 
 
Het is telkens de kinderbijslag van de vorige maand: de kinderbijslag van juni ontvangt 
u bijvoorbeeld in juli. 
 
Het bedrag van de kinderbijslag volgt het indexcijfer. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
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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. 
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VOORTZETTING VAN HET RECHT EN BETALING AAN EEN ANDERE BIJSLAGTREKKENDE 
(modules 36ter+4+23+23bis) 
 
 
Wij delen u mee dat u vanaf ... kinderbijslag ontvangt voor X 
omdat u bij het gezin van mevrouw Y kwam wonen op ... 
of 
omdat X bij uw gezin kwam wonen op ... 
of 
….. 
 
De kinderbijslag wordt namelijk betaald aan de moeder. Als de moeder het kind niet 
zelf opvoedt, ontvangt de persoon of de instelling die het kind opvoedt de kinderbijslag 
(artikel 69 Kinderbijslagwet). 
 
Vanaf .../ vanaf die datum hebt u recht op... EUR kinderbijslag per maand (artikel 40 / 
41 / 42bis / 44 / 44bis / 50bis / 50ter / ... Kinderbijslagwet): 
• ... EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63, Kinderbijslagwet) 
• ……………………… 
 
U ontvangt de kinderbijslag rond de 10de van elke maand. Het is telkens de kinderbijslag 
van de vorige maand: de kinderbijslag van juni ontvangt u bijvoorbeeld in juli. Het 
bedrag van de kinderbijslag volgt het indexcijfer. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons 
contacteren op het nummer ..., op werkdagen van .. u tot ... u. 
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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. 
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BETALING VAN ACHTERSTALLIGE KINDERBIJSLAG OF TOESLAGEN ZONDER INTRESTEN 
(modules 3+5+23+23bis) 
 
 
Wij hebben uw aanvraag van / de documenten / inlichtingen ontvangen op ...1 
onderzocht.  
of 
Wij ontvingen bericht van kinderbijslagfonds X dat het recht op kinderbijslag van Y 
overgegaan is naar u omdat daardoor hogere kinderbijslag betaald kan worden. 
 
U hebt recht op kinderbijslag / wezenbijslag / kraamgeld / een adoptiepremie,  
• als werknemer 
• als uitkeringsgerechtigd volledig werkloze 
• als invalide 
• op basis van de tewerkstelling van ………… 
• op basis van het statuut van uitkeringsgerechtigd volledig werkloze van ………… 
• op basis van het statuut van invalide van ………… 
• wegens het overlijden van ... 
• …………………… 
 
Het recht gaat in op ... 
 
U ontvangt binnenkort... EUR. 
 
Dat is achterstallige kinderbijslag (artikel 40 / 42bis / 44 / 44bis / 50ter 
Kinderbijslagwet) / de toeslag voor kinderen van langdurig werklozen (artikel 42bis 
Kinderbijslagwet) / invaliden (artikel 50ter Kinderbijslagwet) / eenoudergezinnen 
(artikel 41 Kinderbijslagwet) / ... 
 
Het bedrag werd zo berekend: 
 
 maand/jaar maand/jaar 
RK 1 (naam en voornaam)   
RK 2 (naam en voornaam)   
TOTAAL   
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons 
contacteren op het nummer ..., op werkdagen van .. u tot ... u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
1 Hier NIET de datum invullen die op de aanvraag staat maar voor aangetekende brieven de 

poststempel, anders de stempel van de huispost van het kinderbijslagfonds. 
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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. 
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BETALING VAN ACHTERSTALLIGE KINDERBIJSLAG OF TOESLAGEN MET INTRESTEN 
(modules 3+5+7+23+23bis) 
 
 
Wij hebben uw aanvraag van / de documenten / inlichtingen ontvangen op ...1 
onderzocht.  
of 
Wij ontvingen bericht van kinderbijslagfonds X dat het recht op kinderbijslag van Y 
overgegaan is naar u omdat daardoor hogere kinderbijslag betaald kan worden. 
 
U hebt recht op kinderbijslag / wezenbijslag / kraamgeld / een adoptiepremie,  
• als werknemer 
• als uitkeringsgerechtigd volledig werkloze 
• als invalide 
• op basis van de tewerkstelling van ………… 
• op basis van het statuut van uitkeringsgerechtigd volledig werkloze van ………… 
• op basis van het statuut van invalide van ………… 
• wegens het overlijden van ... 
• …………………… 
 
Het recht gaat in op ... 
 
U ontvangt binnenkort ... EUR. 
 
Dat is achterstallige kinderbijslag (artikel 40 / 42bis / 44 / 44bis / 50ter 
Kinderbijslagwet) / de toeslag voor kinderen van langdurig werklozen (artikel 42bis 
Kinderbijslagwet) / invaliden (artikel 50ter Kinderbijslagwet) / eenoudergezinnen 
(artikel 41 Kinderbijslagwet) / ... 
 
Het bedrag werd zo berekend: 
 
 maand/jaar maand/jaar 
RK 1 (naam en voornaam)   
RK 2 (naam en voornaam)   
TOTAAL   
 
U krijgt / kreeg de toeslag op de kinderbijslag (art. 42bis, 50ter,... Kinderbijslagwet) / 
de verhoogde kinderbijslag voor eenoudergezinnen (art. 41 Kinderbijslagwet) /  
de kinderbijslag (art. 40 / 42bis / 44 / 44bis / 50ter Kinderbijslagwet) voor ... tot ... (X) 
dagen te laat. Binnenkort betalen wij u dan ook intrest aan Y % (de wettelijke 
intrestvoet). Het gaat om ... EUR 
 
Dat bedrag werd zo berekend: 
 
(Verschuldigde kinderbijslag) x (aantal dagen vertraging) x Y 
   365 x 100 
_________________ 
1 Hier NIET de datum invullen die op de aanvraag staat maar voor aangetekende brieven de 

poststempel, anders de stempel van de huispost van het kinderbijslagfonds. 
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Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
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III. Verandering van een bedrag 
 
TOEKENNING VAN EEN LAGER BEDRAG NA HET EINDE VAN EEN RECHT OP EEN 
SOCIALE TOESLAG (modules 12+14+13+35+23+23bis) 
 
 
1. 
Wij delen u mee dat wij u vanaf … / van … tot … de toeslag voor kinderen van 
langdurig werklozen / langdurig zieken / invaliden (artikel 42bis/50ter 
Kinderbijslagwet) niet (meer) kunnen betalen. 
 
X/u voldoet immers niet (langer) aan de voorwaarden inzake inkomsten en 
gezinssamenstelling. (Feiten) (koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van 
de artikelen 42bis en 56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 
 
2. 
Wij delen u mee dat wij u vanaf … / van … tot … de toeslag voor kinderen van 
langdurig werklozen / langdurig zieken (artikel 42bis/50ter Kinderbijslagwet) niet 
(meer) kunnen betalen. 
 
U/X bent/is immers niet langer werkloos/arbeidsongeschikt sinds… 2 
 
 
3. 
Tot nu toe ontving u een toeslag bij de kinderbijslag. X kon namelijk na zijn 
werkloosheid/ziekte/ invaliditeit het recht op de toeslag behouden (artikel 42bis/50ter 
Kinderbijslagwet). 
 
Wij delen u mee dat wij vanaf … / van … tot … die toeslag niet (meer) kunnen betalen. 
 
De periode waarin X als werknemer verder recht heeft op de toeslag is immers 
afgelopen/onderbroken (Feiten) 
 
 
4. 
Tot nu toe ontving u een toeslag bij de kinderbijslag. X kon namelijk na zijn 
werkloosheid/ziekte/ invaliditeit het recht op de toeslag behouden (artikel 42bis/50ter 
Kinderbijslagwet). 
 
Wij delen u mee dat wij vanaf … / van … tot … die toeslag niet (meer) kunnen betalen. 
 
X/u voldoet immers niet (langer) aan de voorwaarden inzake inkomsten en 
gezinssamenstelling. (Feiten) (koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van 
de artikelen 42bis en 56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 

                                                 
2 als deze periode gevolgd wordt door een zelfstandige activiteit, uitsluiting van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen, niet meer erkend als zieke of tijdelijk werkloos… 
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5. 
U ontving vroeger gewaarborgde gezinsbijslag. Sinds ............. is uw recht op 
kinderbijslag overgegaan naar de werknemersregeling. Tot nu toe ontving u hetzelfde 
bedrag als dat voor langdurig werklozen (artikel 42bis Kinderbijslagwet). 
 
Wij delen u mee dat wij u vanaf … / van … tot … dat hogere bedrag niet (meer) kunnen 
betalen. 
 
X/u voldoet immers niet aan de voorwaarden inzake inkomsten en gezinssamenstelling. 
(Feiten) (koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 
56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 
 
6. 
U ontving vroeger gewaarborgde gezinsbijslag. Sinds … is uw recht op kinderbijslag 
overgegaan naar de werknemersregeling. Tot nu toe ontving u hetzelfde bedrag als dat 
voor langdurig werklozen (artikel 42bis Kinderbijslagwet). 
 
Wij delen u mee dat wij u vanaf …. / van … tot … dat hogere bedrag niet (meer) kunnen 
betalen. 
 
De periode waarin X als werknemer verder recht heeft op de toeslag is immers 
afgelopen/onderbroken. (Feiten) 
 
Omdat u (niet langer) een toeslag ontvangt, krijgt u ook minder / meer leeftijdstoeslag 
voor X. 
 
U ontvangt voortaan maandelijks ... EUR kinderbijslag (artikel 40 / 41 / 42bis / 44bis / 
50bis / 50ter Kinderbijslagwet): 
• ... EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63 Kinderbijslagwet 
• ……………………… 
 
Van veranderingen in uw gezin moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
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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. 
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TOEKENNING VAN EEN LAGER BEDRAG NA HET EINDE VAN EEN RECHT OP DE 
VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR EENOUDERGEZINNEN  
(modules 12ter+14+13+35+23+23bis) 
 
 
Wij delen u mee dat wij u vanaf … / van … tot … de verhoging van de kinderbijslag 
voor eenoudergezinnen (artikel 41 Kinderbijslagwet) niet (meer) kunnen betalen. 
 
X/u voldoet immers niet (langer) aan de voorwaarden inzake inkomsten. (feiten) (artikel 
41 Kinderbijslagwet en koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de 
artikelen 42bis en 56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 
U moet niet elke maand aan de voorwaarden voldoen.  Als u voor één maand de 
voorwaarden vervult, hebt u recht op de verhoogde kinderbijslag voor de rest van het 
lopende kwartaal en voor het volgende kwartaal.  
 
Als uw inkomen voor een bepaalde maand daalt tot onder het grensbedrag, vraag dan 
een nieuw formulier aan uw kinderbijslagfonds.  
 
of 
 
X/u voldoet immers niet (langer) aan de voorwaarden inzake gezinssamenstelling. 
(Feiten) (artikel 41 Kinderbijslagwet) 
 
 
Omdat u (niet langer) een toeslag ontvangt, krijgt u ook minder / meer leeftijdstoeslag 
voor X. 
 
U ontvangt voortaan maandelijks ... EUR kinderbijslag (artikel 40 / 41 / 42bis / 44bis / 
50bis / 50ter Kinderbijslagwet): 
• ... EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63 Kinderbijslagwet 
• ……………………… 
 
Van veranderingen in uw gezin moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
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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. 
 
 

  61 



TOEKENNING VAN EEN HOGER BEDRAG NA HET VASTSTELLEN VAN EEN RECHT OP EEN 
SOCIALE TOESLAG (modules 12bis+14+13+35+23+23bis) 
 
 
1. 
Wij delen u mee dat u vanaf … / van … tot … (verder) de toeslag ontvangt voor 
kinderen van langdurig werklozen / langdurig zieken / invaliden (artikel 42bis/50ter 
Kinderbijslagwet). 
 
X is / u bent immers langer dan zes maanden arbeidsongeschikt/werkloos. 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 
van de Kinderbijslagwet, …). 
 
2. 
Wij delen u mee dat u vanaf … / van … tot … een kinderbijslagtoeslag ontvangt. 
 
X/u had immers recht op die toeslag voor hij/zij/u begon te werken. Bovendien voldoet 
hij/zij/u verder aan de voorwaarden inzake inkomsten en gezinssamenstelling (artikel 
42bis Kinderbijslagwet, koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de 
artikelen 42bis en 56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 
U kunt terwijl u/X werkt de toeslag nog maximaal 2 jaar na uw/zijn/haar werkloosheid/ 
arbeidsongeschiktheid behouden. 
 
3. 
Tot … ontving u gewaarborgde gezinsbijslag. 
 
Omdat u/X werkt, hebt u sinds … recht in de werknemersregeling. Uw kinderbijslag 
blijft even hoog omdat u dezelfde toeslag ontvangt als die voor kinderen van langdurig 
werklozen (artikel 42bis Kinderbijslagwet). U voldoet namelijk aan de voorwaarden 
inzake inkomsten (artikel 42bis Kinderbijslagwet en koninklijk besluit van 26 oktober 
2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, §, 2 van de Kinderbijslagwet). 
 
U kunt de toeslag nog maximaal 2 jaar behouden terwijl u/X werkt. 
 
Omdat u (niet langer) een toeslag ontvangt, krijgt u ook minder / meer leeftijdstoeslag 
voor X. 
 
U ontvangt voortaan maandelijks EUR ... kinderbijslag (artikel 40 / 41 /42bis / 44bis / 
50bis / 50ter Kinderbijslagwet): 
• EUR ... voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• EUR ... voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• EUR ... voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63 Kinderbijslagwet) 
• …………………… 
 
Van veranderingen in uw gezin moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons 
contacteren op het nummer ..., op werkdagen van .. u tot ... u. 
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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. 
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TOEKENNING VAN EEN HOGER BEDRAG NA HET VASTSTELLEN VAN EEN RECHT OP EEN 
SOCIALE TOESLAG EN VERANDERING VOORRANGSGERECHTIGDE RECHTHEBBENDE BIJ 
ALGEMENE AFWIJKING ARTIKEL 66 KBW  
(modules 15+8+12bis+14+13+35+23+23bis) 
 
 
U ontvangt kinderbijslag op basis van de tewerkstelling / de werkloosheid / het pensioen 
/ wegens het overlijden van ………. 
Wij delen u mee dat wij vanaf ... niet langer kinderbijslag kunnen betalen voor ... 
 
Dat komt omdat  
X sinds ... werkt / van ... tot ... werkte bij een werkgever die bij het fonds ... aangesloten 
is (artikel 71, § 1bis Kinderbijslagwet). 
of 
uw gezinssituatie als volgt gewijzigd is (artikel 64 Kinderbijslagwet). 
of 
X zijn recht afstond aan Y (artikel 66 Kinderbijslagwet). 
of 
het recht automatisch overging op Y. Daardoor kan namelijk hogere kinderbijslag 
betaald worden (algemene afwijking op artikel 66 Kinderbijslagwet). 
of 
de afstand van het recht door X aan Y niet meer geldig is. (reden) 
of 
X nu deeltijds werkt met een arbeidscontract voor minder dan de helft van de 
gemiddelde wekelijkse arbeidstijd. Hierdoor heeft het recht van Y die zelfstandig is, 
voorrang (artikel 59/60 Kinderbijslagwet). 
of 
X nu zelfstandige is. Er is dus een voorrangsrecht in het stelsel van de zelfstandigen. 
 
Oude procedure 
Vandaag sturen wij uw dossier naar het fonds ... , dat het recht op kinderbijslag / 
kraamgeld zal onderzoeken op basis van………………….... 
of 
Nieuwe procedure 
Vandaag sturen wij uw dossier naar het fonds ... , dat u kinderbijslag / kraamgeld zal 
betalen op basis van ………………….. (art. 51, § 1 en 2 Kinderbijslagwet). 
 
 
Wij betalen u de kinderbijslag / het kraamgeld echter voorlopig vanaf ... (artikel 71, §2 
Kinderbijslagwet) op basis van de gegevens waarover wij beschikken. Als u te weinig 
kreeg, wordt dat na het onderzoek van uw dossier bijgepast. 
 
1. 
Wij delen u mee dat u vanaf … / van … tot … (verder) de toeslag ontvangt voor 
kinderen van langdurig werklozen / langdurig zieken / invaliden (artikel 42bis/50ter 
Kinderbijslagwet). 
 
X is / u bent immers langer dan zes maanden arbeidsongeschikt/werkloos. Bovendien 
voldoet hij/zij/u aan de voorwaarden inzake inkomsten en gezinssamenstelling 
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(koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 
van de Kinderbijslagwet, …). 
2. 
Wij delen u mee dat u vanaf … / van … tot … een kinderbijslagtoeslag ontvangt. 
 
X/u had immers recht op die toeslag voor hij/zij/u begon te werken. Bovendien voldoet 
hij/zij/u verder aan de voorwaarden inzake inkomsten en gezinssamenstelling (artikel 
42bis Kinderbijslagwet, koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de 
artikelen 42bis en 56, § 2 van de Kinderbijslagwet, …). 
 
U kunt terwijl u/X werkt de toeslag nog maximaal 2 jaar na uw/zijn/haar werkloosheid/ 
arbeidsongeschiktheid behouden. 
 
3. 
Tot … ontving u gewaarborgde gezinsbijslag. 
 
Omdat u/X werkt, hebt u sinds … recht in de werknemersregeling. Uw kinderbijslag 
blijft even hoog omdat u dezelfde toeslag ontvangt als die voor kinderen van langdurig 
werklozen (artikel 42bis Kinderbijslagwet). U voldoet namelijk aan de voorwaarden 
inzake inkomsten (artikel 42bis Kinderbijslagwet en koninklijk besluit van 26 oktober 
2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, §, 2 van de Kinderbijslagwet). 
 
U kunt de toeslag nog maximaal 2 jaar behouden terwijl u/X werkt. 
 
Omdat u (niet langer) een toeslag ontvangt, krijgt u ook minder / meer leeftijdstoeslag 
voor X. 
 
U ontvangt voortaan maandelijks ... EUR kinderbijslag (artikel 40 / 41 / 42bis / 44bis / 
50bis / 50ter Kinderbijslagwet): 
• ... EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63 Kinderbijslagwet) 
• ……………………… 
 
Van veranderingen in uw gezin moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
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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. 
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TOEKENNING VAN EEN HOGER BEDRAG NA HET VASTSTELLEN VAN EEN RECHT OP DE 
VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR EENOUDERGEZINNEN  
(modules 12quater+14+13+35+23+23bis) 
 
 
Wij delen u mee dat u vanaf … / van … tot … (verder) de verhoogde kinderbijslag voor 
eenoudergezinnen ontvangt (artikel 41 Kinderbijslagwet). 
 
X/u leeft immers alleen met uw kind/kinderen.  Bovendien voldoet u aan de 
voorwaarden inzake inkomsten ( artikel 41 Kinderbijslagwet en koninklijk besluit van 
26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de 
Kinderbijslagwet, …). 
 
Omdat u (niet langer) een toeslag ontvangt, krijgt u ook minder / meer leeftijdstoeslag 
voor X. 
 
U ontvangt voortaan maandelijks EUR ... kinderbijslag (artikel 40 / 41 / 42bis / 44bis / 
50bis / 50ter Kinderbijslagwet): 
• EUR ... voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• EUR ... voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• EUR ... voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63 Kinderbijslagwet) 
• …………………… 
 
Van veranderingen in uw gezin moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons 
contacteren op het nummer ..., op werkdagen van .. u tot ... u. 
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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. 
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TOEKENNING VAN EEN HOGER BEDRAG NA HET VASTSTELLEN VAN EEN RECHT OP 
WEZENBIJSLAG (modules 17+13+35+23+23bis) 
 
 
Wij delen u mee dat u (opnieuw) recht op wezenbijslag hebt voor X vanaf ..., omdat: 
u / de vader / moeder gescheiden bent / is. 
of 
u / de vader / moeder geen gezin (meer) vormt. 
of 
u / de vader / moeder niet meer samenwoont met uw/ zijn / haar echtgeno(o)t(e) 
of 
u / het weeskind beschouwd wordt als verlaten door uw vader / uw moeder / zijn vader / 
zijn moeder (artikel 56bis Kinderbijslagwet). 
 
U ontvangt voortaan maandelijks... EUR kinderbijslag (artikel 40 / 41 / 42bis / 44bis / 
50bis / 50ter Kinderbijslagwet): 
• ... EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63 Kinderbijslagwet 
• …………………………… 
 
Van veranderingen in uw gezin moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons 
contacteren op het nummer ..., op werkdagen van .. u tot ... u. 
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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. 
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TOEKENNING VAN EEN LAGER BEDRAG NA HET EINDE VAN EEN RECHT OP 
WEZENBIJSLAG (modules 16+14+13+23+23bis) 
 
 
Wij delen u mee dat u niet langer / geen recht hebt op wezenbijslag voor X (artikel 
56bis Kinderbijslagwet). U ontvangt de gewone kinderbijslag vanaf ..., omdat: 
u / de vader / moeder van het weeskind hertrouwd bent / is. 
of 
u / de vader / moeder van het weeskind een gezin vormt sinds ... 
of 
u / het weeskind niet langer beschouwd wordt als verlaten door u /zijn vader / zijn 
moeder. 
of 
u / het weeskind X geadopteerd bent / is. Door de volle adoptie wordt u / X niet meer als 
wees beschouwd. 
 
Omdat u (niet langer) een toeslag ontvangt, krijgt u ook minder / meer leeftijdstoeslag 
voor X. 
 
U ontvangt voortaan maandelijks ... EUR kinderbijslag (artikel 40 / 41 / 42bis / 44bis / 
50bis / 50ter Kinderbijslagwet): 
• ... EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63 Kinderbijslagwet 
• ……………………………… 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons 
contacteren op het nummer ..., op werkdagen van .. u tot ... u. 
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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. 
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TOEKENNING VAN EEN HOGER OF LAGER BEDRAG NA EEN PLAATSING OF HET EINDE 
VAN EEN PLAATSING VAN EEN OF MEER KINDEREN, MET OF ZONDER BETALING TE 
GOEDER TROUW (modules 36+13+34+23+23bis) 
 
 
Wij vernemen dat X geplaatst is. Daarom ontvangt u vanaf ... maar een derde van de 
kinderbijslag voor dit kind (artikel 70 Kinderbijslagwet). 
of 
Wij vernemen dat X niet langer geplaatst is. Daarom ontvangt u vanaf ... de volledige 
kinderbijslag voor dit kind (artikel 70 Kinderbijslagwet). 
 
U ontvangt voortaan maandelijks … EUR kinderbijslag (artikel 40 / 41 / 42bis / 44bis / 
50bis / 50ter Kinderbijslagwet): 
• ... EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63 Kinderbijslagwet 
• ………………………… 
 
Wij ontvingen uw aanvraag / Wij vernamen uw veranderde situatie op ... Daarom 
menen wij de kinderbijslag voor ... tot ... geldig en te goeder trouw aan ... betaald te 
hebben. Wij zijn namelijk te laat ingelicht over de verandering in uw gezin (artikel 1240 
Burgerlijk Wetboek - zie kader). 
 
Wij kunnen de kinderbijslag geen twee keer uitbetalen. Wij raden u dus aan contact op 
te nemen met ………… om samen tot een akkoord te komen. 
 
Artikel 1240 van het Burgerlijk Wetboek stelt: “De betaling, te goeder trouw gedaan 
aan iemand die in het bezit is van de schuldvordering, is geldig, al wordt ook de bezitter 
naderhand uit dat bezit ontzet”. De bezitter van de schuldvordering is de persoon die op 
zijn minst schijnbaar de hoedanigheid van schuldeiser heeft. 
 
of 
 
Wij ontvingen de aanvraag van ... / Wij vernamen de gewijzigde situatie op ... Daarom 
menen wij de kinderbijslag voor ... tot ... geldig en te goeder trouw aan u betaald te 
hebben. Wij zijn namelijk te laat ingelicht over de verandering in uw gezin (artikel 1240 
Burgerlijk Wetboek - zie kader). 
 
Wij kunnen de kinderbijslag geen twee keer uitbetalen. Wij hebben …… dus 
aangeraden met u contact op te nemen om samen tot een akkoord te komen. 
 
Artikel 1240 van het Burgerlijk Wetboek stelt: “De betaling, te goeder trouw gedaan 
aan iemand die in het bezit is van de schuldvordering, is geldig, al wordt ook de bezitter 
naderhand uit dat bezit ontzet”. De bezitter van de schuldvordering is de persoon die op 
zijn minst schijnbaar de hoedanigheid van schuldeiser heeft. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons 
contacteren op het nummer ..., op werkdagen van .. u tot ... u. 
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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. 
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TOEKENNING VAN EEN LAGER BEDRAG WEGENS VERANDERING VAN 
BIJSLAGTREKKENDE, MET OF ZONDER BETALING TE GOEDER TROUW 
(modules 36bis+13+34+23+23bis) 
 
 
Wij delen u mee dat u vanaf ... niet langer kinderbijslag ontvangt voor X 
omdat mevrouw Y, de moeder van het kind, bij uw gezin kwam wonen op ... 
of 
omdat X het gezin verliet op ... 
of 
... 
 
De kinderbijslag wordt namelijk betaald aan de moeder. Als de moeder het kind niet 
zelf opvoedt, ontvangt de persoon of de instelling die het kind opvoedt de kinderbijslag 
(artikel 69 Kinderbijslagwet). 
 
U ontvangt voortaan maandelijks ... EUR kinderbijslag (artikel 40 / 41 / 42bis / 44bis / 
50bis / 50ter Kinderbijslagwet): 
• ... EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63 Kinderbijslagwet) 
• ………………………… 
 
Wij ontvingen uw aanvraag / Wij vernamen uw veranderde situatie op ... Daarom 
menen wij de kinderbijslag voor ... tot ... geldig en te goeder trouw aan ... betaald te 
hebben. Wij zijn namelijk te laat ingelicht over de verandering in uw gezin (artikel 1240 
Burgerlijk Wetboek - zie kader). 
 
Wij kunnen de kinderbijslag geen twee keer uitbetalen. Wij raden u dus aan contact op 
te nemen met ………… om samen tot een akkoord te komen. 
 
Artikel 1240 van het Burgerlijk Wetboek stelt: “De betaling, te goeder trouw gedaan 
aan iemand die in het bezit is van de schuldvordering, is geldig, al wordt ook de bezitter 
naderhand uit dat bezit ontzet”. De bezitter van de schuldvordering is de persoon die op 
zijn minst schijnbaar de hoedanigheid van schuldeiser heeft. 
 
of 
 
Wij ontvingen de aanvraag van ... / Wij vernamen de gewijzigde situatie op ... Daarom 
menen wij de kinderbijslag voor ... tot ... geldig en te goeder trouw aan u betaald te 
hebben. Wij zijn namelijk te laat ingelicht over de verandering in uw gezin (artikel 1240 
Burgerlijk Wetboek - zie kader). 
 
Wij kunnen de kinderbijslag geen twee keer uitbetalen. Wij hebben …… dus 
aangeraden met u contact op te nemen om samen tot een akkoord te komen. 
 
Artikel 1240 van het Burgerlijk Wetboek stelt: “De betaling, te goeder trouw gedaan 
aan iemand die in het bezit is van de schuldvordering, is geldig, al wordt ook de bezitter 
naderhand uit dat bezit ontzet”. De bezitter van de schuldvordering is de persoon die op 
zijn minst schijnbaar de hoedanigheid van schuldeiser heeft. 
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Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
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TOEKENNING VAN EEN LAGER BEDRAG NA HET EINDE VAN EEN RECHT VAN EEN OF 
MEER KINDEREN (modules 18+13+23+23bis) 
 
 
Wij delen u mee dat u vanaf ………. niet langer kinderbijslag ontvangt voor 
……………… (artikel 62, § 2/3/4/5/artikel 63 Kinderbijslagwet), omdat 
 
hij/zij 25 jaar geworden is. 
of 
hij/zij niet langer onderwijs volgt. 
of 
hij/zij zich op ……… 200. ingeschreven heeft voor het hoger onderwijs voor minder 
dan 27 studiepunten (KB van 10 augustus 2005). 
of 
hij/zij werkt… 
of 
hij/zij een sociale uitkering (ziekte-uitkering, vakantiegeld, ...) ontvangt die voortvloeit 
uit … 
 
of 
 
hij/zij werkt en meer dan … € bruto per maand verdient. Bovendien vermoeden wij dat 
die situatie tijdens de wachttijd niet meer zal veranderen.  
 
Als hij/zij voor het einde van de wachttijd stopt met werken of het inkomen lager wordt 
dan het grensbedrag, laat het ons dan weten. Wij onderzoeken dan opnieuw het recht op 
kinderbijslag.  
 
of 
 
wij bericht kregen dat X werkt / een uitkering ontvangt. Wij gaan er dus van uit dat de 
inkomensgrens overschreden is. Wij schorsen de kinderbijslag zolang X werkt / de 
uitkering ontvangt. 
 
Als het inkomen toch lager is dan het grensbedrag, stuur ons dan bijgaand formulier P20 
ingevuld en ondertekend terug. Wij onderzoeken dan opnieuw het recht op 
kinderbijslag. 
 
Als wij het formulier niet terug ontvangen hebben en ook geen bericht van u of geen 
bericht van einde tewerkstelling, sluiten wij het dossier af op het einde van de wachttijd. 
 
Als wij een bericht van einde tewerkstelling ontvangen, onderzoeken wij opnieuw het 
recht op kinderbijslag. 
 
Meer informatie vindt u op het infoblad bij het formulier. 
 
of 
hij/zij …………… 
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U ontvangt voortaan maandelijks ... EUR kinderbijslag (artikel 40 / 41 / 42bis / 44bis / 
50bis / 50ter Kinderbijslagwet): 
• ... EUR voor (naam), student (artikel 62, §3 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), leerplichtig kind (artikel 62, §1 Kinderbijslagwet) 
• ... EUR voor (naam), gehandicapt kind (artikel 63 Kinderbijslagwet) 
• ……………………… 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
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IV.     Einde van de rechten of van de betalingen 
 
EINDE VAN HET RECHT VAN DE RECHTHEBBENDE EN PROVISIONELE BETALINGEN 
(modules 15+8+23+23bis) 
 
 
U ontvangt kinderbijslag op basis van de tewerkstelling / de werkloosheid / het pensioen 
/ wegens het overlijden van ………. 
Wij delen u mee dat wij vanaf ... niet langer kinderbijslag kunnen betalen voor ... 
 
Dat komt omdat  
X sinds ... werkt / van ... tot ... werkte bij een werkgever die bij het fonds ... aangesloten 
is (artikel 71, § 1bis Kinderbijslagwet). 
of 
uw gezinssituatie als volgt gewijzigd is (artikel 64 Kinderbijslagwet). 
of 
X zijn recht afstond aan Y (artikel 66 Kinderbijslagwet). 
of 
het recht automatisch overging op Y. Daardoor kan namelijk hogere kinderbijslag 
betaald worden (algemene afwijking op artikel 66 Kinderbijslagwet). 
of 
de afstand van het recht door X aan Y niet meer geldig is. (reden) 
of 
X nu deeltijds werkt met een arbeidscontract voor minder dan de helft van de 
gemiddelde wekelijkse arbeidstijd. Hierdoor heeft het recht van Y die zelfstandig is, 
voorrang (artikel 59/60 Kinderbijslagwet). 
of 
X nu zelfstandige is. Er is dus een voorrangsrecht in het stelsel van de zelfstandigen. 
 
Oude procedure 
Vandaag sturen wij uw dossier naar het fonds ..., dat het recht op kinderbijslag / 
kraamgeld zal onderzoeken op basis van………………….. 
of 
Nieuwe procedure 
Vandaag sturen wij uw dossier naar het fonds ..., dat u kinderbijslag / kraamgeld zal 
betalen op basis van ………………….. (art. 51, § 1 en 2 Kinderbijslagwet). 
 
Wij betalen u de kinderbijslag / het kraamgeld echter voorlopig vanaf ... (artikel 71, §2 
Kinderbijslagwet) op basis van de gegevens waarover wij beschikken. Als u te weinig 
kreeg, wordt dat na het onderzoek van uw dossier bijgepast. 
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Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
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EINDE VAN HET RECHT VAN DE RECHTHEBBENDE EN EINDE VAN DE BETALINGEN 
(modules 15+9+2+23+23bis) 
 
 
U ontvangt kinderbijslag op basis van de tewerkstelling / de werkloosheid / het pensioen 
/ wegens het overlijden van ………. 
Wij delen u mee dat wij vanaf ... niet langer kinderbijslag kunnen betalen voor ... 
 
Dat komt omdat  
X sinds ... werkt / van ... tot ... werkte bij een werkgever die bij het fonds ... aangesloten 
is (artikel 71, § 1bis Kinderbijslagwet). 
of 
uw gezinssituatie als volgt gewijzigd is (artikel 64 Kinderbijslagwet). 
of 
X zijn recht afstond aan Y (artikel 66 Kinderbijslagwet). 
of 
het recht automatisch overging op Y. Daardoor kan namelijk hogere kinderbijslag 
betaald worden (algemene afwijking op artikel 66 Kinderbijslagwet). 
of 
de afstand van het recht door X aan Y niet meer geldig is. (reden) 
of 
X nu deeltijds werkt met een arbeidscontract voor minder dan de helft van de 
gemiddelde wekelijkse arbeidstijd. Hierdoor heeft het recht van Y die zelfstandig is, 
voorrang (artikel 59/60 Kinderbijslagwet). 
of 
X nu zelfstandige is. Er is dus een voorrangsrecht in het stelsel van de zelfstandigen. 
 
Wij kunnen het fonds dat uw kinderbijslag moet uitbetalen niet bepalen. Wij hebben de 
nodige informatie niet. 
 
Stuur ons a.u.b. het / de volgende formulier(en) zo spoedig mogelijk / na de geboorte 
volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend terug. Dan kunnen wij uw aanvraag snel 
behandelen / bepalen welk kinderbijslagfonds uw kindergeld zal uitbetalen / uw vraag 
beantwoorden / enz. 
 
1 ................. 
2 ................. 
3 ................. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 

  81 



 
 
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. 
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EINDE VAN DE BETALINGEN NA HET EINDE VAN HET RECHT VAN HET RECHTGEVEND 
KIND (modules 18+23+23bis) 
 
 
Wij delen u mee dat u vanaf ………. niet langer kinderbijslag ontvangt voor 
……………… (artikel 62, § 2/3/4/5/artikel 63 Kinderbijslagwet), omdat 
 
hij/zij 25 jaar geworden is. 
of 
hij/zij niet langer onderwijs volgt. 
of 
hij/zij zich op ……… 200. ingeschreven heeft voor het hoger onderwijs voor minder 
dan 27 studiepunten (KB van 10 augustus 2005). 
of 
hij/zij werkt… 
of 
hij/zij een sociale uitkering (ziekte-uitkering, vakantiegeld, ...) ontvangt die voortvloeit 
uit … 
 
of 
 
hij/zij werkt en meer dan … € bruto per maand verdient. Bovendien vermoeden wij dat 
die situatie tijdens de wachttijd niet meer zal veranderen.  
Als hij/zij voor het einde van de wachttijd stopt met werken of het inkomen lager wordt 
dan het grensbedrag, laat het ons dan weten. Wij onderzoeken dan opnieuw het recht op 
kinderbijslag.  
 
of 
 
wij bericht kregen dat X werkt / een uitkering ontvangt. Wij gaan er dus van uit dat de 
inkomensgrens overschreden is. Wij schorsen de kinderbijslag zolang X werkt / de 
uitkering ontvangt. 
 
Als het inkomen toch lager is dan het grensbedrag, stuur ons dan bijgaand formulier P20 
ingevuld en ondertekend terug. Wij onderzoeken dan opnieuw het recht op 
kinderbijslag. 
 
Als wij het formulier niet terug ontvangen hebben en ook geen bericht van u of geen 
bericht van einde tewerkstelling, sluiten wij het dossier af op het einde van de wachttijd. 
 
Als wij een bericht van einde tewerkstelling ontvangen, onderzoeken wij opnieuw het 
recht op kinderbijslag. 
 
Meer informatie vindt u op het infoblad bij het formulier. 
 
of 
hij/zij …………… 
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Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
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EINDE VAN DE PROVISIONELE BETALINGEN (modules 22+2+23+23bis) 
 
 
Op ... lieten wij u weten dat wij u voorlopig kinderbijslag betalen in afwachting van 
verder onderzoek. 
 
U hebt ons / het fonds dat uw recht op kinderbijslag onderzoekt echter nog altijd niet 
geantwoord op onze / hun vraag om inlichtingen / documenten / ... Wij konden de 
nodige informatie ook niet via een andere weg krijgen. Daarom kunnen wij u vanaf ... 
niet langer voorlopige kinderbijslag betalen (artikel 71, § 2 /… Kinderbijslagwet). 
 
Stuur ons a.u.b. het / de volgende formulier(en) zo spoedig mogelijk / na de geboorte 
volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend terug. Dan kunnen wij uw aanvraag snel 
behandelen / bepalen welk kinderbijslagfonds uw kindergeld zal uitbetalen / uw vraag 
beantwoorden / enz. 
 
1 ................. 
2 ................. 
3 ................. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
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V.   Weigering 
 
WEIGERING ZONDER PROVISIONELE BETALINGEN VAN EEN RECHT OP KINDERBIJSLAG, 
OP KRAAMGELD, OP DE ADOPTIEPREMIE - INFORMATIE AAN DE SOCIAAL 
VERZEKERDEN (modules 10+9+2+23+23bis) 
 
 
Wij hebben uw aanvraag van ...1 / de documenten / inlichtingen ontvangen op ...1 
onderzocht. Wij kunnen u geen kinderbijslag / wezenbijslag / kraamgeld / 
adoptiepremie toekennen, omdat ... (+ artikelen Kinderbijslagwet). 
 
Wij kunnen het fonds dat uw kinderbijslag moet uitbetalen niet bepalen. Wij hebben de 
nodige informatie niet. 
 
Stuur ons a.u.b. het / de volgende formulier(en) zo spoedig mogelijk / na de geboorte 
volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend terug. Dan kunnen wij uw aanvraag snel 
behandelen / bepalen welk kinderbijslagfonds uw kindergeld zal uitbetalen / uw vraag 
beantwoorden / enz. 
 
1 ................. 
2 ................. 
3 ................. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
1 Hier NIET de datum invullen die op de aanvraag staat maar voor aangetekende brieven de 

poststempel, anders de stempel van de huispost van het kinderbijslagfonds. 
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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. 
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WEIGERING MET PROVISIONELE BETALINGEN VAN EEN RECHT OP KINDERBIJSLAG, OP 
KRAAMGELD, OP DE ADOPTIEPREMIE - INFORMATIE AAN DE SOCIAAL VERZEKERDEN 
(modules 10+8+23) 
 
 
Wij hebben uw aanvraag van ...* / de documenten / inlichtingen ontvangen op ...1 
onderzocht. Wij kunnen u geen kinderbijslag / wezenbijslag / kraamgeld / een 
adoptiepremie toekennen, omdat ... (+ artikelen Kinderbijslagwet). 
 
Oude procedure 
Vandaag sturen wij uw dossier naar het fonds ..., dat het recht op kinderbijslag / 
kraamgeld zal onderzoeken op basis van…………………... 
 
of 
 
Nieuwe procedure 
Vandaag sturen wij uw dossier naar het fonds ..., dat u kinderbijslag / kraamgeld zal 
betalen op basis van ………………….. (art. 51, § 1 en 2 Kinderbijslagwet). 
 
Wij betalen u de kinderbijslag / het kraamgeld echter voorlopig vanaf ... (artikel 71, §2 
Kinderbijslagwet) op basis van de gegevens waarover wij beschikken. Als u te weinig 
kreeg, wordt dat na het onderzoek van uw dossier bijgepast. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of meer informatie wilt, kunt u ons 
contacteren op het nummer ..., op werkdagen van .. u tot ... u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
1 Hier NIET de datum invullen die op de aanvraag staat maar voor aangetekende brieven de 

poststempel, anders de stempel van de huispost van het kinderbijslagfonds. 
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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). 
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WEIGERING MET PROVISIONELE BETALINGEN VAN EEN RECHT OP KINDERBIJSLAG, OP 
KRAAMGELD - INFORMATIE AAN HET BEVOEGDE FONDS (module 11) 
 
 
Op .... ontvingen wij bijgaande aanvraag om kinderbijslag. Na onderzoek blijkt dat bij 
uw fonds een voorrangsrecht kan gevestigd worden voor .... Wij laten X vandaag weten 
dat de aanvraag is doorgestuurd. Wij wijzen u erop dat wij sinds ... provisioneel 
kinderbijslag betalen. 
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ADMINISTRATIEVE WEIGERING (modules 21+23) 
 
 
In onze brief van ... hebben wij u om documenten / inlichtingen gevraagd. U vindt 
hierbij een kopie van die brief.  
 
Op ... hebben wij u een herinnering gestuurd. U heeft echter nog altijd niet op onze 
vraag geantwoord. 
 
Wij konden de nodige informatie ook niet via een andere weg krijgen. Daarom kunnen 
wij niet onderzoeken of u recht hebt op kinderbijslag / ............... en sluiten wij uw 
dossier af. 
 
Het recht op kinderbijslag blijft vijf jaar geldig (artikel 120 Kinderbijslagwet).  
Als u uw recht op kinderbijslag voor de periode van ......... tot ............. niet wilt 
verliezen, moet u uiterlijk op … een nieuwe aanvraag doen (artikel 120 
Kinderbijslagwet). 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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). 
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GEEN MEDISCHE BESLISSING DIE LEIDT TOT HET AL DAN NIET TOEKENNEN VAN DE 
TOESLAG VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN – INFORMATIE 4 MAANDEN NA INDIENING 
VAN DE AANVRAAG (Modules 21bis + 23bis + 23) 
 
 
Op …….. hebben wij uw aanvraag ontvangen om een gehandicaptentoeslag voor 
……………… Wij hebben u op ………. de nodige documenten en medische 
formulieren toegestuurd om uw aanvraag in te dienen bij de bevoegde diensten van de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, samen met informatie. 
 
Tot nu toe hebt u daar geen gevolg aan gegeven. 
 
U vindt hierbij een kopie van de documenten. Als u niet reageert, kunnen wij niet 
onderzoeken of ………… recht heeft op de gehandicaptentoeslag en sluiten wij uw 
dossier af. 
 
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. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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). 
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VI.   Informatie 
 
INFORMATIE BETREFFENDE DE TERMIJNEN (module 6) 
 
 
Op ... schreven wij u dat wij uw aanvraag om kinderbijslag ontvangen hadden. De wet 
verplicht ons binnen vier maanden over uw aanvraag te beslissen. Die termijn stopt als 
aan u of aan een instelling buiten België informatie gevraagd wordt. 
 
De termijn van vier maanden liep af op ... Hij werd berekend als volgt: ... 
of 
Op ... vroegen wij informatie aan ..., maar wij kregen nog geen antwoord. Wij nemen de 
verantwoordelijkheid van de vertraging op ons. 
 
Wij zullen u na het onderzoek intrest betalen. 
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INFORMATIE BETREFFENDE DE WERKZOEKENDEN (module 19) 
 
 
De VDAB / ACTIRIS / ………… liet ons weten dat X ingeschreven is als 
werkzoekende. 
 
U vindt hierbij informatie over het recht op kinderbijslag tijdens de wachttijd 
(artikel 62, § 5 Kinderbijslagwet). 
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INFORMATIE BETREFFENDE DE UITKERINGEN VOOR GEHANDICAPTEN (module 20) 
 
 
X wordt binnenkort 21 jaar en kan recht hebben op een tegemoetkoming van de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Dat betekent dat u voor haar / hem vanaf 
... niet langer de toeslag voor gehandicapten zult ontvangen (artikel 63 
Kinderbijslagwet). 
 
U ontvangt wel nog kinderbijslag zonder de toeslag voor gehandicapten zolang X 
student, op leercontract of werkzoekende is (artikel 62 Kinderbijslagwet). Stuur ons zo 
snel mogelijk bijgaand formulier P7 / P20 / … terug. 
 
U kunt bovendien een uitkering voor gehandicapten aanvragen bij uw gemeentebestuur. 
Doe dat zo snel mogelijk. Als u de aanvraag doet voor de 21ste verjaardag ontvangt u de 
uitkering vanaf de maand na de 21ste verjaardag. Anders krijgt u die vanaf de maand na 
de aanvraag. 
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INFORMATIE BETREFFENDE DE ERKENNING VAN EEN HANDICAP (modules 28+23bis) 
 
 
Wij vernemen dat X onderwijs volgt in een instelling voor bijzonder onderwijs / een 
medisch-pedagogisch instituut. 
 
Als  een kind minstens 66% gehandicapt is verklaard door de medische controledienst 
van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, betalen wij een toeslag bovenop de 
gewone kinderbijslag (artikel 47 Kinderbijslagwet). 
of 
Als de medische controledienst van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
vaststelt dat de aandoening van een kind aan de voorwaarden voldoet, betalen wij een 
toeslag bovenop de gewone kinderbijslag (artikel 47 Kinderbijslagwet). 
 
Neem contact op met ons als u een medisch onderzoek wenst. 
 
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. 
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INFORMATIE BETREFFENDE DE GROEPERING (modules 38+27+23bis) 
 
 
Wij vernemen dat u op hetzelfde adres woont als Y, die de kinderbijslag ontvangt voor 
X. 
 
Als u en Y beiden verklaren een gezin te vormen, kunt u misschien samen meer 
kinderbijslag krijgen. Gebruik voor uw verklaring bijgevoegd formulier J. 
 
U vindt hierbij ook een infoblad over het begrip feitelijk gezin en over de gevolgen voor 
de kinderbijslag. 
 
U kunt ons ook altijd contacteren. 
 
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. 
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INFORMATIE BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE BIJSLAGTREKKENDE - CO-
OUDERSCHAP - INFORMATIE AAN DE MOEDER (modules 30+31+37) 
 
 
Als ouders die niet samenwonen toch samen het ouderlijk gezag uitoefenen (co-
ouderschap) en een van beide ouders de kinderen opvoedt, wordt de kinderbijslag 
betaald aan de moeder. Woont het kind officieel bij de vader, dan ontvangt die de 
kinderbijslag als hij daarom vraagt. De vader en de moeder kunnen ook de kinderbijslag 
laten storten op een rekening waartoe ze beiden toegang hebben (artikel 69, § 1, 3de lid 
Kinderbijslagwet). 
 
De heer X vroeg ons om de kinderbijslag voor ………….. aan hem te betalen. Volgens 
het Rijksregister zijn de kinderen inderdaad bij hem ingeschreven. Wij betalen dus de 
kinderbijslag aan hem vanaf ... 
 
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. 
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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). 

Als de Arbeidsrechter beslist dat de kinderbijslag aan een andere persoon betaald moet 
worden, kan ook het bedrag veranderen. 

In het belang van het kind kunt u ook aan de Vrederechter vragen dat de kinderbijslag 
aan u betaald wordt in plaats van aan de vader / de moeder / het rechtgevende kind. 

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 
(artikel 594, 8° Gerechtelijk Wetboek - de tekst is bijgevoegd). 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 (art. 69, § 3 Kinderbijslagwet). 
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INFORMATIE BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE BIJSLAGTREKKENDE - CO-
OUDERSCHAP - INFORMATIE AAN DE VADER - AKKOORD (modules 30+32+37) 
 
 
Als ouders die niet samenwonen toch samen het ouderlijk gezag uitoefenen (co-
ouderschap) en een van beide ouders de kinderen opvoedt, wordt de kinderbijslag 
betaald aan de moeder. Woont het kind officieel bij de vader, dan ontvangt die de 
kinderbijslag als hij daarom vraagt. De vader en de moeder kunnen ook de kinderbijslag 
laten storten op een rekening waartoe ze beiden toegang hebben (artikel 69, § 1, 3de lid 
Kinderbijslagwet). 
 
Op ... vroeg u ons om de kinderbijslag voor uw kind(eren) aan u uit te betalen. Volgens 
het Rijksregister is/zijn het/de kind(eren) inderdaad bij u ingeschreven. U ontvangt de 
kinderbijslag vanaf ... 
 
Wij schrijven vandaag een brief naar mevrouw ... om haar hierover in te lichten. 
 
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. 
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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). 

Als de Arbeidsrechter beslist dat de kinderbijslag aan een andere persoon betaald moet 
worden, kan ook het bedrag veranderen. 

In het belang van het kind kunt u ook aan de Vrederechter vragen dat de kinderbijslag 
aan u betaald wordt in plaats van aan de vader / de moeder / het rechtgevende kind. 

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 
(artikel 594, 8° Gerechtelijk Wetboek - de tekst is bijgevoegd). 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 (art. 69, § 3 Kinderbijslagwet). 
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INFORMATIE BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE BIJSLAGTREKKENDE - CO-
OUDERSCHAP - INFORMATIE AAN DE VADER – AFWIJZING (modules 30+33+37) 
 
 
Als ouders die niet samenwonen toch samen het ouderlijk gezag uitoefenen (co-
ouderschap) en een van beide ouders de kinderen opvoedt, wordt de kinderbijslag 
betaald aan de moeder. Woont het kind officieel bij de vader, dan ontvangt die de 
kinderbijslag als hij daarom vraagt. De vader en de moeder kunnen ook de kinderbijslag 
laten storten op een rekening waartoe ze beiden toegang hebben (artikel 69, § 1, 3de lid 
Kinderbijslagwet). 
 
Op ... vroeg u ons om de kinderbijslag voor uw kind(eren) aan u uit te betalen. Wij 
kunnen hier niet op ingaan omdat de kinderen volgens het Rijksregister niet bij u 
wonen. De kinderbijslag wordt dan ook verder aan de moeder uitbetaald. 
 
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. 
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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). 

Als de Arbeidsrechter beslist dat de kinderbijslag aan een andere persoon betaald moet 
worden, kan ook het bedrag veranderen. 

In het belang van het kind kunt u ook aan de Vrederechter vragen dat de kinderbijslag 
aan u betaald wordt in plaats van aan de vader / de moeder / het rechtgevende kind. 

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 
(artikel 594, 8° Gerechtelijk Wetboek - de tekst is bijgevoegd). 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 (art. 69, § 3 Kinderbijslagwet). 
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INFORMATIE BETREFFENDE HET KIND DAT BIJSLAGTREKKENDE IS VOOR ZICHZELF, 
MET OF ZONDER BETALING TE GOEDER TROUW (modules 39+34) 
 
 
De kinderbijslag wordt betaald aan het kind zelf als 
het gehuwd is. 
of 
het minstens 16 is en op een ander adres ingeschreven is dan zijn moeder of de persoon 
die het vroeger opvoedde. 
of 
het zelf kinderbijslag ontvangt voor een of meer kinderen. 
(artikel 69 § 2 Kinderbijslagwet) 
 
Omdat u / het kind aan deze voorwaarde voldoet (op ...) 
krijgt u / het kind zelf de kinderbijslag vanaf ... 
of 
had / kunt u uw kinderbijslag zelf (kunnen) ontvangen vanaf ... 
 
U kunt echter een (bloed)verwant in de eerste graad (uw vader, moeder, stiefvader of 
stiefmoeder) de kinderbijslag laten ontvangen in uw plaats, 
• om een toeslag te ontvangen, als die (bloed)verwant langdurig werkloos, ziek of 

invalide is (artikel 42bis of 50ter Kinderbijslagwet). 
• zodat u met de andere kinderen (bv. uw broers / zussen) gegroepeerd kunt worden. 

De kinderbijslag is dan hoger (het tweede kind ontvangt immers meer kinderbijslag 
dan het oudste en het derde nog meer). 

• zodat die (bloed)verwant een extralegaal voordeel kan krijgen (bv. een sinterklaas-, 
eindejaars- of schoolpremie, die de werkgever betaalt als men een bewijs van het 
kinderbijslagfonds afgeeft). 

• om de verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen te ontvangen, als die 
(bloed)verwant alleen leeft met de kinderen (artikel 41 Kinderbijslagwet) 

 
Als u dat wenst, vul dan bijgevoegde verklaring K in, onderteken ze en stuur ze zo snel 
mogelijk terug. Wij betalen de kinderbijslag dan vanaf de volgende maand aan de 
persoon die u aangeduid hebt. U kunt met een gewone brief altijd vragen dat de 
kinderbijslag weer aan u uitbetaald wordt. 
 
Wij ontvingen uw aanvraag / Wij vernamen uw veranderde situatie op ... Daarom 
menen wij de kinderbijslag voor ... tot ... geldig en te goeder trouw aan ... betaald te 
hebben. Wij zijn namelijk te laat ingelicht over de verandering in uw gezin (artikel 1240 
Burgerlijk Wetboek - zie kader). 
 
Wij kunnen de kinderbijslag geen twee keer uitbetalen. Wij raden u dus aan contact op 
te nemen met ………… om samen tot een akkoord te komen. 
 
Artikel 1240 van het Burgerlijk Wetboek stelt: “De betaling, te goeder trouw gedaan 
aan iemand die in het bezit is van de schuldvordering, is geldig, al wordt ook de bezitter 
naderhand uit dat bezit ontzet”. De bezitter van de schuldvordering is de persoon die op 
zijn minst schijnbaar de hoedanigheid van schuldeiser heeft. 
 
of 
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Wij ontvingen de aanvraag van ... / Wij vernamen de gewijzigde situatie op ... Daarom 
menen wij de kinderbijslag voor ... tot ... geldig en te goeder trouw aan u betaald te 
hebben. Wij zijn namelijk te laat ingelicht over de verandering in uw gezin (artikel 1240 
Burgerlijk Wetboek - zie kader). 
 
Wij kunnen de kinderbijslag geen twee keer uitbetalen. Wij hebben …… dus 
aangeraden met u contact op te nemen om samen tot een akkoord te komen. 
 
Artikel 1240 van het Burgerlijk Wetboek stelt: “De betaling, te goeder trouw gedaan 
aan iemand die in het bezit is van de schuldvordering, is geldig, al wordt ook de bezitter 
naderhand uit dat bezit ontzet”. De bezitter van de schuldvordering is de persoon die op 
zijn minst schijnbaar de hoedanigheid van schuldeiser heeft. 
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INFORMATIE BETREFFENDE DE AFSTAND VAN HET RECHT (modules 26+27+2+23bis) 
 
 
U hebt recht op kinderbijslag voor Y. 
 
Door zijn / haar ... kan X echter recht hebben op verhoogde kinderbijslag voor Y 
(artikel 51 Kinderbijslagwet). 
of 
Sinds ... woont u echter op hetzelfde adres als X. Als u beiden verklaart een gezin te 
vormen, kan X recht hebben op een toeslag bij de kinderbijslag voor Y (artikel 51 
Kinderbijslagwet). 
of 
U ontvangt de kinderbijslag voor ……… momenteel echter van verschillende 
kinderbijslagfondsen. Als u uw recht afstaat aan X, kunt u de kinderbijslag voor alle 
kinderen van hetzelfde fonds krijgen. 
 
Als u ervoor kiest uw recht af te staan aan X in het belang van het / de kind(eren), vul 
dan bijgevoegd formulier V in (artikel 66 Kinderbijslagwet). Meer informatie vindt u op 
het infoblad over de verandering van de voorrang. 
 
U vindt hierbij een infoblad over het begrip feitelijk gezin en over de gevolgen voor de 
kinderbijslag, en ook een formulier voor uw verklaring. 
 
Stuur ons a.u.b. het / de volgende formulier(en) zo spoedig mogelijk / na de geboorte 
volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend terug. Dan kunnen wij uw aanvraag snel 
behandelen / bepalen welk kinderbijslagfonds uw kindergeld zal uitbetalen / uw vraag 
beantwoorden / enz. 
 
1 ................. 
2 ................. 
3 ................. 
 
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. 
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INFORMATIE AAN HET KIND NA ZIJN PLAATSING, OVER DE STORTING VAN 1/3 OP 
SPAARREKENING (module 40bis) 
 
 
Van ………… tot ……….. was u geplaatst in (naam instelling). In die periode (of 
eventuele andere periode) werd 2/3 van uw kinderbijslag betaald aan ……………. en 
werd 1/3 gestort op spaarrekening nr. ……………………………… op uw naam bij 
(naam financiële instelling). 
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INFORMATIE AAN DE PERSOON DIE BIJSLAGTREKKENDE WORDT NA EINDE PLAATSING 
VAN HET KIND, OVER DE STORTING VAN 1/3 OP SPAARREKENING (module 40ter) 
 
 
Van ………… tot ……….. is 2/3 van de kinderbijslag voor X betaald aan ……………. 
en werd 1/3 gestort op spaarrekening nr. ……………………………… op naam van X 
bij (naam financiële instelling). 
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VII.     Beheer van de onverschuldigde bedragen 
 
KENNISGEVING VAN EEN ONVERSCHULDIGD BEDRAG - ACTIEF DOSSIER MET 
MOGELIJKE INHOUDINGEN - KLEIN BEDRAG (modules 41+42+43+49) 
 
 
Wij hebben vastgesteld dat u EUR .............. ten onrechte van ons ontvangen hebt. Meer 
details vindt u in de tabel. 
 
U had geen recht op dat bedrag omdat ……………. 
De betaling was strijdig met (de) artikel(en) ........ van de Kinderbijslagwet. U vindt 
hierbij de tekst van dat / die artikel(en). 
of 
Volgens dat / die artikel(en) ............ 
 
Het ten onrechte betaalde bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te 
vorderen 

     
     

Totaal     
 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Wij moeten dus EUR ………  terugvorderen. 
of 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Een deel van het bedrag, EUR …………., is dus verjaard. De rest, 
EUR ………………., moeten wij terugvorderen. 
 
(Feiten). Het is dus door uw nalatigheid / uw fout / een fout van ons dat wij u ten 
onrechte kinderbijslag / … betaald hebben. 
Daarom houden wij / houdt kinderbijslagfonds ………. de volgende maanden ….. % in 
op uw kinderbijslag (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek). 
 
Voor meer informatie, kunt u bij ons terecht, alle werkdagen van ..… u tot ….. u. 
 
Als u het bedrag moeilijk ineens kunt betalen, kunt u ons voorstellen uw schuld met 
maandelijkse stortingen af te lossen. 
of 
Als u financiële problemen heeft, kunt u vragen dat wij minder inhouden op latere 
kinderbijslag. 
 
Daarvoor moet u wel per brief de reden opgeven. 
 
Als terugbetaling voor u zeer moeilijk is, kunt u ons vragen uw schuld geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook daarvoor moet u de reden opgeven. Er gebeurt dan 
een onderzoek. 
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Als u niet akkoord gaat, kunt u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Meer informatie 
daarover vindt u in het kader / op de achterkant van deze brief. 
 
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). 
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KENNISGEVING EN MOTIVERING VAN EEN SCHULD ONTSTAAN DOORDAT EEN STUDENT 
WERKTE - ACTIEF DOSSIER MET MOGELIJKE INHOUDINGEN / LAAG BEDRAG (modules 
41bis + 42 + 43 + 49) 
 
U hebt van ons …… EUR ten onrechte ontvangen. Meer details vindt u in de tabel. 
 
Het bedrag is betaald in strijd met de kinderbijslagwet: 
een kind dat in het eerste/tweede/vierde kalenderkwartaal meer dan 240 uren werkt, 
krijgt namelijk geen kinderbijslag voor dat kwartaal (artikel 13 van het koninklijk 
besluit van 10 augustus 2005). 
of 
een kind dat in de laatste zomervakantie na zijn studie in totaal meer dan 240 uren werkt 
in de maanden juli, augustus en september samen, krijgt namelijk geen kinderbijslag 
meer (artikel 14 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005). 
 
Volgens de RSZ-verklaring van de werkgever heeft ………………… in het …… 
kwartaal 200 ... meer dan 240 uren gewerkt. 
 
In deze verklaring zijn namelijk … werkdagen aangegeven voor dat kwartaal. Op basis 
van de norm van 38 uren per week gaan wij ervan uit dat 240 urennorm overschreden 
is.  
 
Wij kunnen onze beslissing herzien als u bewijst dat hij/zij minder gewerkt heeft of dat 
er bezoldigde uren/dagen meegerekend zijn waarop hij/zij niet gewerkt heeft. Als bewijs 
kunt u ons bijvoorbeeld een attest van de werkgever sturen. 
 
Als het gaat om werk in het kader van een stage vereist voor een wettelijk erkend 
diploma, getuigschrift of brevet, laat het ons dan weten. De verklaring van de werkgever 
bevat die informatie namelijk niet. Voor zo'n stage is de 240-urennorm niet van 
toepassing. Maar de maandelijkse inkomsten van de jongere mogen dan bruto maximum 
…… EUR bedragen. Wij zullen het recht dan opnieuw onderzoeken. 
 
Omdat wij niet over informatie beschikken waaruit wij kunnen besluiten dat 
………………… niet langer of minder werkt, wordt voorlopig geen kinderbijslag meer 
betaald voor hem/haar. Het recht zal kwartaal per kwartaal opnieuw onderzocht worden 
bij ontvangst van de volgende RSZ-verklaringen. 
 
We kunnen eerder opnieuw kinderbijslag betalen als u verklaart dat ………………… 
niet meer dan 240 uren per kwartaal werkt. 
 
Het ten onrechte betaalde bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te vorderen 
     
     

Totaal     
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Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Wij moeten dus …… EUR terugvorderen. 
of 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Een deel van het bedrag, …… EUR, is dus verjaard. De rest, …… 
EUR, moeten wij terugvorderen. 
 
(Feiten). Het is dus door uw nalatigheid / uw fout / een fout van ons dat wij u ten 
onrechte kinderbijslag / … betaald hebben. 
Daarom houden wij / houdt kinderbijslagfonds ………. de volgende maanden ….. % in 
op uw kinderbijslag (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek). 
 
Voor meer informatie, kunt u bij ons terecht, alle werkdagen van ..… u tot ….. u. 
 
Als u het bedrag moeilijk ineens kunt betalen, kunt u ons voorstellen uw schuld met 
maandelijkse stortingen af te lossen. 
of 
Als u financiële problemen heeft, kunt u vragen dat wij minder inhouden op latere 
kinderbijslag. 
 
Daarvoor moet u wel per brief de reden opgeven. 
 
Als terugbetaling voor u zeer moeilijk is, kunt u ons vragen uw schuld geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook daarvoor moet u de reden opgeven. Er gebeurt dan 
een onderzoek. 
 
Als u niet akkoord gaat, kunt u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Meer informatie 
daarover vindt u in het kader / op de achterkant van deze brief. 
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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). 
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KENNISGEVING VAN EEN ONVERSCHULDIGD BEDRAG - ACTIEF DOSSIER MET 
MOGELIJKE INHOUDINGEN - HOOG BEDRAG (modules 41+42+43+44+49) 
 
 
Wij hebben vastgesteld dat u ............. EUR ten onrechte van ons ontvangen hebt. Meer 
details vindt u in de tabel. 
 
U had geen recht op dat bedrag omdat ……………. 
De betaling was strijdig met (de) artikel(en) ........ van de Kinderbijslagwet. U vindt 
hierbij de tekst van dat / die artikel(en). 
of 
Volgens dat / die artikel(en) ............ 
 
Het ten onrechte betaalde bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum van de 
betaling 

Betaald Verschuldigd Terug te 
vorderen 

     
     

Totaal     
 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Wij moeten dus ………  EUR terugvorderen. 
of 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Een deel van het bedrag, …………. EUR, is dus verjaard. De rest, 
……………….  EUR  moeten wij terugvorderen. 
 
(Feiten). Het is dus door uw nalatigheid / uw fout / een fout van ons dat wij u ten 
onrechte kinderbijslag / … betaald hebben. 
Daarom houden wij / houdt kinderbijslagfonds ………. de volgende maanden ….. % in 
op uw kinderbijslag (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek). 
 
Uw schuld is te groot om ze alleen met inhoudingen af te lossen. Als uw recht op 
kinderbijslag vervalt, zult u dus nog een groot bedrag terug moeten betalen. Om dat te 
voorkomen vragen wij u ook nog maandelijks ………….. EUR te storten op rekening 
………………………… van …………………………  Vermeld bij uw betaling 
volgend kenmerk: ……………… 
 
Voor meer informatie, kunt u bij ons terecht, alle werkdagen van ..… u tot ….. u. 
 
Als u het bedrag moeilijk ineens kunt betalen, kunt u ons voorstellen uw schuld met 
maandelijkse stortingen af te lossen. 
of 
Als u financiële problemen heeft, kunt u vragen dat wij minder inhouden op latere 
kinderbijslag. 
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Daarvoor moet u wel per brief de reden opgeven. 
 
Als terugbetaling voor u zeer moeilijk is, kunt u ons vragen uw schuld geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook daarvoor moet u de reden opgeven. Er gebeurt dan 
een onderzoek. 
 
Als u niet akkoord gaat, kunt u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Meer informatie 
daarover vindt u in het kader / op de achterkant van deze brief. 
 
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). 
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KENNISGEVING VAN HET ONVERSCHULDIGD BEDRAG - ACTIEF DOSSIER ZONDER 
MOGELIJKE INHOUDING (modules 41+42+45+49) 
 
 
Wij hebben vastgesteld dat u .............. EUR ten onrechte van ons ontvangen hebt. Meer 
details vindt u in de tabel. 
 
U had geen recht op dat bedrag omdat ……………. 
De betaling was strijdig met (de) artikel(en) ........ van de Kinderbijslagwet. U vindt 
hierbij de tekst van dat / die artikel(en). 
of 
Volgens dat / die artikel(en) ............ 
 
Het ten onrechte betaalde bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te 
vorderen 

     
     

Totaal     
 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Wij moeten dus ………  EUR terugvorderen. 
of 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Een deel van het bedrag, …………. EUR, is dus verjaard. De rest, 
……………….EUR, moeten wij terugvorderen. 

 
Wij vragen u …………… EUR te storten op rekening ………………………… van 
……………………………. , binnen  ……………. dagen na de datum van deze brief. 
Vermeld bij uw betaling volgend kenmerk: ………………… 
 
Voor meer informatie, kunt u bij ons terecht, alle werkdagen van ..… u tot ….. u. 
 
Als u het bedrag moeilijk ineens kunt betalen, kunt u ons voorstellen uw schuld met 
maandelijkse stortingen af te lossen. 
of 
Als u financiële problemen heeft, kunt u vragen dat wij minder inhouden op latere 
kinderbijslag. 
 
Daarvoor moet u wel per brief de reden opgeven. 
 
Als terugbetaling voor u zeer moeilijk is, kunt u ons vragen uw schuld geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook daarvoor moet u de reden opgeven. Er gebeurt dan 
een onderzoek. 
 
Als u niet akkoord gaat, kunt u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Meer informatie 
daarover vindt u in het kader / op de achterkant van deze brief. 

  116 



 
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). 
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KENNISGEVING VAN HET ONVERSCHULDIGD BEDRAG IN HET RAAM VAN EEN BETALING 
IN DE PLAATS VAN EEN ANDERE INSTELLING (modules 41+42+46+49) 
 
 
Wij hebben vastgesteld dat u .............. EUR ten onrechte van ons ontvangen hebt. Meer 
details vindt u in de tabel. 
 
U had geen recht op dat bedrag omdat ……………. 
De betaling was strijdig met (de) artikel(en) ........ van de Kinderbijslagwet. U vindt 
hierbij de tekst van dat / die artikel(en). 
of 
Volgens dat / die artikel(en) ............ 
 
Het ten onrechte betaalde bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te 
vorderen 

     
     

Totaal     
 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Wij moeten dus ………  EUR terugvorderen. 
of 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Een deel van het bedrag, …………. EUR, is dus verjaard. De rest, 
………………. EUR, moeten wij terugvorderen. 
 
Volgens de informatie waarover wij beschikken, hebben wij u ten onrechte € ........... 
betaald. Dat is de kinderbijslag voor uw kind(eren) voor de periode van ....... tot 
................ 
 
Voor dezelfde periode en dezelfde kinderen kan (naam van het fonds / de instelling) 
namelijk aan (naam van de rechthebbende) een voorrangsrecht toekennen. 
 
Wij hebben die instelling gevraagd dat voorrangsrecht op kinderbijslag te onderzoeken 
en ons het bedrag terug te betalen dat zij hadden moeten betalen maar dat wij u ten 
onrechte betaald hebben (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek en artikel 11 van EU-
Verordening 574/72). 
 
Als (naam van het fonds / de instelling) ons het bedrag dat wij ten onrechte aan u 
betaald hebben niet (volledig) terug kan betalen, zullen wij verplicht zijn dat bedrag van 
u terug te vorderen.  
 
Wij sturen u deze kennisgeving om de verjaring van dat bedrag te stuiten. 
 
Voor meer informatie, kunt u bij ons terecht, alle werkdagen van ..… u tot ….. u. 
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Als u het bedrag moeilijk ineens kunt betalen, kunt u ons voorstellen uw schuld met 
maandelijkse stortingen af te lossen. 
of 
Als u financiële problemen heeft, kunt u vragen dat wij minder inhouden op latere 
kinderbijslag. 
 
Daarvoor moet u wel per brief de reden opgeven. 
 
Als terugbetaling voor u zeer moeilijk is, kunt u ons vragen uw schuld geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook daarvoor moet u de reden opgeven. Er gebeurt dan 
een onderzoek. 
 
Als u niet akkoord gaat, kunt u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Meer informatie 
daarover vindt u in het kader / op de achterkant van deze brief. 
 
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). 
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ONVERSCHULDIGD BEDRAG VOLLEDIG TERUGBETAALD DOOR DE BEVOEGDE 
INSTELLING IN HET RAAM VAN EEN BETALING IN DE PLAATS VAN EEN ANDERE 
INSTELLING (module 47) 
 
 
Wij hebben u op ……………. per aangetekende brief laten weten dat u …………. EUR 
ten onrechte van ons ontvangen had. Het ging om kinderbijslag die wij u betaald hadden 
in plaats van ………………. 
 
Dat fonds heeft ons ………… EUR terugbetaald. Het saldo, …………… EUR, moet u 
zelf nog betalen. 
of 
Dat fonds kon ons het gevraagde bedrag niet terugbetalen. Daarom moet u ons het 
volledige bedrag terugbetalen. 
of 
Dat fonds heeft ons het volledige bedrag terugbetaald. U hebt dus geen schulden meer 
bij ons kinderbijslagfonds. 
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ONVERSCHULDIGD BEDRAG GEDEELTELIJK OF HELEMAAL NIET TERUGBETAALD 
DOOR DE BEVOEGDE INSTELLING IN HET RAAM VAN EEN BETALING IN DE PLAATS VAN 
EEN ANDERE INSTELLING (modules 47+45+49) 
 
 
Wij hebben u op ……………. per aangetekende brief laten weten dat u …………. EUR 
ten onrechte van ons ontvangen had. Het ging om kinderbijslag die wij u betaald hadden 
in plaats van ………………. 
 
Dat fonds heeft ons ………… EUR terugbetaald. Het saldo, ……………EUR, moet u 
zelf nog betalen. 
of 
Dat fonds kon ons het gevraagde bedrag niet terugbetalen. Daarom moet u ons het 
volledige bedrag terugbetalen. 
of 
Dat fonds heeft ons het volledige bedrag terugbetaald. U hebt dus geen schulden meer 
bij ons kinderbijslagfonds. 
 
Wij vragen u …………… EUR te storten op rekening ………………………… van 
……………………………. , binnen  ……………. dagen na de datum van deze brief. 
Vermeld bij uw betaling volgend kenmerk: ………………… 
 
Voor meer informatie, kunt u bij ons terecht, alle werkdagen van ..… u tot ….. u. 
 
Als u het bedrag moeilijk ineens kunt betalen, kunt u ons voorstellen uw schuld met 
maandelijkse stortingen af te lossen. 
of 
Als u financiële problemen heeft, kunt u vragen dat wij minder inhouden op latere 
kinderbijslag. 
 
Daarvoor moet u wel per brief de reden opgeven. 
 
Als terugbetaling voor u zeer moeilijk is, kunt u ons vragen uw schuld geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook daarvoor moet u de reden opgeven. Er gebeurt dan 
een onderzoek. 
 
 
Als u niet akkoord gaat, kunt u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Meer informatie 
daarover vindt u in het kader / op de achterkant van deze brief. 
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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). 
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BIJSLAGTREKKENDE MET SCHULDEN IS OVERLEDEN - KENNISGEVING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BEDRAG AAN DE RECHTHEBBENDEN (modules 48+42+45+49) 
 
 
Wij stellen vast dat ……………….., die overleden is, ons nog ……………… EUR 
schuldig was. Het gaat om ten onrechte betaalde kinderbijslag voor de kinderen 
……………. Meer details vindt u in de tabel. 
 
.............. had geen recht op dat bedrag omdat  ……………. 
 
De betaling was strijdig met (de) artikel(en) ........ van de Kinderbijslagwet. U vindt 
hierbij de tekst van dat/die artikel(en) 
of 
Volgens dat/die artikel(en) ............ 
 
Het bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te 
vorderen 

     
     

Totaal     
 
 
Als directe erfgenamen bent u ons samen met X,Y,Z dus EUR ………… schuldig. Wij 
hebben ook aan hen de terugbetaling gevraagd. 
of 
Als enige directe erfgenaam bent u ons dus EUR …………………… schuldig. 
 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Wij moeten dus ………  EUR terugvorderen. 
of 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Een deel van het bedrag, …………. EUR, is dus verjaard. De rest, 
………………. EUR, moeten wij terugvorderen. 
 
Wij vragen u …………… EUR te storten op rekening ………………………… van 
……………………………. , binnen  ……………. dagen na de datum van deze brief. 
Vermeld bij uw betaling volgend kenmerk: ………………… 
 
Voor meer informatie, kunt u bij ons terecht, alle werkdagen van ..… u tot ….. u. 
 
Als u het bedrag moeilijk ineens kunt betalen, kunt u ons voorstellen uw schuld met 
maandelijkse stortingen af te lossen. 
of 
Als u financiële problemen heeft, kunt u vragen dat wij minder inhouden op latere 
kinderbijslag. 
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Daarvoor moet u wel per brief de reden opgeven. 
 
Als terugbetaling voor u zeer moeilijk is, kunt u ons vragen uw schuld geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook daarvoor moet u de reden opgeven. Er gebeurt dan 
een onderzoek. 
 
Als u niet akkoord gaat, kunt u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Meer informatie 
daarover vindt u in het kader / op de achterkant van deze brief. 
 
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). 
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EENVOUDIGE HERINNERING (module 50) 
 
 
Op …. vroegen wij u per aangetekende brief ons ……………… EUR terug te betalen 
binnen ………. dagen. In die brief werd uitgelegd waarom wij dat bedrag terugvorderen 
en hoe het werd berekend. 
 
Wij stellen vast dat uw schuld nog niet (volledig) betaald is. Daarom vragen wij u 
dadelijk …………. EUR  te storten op rekening …………………. van ……………... 
Vermeld bij uw betaling volgend kenmerk: ………………… 
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HERINNERING + VERWITTIGING VAN DE MOGELIJKHEID OM OVER TE GAAN TOT 
INTERSECTORIËLE INHOUDINGEN (module 51) 
 
 
Op …. vroegen wij u per aangetekende brief ons dadelijk ……………… EUR terug te 
betalen. In die brief werd uitgelegd waarom wij dat bedrag terugvorderen en hoe het 
werd berekend. 
 
Wij stellen vast dat uw schuld nog niet (volledig) betaald is. Daarom vragen wij u 
dadelijk …………. EUR  te storten op rekening …………………. van ……………... 
Vermeld bij uw betaling volgend kenmerk: ………………… 
 
Als u niet betaalt, zullen wij maandelijks 10 % moeten laten inhouden op 
uw ………………… door …………………. (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek). 
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KENNISGEVING VAN EEN TERUGVORDERING VAN EEN ONVERSCHULDIGD BEDRAG VIA 
INTERSECTORIËLE INHOUDINGEN (module 52) 
 
 
Op …….. lieten wij u per aangetekende brief weten dat wij u …………… EUR ten 
onrechte betaald hebben voor de periode van ……….. tot ………. 
 
(Reden) 
 
Het bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te 
vorderen 

     
     

Totaal     
 
 
Op ……….. hebben wij u een herinnering gestuurd. U bent ons nog steeds ……… EUR 
schuldig. 
 
Wij zullen dus maandelijks 10 % moeten laten inhouden op uw ………………… door 
…………………., tot uw schuld volledig afgelost is (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk 
Wetboek). 
 
De inhoudingen beginnen ten vroegste drie maanden na de datum van deze brief. U 
vindt hierbij de tekst van artikel 1410, § 4 van het Gerechtelijk Wetboek. 
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AANVRAAG OM INTERSECTORIËLE INHOUDINGEN AAN EEN DERDE INSTELLING 
(module 53) 
 
 
Wij hebben X op ………. per aangetekende brief gevraagd ons ……….. EUR  terug te 
betalen omdat wij dat bedrag ten onrechte betaald hadden. 
 
(Reden) 
 
X heeft niet gereageerd op onze vraag om terugbetaling. 
of 
X  is gestopt met terugbetalen. 
 
Op grond van artikel 1410, § 4 van het Gerechtelijk Wetboek vragen wij u voor onze 
rekening maandelijks 10 % in te houden op de …………… die u hem / haar betaalt, na 
de wettelijke termijn van drie maanden vanaf de datum van deze brief, en de 
ingehouden bedragen te storten op rekening ………… van …………….., met 
vermelding van het kenmerk ……… 
 
Als inhoudingen niet mogelijk zijn, wilt u ons dat dan laten weten en ook meedelen 
waarom? 
 
Wij hebben X op ............... per aangetekende brief laten weten dat wij u om inhoudingen 
gevraagd hebben. 
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INGEBREKESTELLING MET DREIGING VAN TERUGVORDERING LANGS GERECHTELIJKE 
WEG (module 54) 
 
 
Op …. vroegen wij u per aangetekende brief ons dadelijk ……………… EUR terug te 
betalen. In een vorige brief werd uitgelegd waarom wij dat bedrag terugvorderen en hoe 
het werd berekend. 
 
Wij stellen vast dat uw schuld nog niet (volledig) betaald is. Daarom vragen wij u 
dadelijk …………. EUR  te storten op rekening …………………. van ……………... 
Vermeld bij uw betaling volgend kenmerk: ………………… 
 
Als u niet betaalt, vorderen wij het bedrag terug via de rechtbank. 
 
Een gerechtelijke terugvordering kan zware gevolgen hebben. Als de rechter beslist dat 
u de ten onrechte ontvangen kinderbijslag terug moet betalen, kan daar nog intrest 
bijkomen. Als u aan de uitspraak van de rechter geen gevolg geeft, kan het 
kinderbijslagfonds beslag laten leggen op uw inkomsten en goederen. Bovendien zult u 
ook alle deurwaarderskosten moeten betalen. 
 
Met deze brief geven wij u een laatste kans om de ongemakken en de kosten van een 
procedure voor de rechtbank te voorkomen. 
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ONTVANGSTMELDING VAN EEN AANVRAAG OM VERZAKING VAN DE TERUGVORDERING 
VAN HET ONVERSCHULDIGD BEDRAG (module 55) 
 
Wij hebben uw vraag ontvangen om het bedrag van ……… EUR dat u ons schuldig 
bent, niet terug te vorderen. 
 
Wij onderzoeken uw aanvraag en zullen u zo spoedig mogelijk onze beslissing 
meedelen. Intussen houden wij verder ……… % in op uw maandelijkse kinderbijslag. 
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MEEDELEN VAN DE BESLISSING TOT AL DAN NIET VERZAKING VAN DE 
TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BEDRAG (module 56+23) 
 
 
gunstig 
Wij delen u onze gunstige beslissing mee over uw vraag om de kinderbijslag die wij u 
ten onrechte betaald hebben, namelijk …………. EUR, niet terug te vorderen. U bent 
ons fonds dus niets meer schuldig. 
 
ongunstig 
Wij delen u mee dat wij niet kunnen ingaan op uw vraag om de kinderbijslag die wij u 
ten onrechte betaald hebben, niet terug te vorderen. (Reden) 
 
U bent ons dus ……………. EUR schuldig. 
 
Daarom vragen wij u (opnieuw) maandelijks ……….. EUR te storten op 
rekening ………………… van …………………….. Vermeld bij uw betaling volgend 
kenmerk …………….. 
 
Als u later toch moeilijkheden hebt met terugbetalen, neem dan dadelijk contact op met 
ons. 
of 
Daarom houden wij verder maandelijks ………….. % in op uw kinderbijslag tot uw 
schuld volledig afgelost is. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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). 

 

  131 



TERUGBETAALDE SCHULD (module 57) 
 
 
Wij delen u mee dat de kinderbijslag die wij u ten onrechte betaald hadden, volledig 
terugbetaald is. U bent ons dus niets meer schuldig. 
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NIETIGVERKLARING VAN HET ONVERSCHULDIGD BEDRAG NA EEN HERZIENING VAN 
HET DOSSIER (module 58) 
 
 
Op ………….. vroegen wij u ons …………. EUR terug te betalen. Wij dachten 
namelijk dat wij u dat bedrag ten onrechte betaald hadden. 
 
Op basis van nieuwe gegevens / Na een nieuw onderzoek van uw dossier kunnen wij u 
echter meedelen dat onze vraag een vergissing was. U bent ons dus niets schuldig. 
 
De ten onrechte ingehouden bedrag zal binnenkort terugbetaald worden. 
of 
Het bedrag dat u ons ten onrechte gestort heeft zal binnenkort terugbetaald worden. 
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MEDEDELING VAN DE BESLISSING OVER EEN AANVRAAG OM GESPREIDE 
TERUGBETALING (Modules 59 + 23) 
 
 
U hebt ons gevraagd om uw schuld van ………… EUR met maandelijkse aflossingen te 
mogen betalen. 
 
Wij gaan akkoord met uw voorstel om maandelijks ……… EUR te betalen. 
of 
Wij houden voortaan maar … % in op uw maandelijkse kinderbijslag. 
of 
Wij vragen u maandelijks.......... EUR terug te betalen. 
of 
Wij hebben besloten maandelijks nog maar … % in te houden op uw kinderbijslag. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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). 
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VIII.     Kennisgeving van een medische beslissing voor kinderen met een 
aandoening 
 
KIND GEBOREN NA 1 JANUARI 1996 
NIEUWE AANVRAAG VANAF 1 MEI 2003 
GEEN TERUGWERKING VOOR DIE DATUM 
 
 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft ons het resultaat meegedeeld van 
het medisch onderzoek van het kind, ingevolge uw aanvraag van ............... 
 
Het kind heeft ......... punten op de medisch-sociale schaal, waarvan ...... punten in de 
eerste pijler, vanaf .................... tot ..................... (KB van 28 maart 2003). 
 
Het kind heeft dus (geen) recht op een toeslag voor kinderen met een aandoening 
(artikel 47 Kinderbijslagwet, de tekst is bijgevoegd). 
 
Vanaf ........ ontvangt u een kinderbijslagtoeslag van € ........... per maand. 
 
Binnenkort ontvangt u € ....... achterstallige toeslag. De afrekening is bijgevoegd / volgt. 
 
Met vragen over het medisch onderzoek zelf kunt u terecht bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst Verhoogde Kinderbijslag.   02-509 .. .. en 
geef nummer … op. 
 
Als u niet akkoord gaat met de medische evaluatie of met onze beslissing, als u meer 
informatie wilt over de kinderbijslagtoeslag of als de gezondheidstoestand van het kind 
verandert, kunt u ons contacteren op het nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u..  
Wij sturen u dan eventueel de nodige formulieren om een herziening aan te vragen.  
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de 
keerzijde. 
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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. 
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KIND GEBOREN NA 1 JANUARI 1996 
NIEUWE AANVRAAG VANAF 1 MEI 2003 
UITWERKING VÓÓR DIE DATUM 
 
 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft ons het resultaat meegedeeld van 
het medisch onderzoek van het kind, ingevolge uw aanvraag van .......... 
 
1.  - Het kind is (niet) erkend als minstens 66 % lichamelijk of geestelijk ongeschikt, 
 - De graad van zelfredzaamheid is bepaald op .... tot ..... punten, 
 vanaf .................... tot ..................... (KB van 3 mei 1991). 
 
2.  Het kind heeft ........ punten op de medisch-sociale schaal, waarvan ...... punten in de 

eerste pijler, vanaf .................... tot ..................... (KB van 28 maart 2003). 
 

Het kind heeft dus (geen) recht op een toeslag voor kinderen met een aandoening 
(artikel 47 Kinderbijslagwet, de tekst is bijgevoegd). 
 
U ontvangt verder de gewone kinderbijslag. 
of 
Vanaf ........ ontvangt u een kinderbijslagtoeslag van € ........... per maand. 
 
Binnenkort ontvangt u € ....... achterstallige toeslag. De afrekening is bijgevoegd / volgt. 
 
Met vragen over het medisch onderzoek zelf kunt u terecht bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst Verhoogde Kinderbijslag.   02-509 .. .. en 
geef nummer op....... 
 
Als u niet akkoord gaat met de medische evaluatie of met onze beslissing, als u meer 
informatie wilt over de kinderbijslagtoeslag of als de gezondheidstoestand van het kind 
verandert, kunt u ons contacteren op het nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u..  
Wij sturen u dan eventueel de nodige formulieren om een herziening aan te vragen.  
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de 
keerzijde. 
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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. 
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KIND GEBOREN NA 1 JANUARI 1996 
AMBTSHALVE HERZIENING 
DUBBELE EVALUATIE 
 
 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft ons het resultaat meegedeeld van 
het medisch onderzoek van het kind, ingevolge een ambtshalve herziening. 
 
1.  - Het kind is (niet) erkend als minstens 66 % lichamelijk of geestelijk ongeschikt, 

- De graad van zelfredzaamheid is bepaald op .... tot ..... punten, 
 vanaf .................... tot ..................... (KB van 3 mei 1991). 
 
Dit geeft een toeslag van….. 
 
2.  Het kind heeft ........ punten op de medisch-sociale schaal, waarvan ...... punten in de 

eerste pijler, vanaf .................... tot ..................... (KB van 28 maart 2003). 
 

Dit geeft een toeslag van….. 
 
Het kind heeft dus verder / niet langer recht op een toeslag voor kinderen met een 
aandoening (artikel 47 Kinderbijslagwet, de tekst is bijgevoegd). De handicap van het 
kind is bepaald op twee manieren. U ontvangt het hoogste bedrag. De beslissing is 
geldig tot ............. / Als u eenmaal de toeslag ontvangen hebt op basis van de nieuwe 
evaluatiemethode van het KB van 28 maart 2003, blijft die verder van toepassing. 
 
Vanaf ........ ontvangt u alleen nog de gewone kinderbijslag. 
of 
Vanaf ........ ontvangt u een kinderbijslagtoeslag van € ........... per maand. 
 
Binnenkort ontvangt u € ....... achterstallige toeslag. De afrekening is bijgevoegd / volgt. 
 
Met vragen over het medisch onderzoek zelf kunt u terecht bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst Verhoogde Kinderbijslag.   02-509 .. .. en 
geef nummer op....... 
 
Als u niet akkoord gaat met de medische evaluatie of met onze beslissing, als u meer 
informatie wilt over de kinderbijslagtoeslag of als de gezondheidstoestand van het kind 
verandert, kunt u ons contacteren op het nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u..  
Wij sturen u dan eventueel de nodige formulieren om een herziening aan te vragen.  
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de 
keerzijde. 
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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. 
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KIND GEBOREN NA 1 JANUARI 1996 
AMBTSHALVE HERZIENING 
GEEN DUBBELE EVALUATIE 
 
 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft ons het resultaat meegedeeld van 
het medisch onderzoek van het kind, ingevolge een ambtshalve herziening. 
 
- Het kind is (niet) erkend als minstens 66 % lichamelijk of geestelijk ongeschikt, 
- De graad van zelfredzaamheid is bepaald op .... tot ..... punten, 
vanaf .................... tot ..................... (KB van 3 mei 1991). 
of 
Het kind heeft ......... punten op de medisch-sociale schaal, waarvan ...... punten in de 
eerste pijler, vanaf .................... tot ..................... (KB van 28 maart 2003). 

 
Het kind heeft dus verder / niet langer recht op een toeslag voor kinderen met een 
aandoening (artikel 47 Kinderbijslagwet, de tekst is bijgevoegd). De beslissing is geldig 
tot ............... 
 
Vanaf ........ ontvangt u alleen nog de gewone kinderbijslag. 
of 
Vanaf ........ ontvangt u een kinderbijslagtoeslag van € ........... per maand. 
 
Binnenkort ontvangt u € ....... achterstallige toeslag. De afrekening is bijgevoegd / volgt. 
 
Met vragen over het medisch onderzoek zelf kunt u terecht bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst Verhoogde Kinderbijslag.   02-509 .. .. en 
geef nummer op....... 
 
Als u niet akkoord gaat met de medische evaluatie of met onze beslissing, als u meer 
informatie wilt over de kinderbijslagtoeslag of als de gezondheidstoestand van het kind 
verandert, kunt u ons contacteren op het nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u..  
Wij sturen u dan eventueel de nodige formulieren om een herziening aan te vragen.  
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de 
keerzijde. 
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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. 
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KIND GEBOREN NA 1 JANUARI 1996 
HERZIENING OP AANVRAAG NA OVERGANGSMAATREGELEN 
ALLEEN MEDISCH-SOCIALE SCHAAL 
 
 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft ons het resultaat meegedeeld van 
het medisch onderzoek van het kind, ingevolge uw aanvraag van ............... 
 
Het kind heeft ......... punten op de medisch-sociale schaal, waarvan ...... punten in de 
eerste pijler, vanaf .................... tot ..................... (KB van 28 maart 2003). 

 
Het kind heeft dus verder / niet langer recht op een toeslag voor kinderen met een 
aandoening (artikel 47 Kinderbijslagwet, de tekst is bijgevoegd). 
 
Vanaf ........ ontvangt u een kinderbijslagtoeslag van € ........... per maand. 
 
Binnenkort ontvangt u € ....... achterstallige toeslag. De afrekening is bijgevoegd / volgt. 
 
Met vragen over het medisch onderzoek zelf kunt u terecht bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst Verhoogde Kinderbijslag.   02-509 .. .. en 
geef nummer op....... 
 
Als u niet akkoord gaat met de medische evaluatie of met onze beslissing, als u meer 
informatie wilt over de kinderbijslagtoeslag of als de gezondheidstoestand van het kind 
verandert, kunt u ons contacteren op het nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u..  
Wij sturen u dan eventueel de nodige formulieren om een herziening aan te vragen.  
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de 
keerzijde. 
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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. 
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KIND GEBOREN NA 1 JANUARI 1996 
HERZIENING OP AANVRAAG 
DUBBELE EVALUATIE 
 
 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft ons het resultaat meegedeeld van 
het medisch onderzoek van het kind, ingevolge uw aanvraag van .......... 
 
1.  - Het kind is (niet) erkend als minstens 66 % lichamelijk of geestelijk ongeschikt, 
 - De zelfredzaamheidsgraad is bepaald op .... tot ..... punten, 
  
vanaf .................... tot ..................... (KB van 3 mei 1991). 
 
Dit geeft een toeslag van….. 
 
2.  Het kind heeft ........ punten op de medisch-sociale schaal, waarvan ...... punten in de 

eerste pijler, vanaf .................... tot ..................... (KB van 28 maart 2003). 
 

Dit geeft een toeslag van….. 
Het kind heeft dus verder / niet langer recht op een toeslag voor kinderen met een 
aandoening (artikel 47 Kinderbijslagwet, de tekst is bijgevoegd). De handicap van het 
kind is bepaald op twee manieren. U ontvangt het hoogste bedrag. De beslissing is 
geldig tot ............. / Als u eenmaal de toeslag ontvangen hebt op basis van de nieuwe 
evaluatiemethode van het KB van 28 maart 2003, blijft die verder van toepassing. 
 
Vanaf ........ ontvangt u alleen nog de gewone kinderbijslag. 
of 
Vanaf ........ ontvangt u een kinderbijslagtoeslag van € ........... per maand. 
 
Binnenkort ontvangt u € ....... achterstallige toeslag. De afrekening is bijgevoegd / volgt. 
 
Met vragen over het medisch onderzoek zelf kunt u terecht bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst Verhoogde Kinderbijslag.   02-509 .. .. en 
geef nummer op....... 
 
Als u niet akkoord gaat met de medische evaluatie of met onze beslissing, als u meer 
informatie wilt over de kinderbijslagtoeslag of als de gezondheidstoestand van het kind 
verandert, kunt u ons contacteren op het nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u..  
Wij sturen u dan eventueel de nodige formulieren om een herziening aan te vragen.  
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de 
keerzijde. 
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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. 
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KIND GEBOREN VOOR 1 JANUARI 1993 
NIEUWE AANVRAAG 
 
 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft ons het resultaat meegedeeld van 
het medisch onderzoek van het kind, ingevolge uw aanvraag van …………..: 
− het kind is (niet) erkend als minstens 66 % lichamelijk of geestelijk ongeschikt, 
− de graad van zelfredzaamheid is bepaald op .... tot ..... punten, 
 
vanaf .................... tot ..................... (KB van 3 mei 1991). 
 
Het kind heeft dus (geen) recht op een toeslag voor kinderen met een aandoening 
(artikel 47 Kinderbijslagwet, de tekst is bijgevoegd). 
 
Vanaf ........ ontvangt u een kinderbijslagtoeslag van € ........... per maand. 
 
Binnenkort ontvangt u € ....... achterstallige toeslag. De afrekening is bijgevoegd / volgt. 
 
Met vragen over het medisch onderzoek zelf kunt u terecht bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst Verhoogde Kinderbijslag.   02-509 .. .. en 
geef nummer op....... 
 
Als u niet akkoord gaat met de medische evaluatie of met onze beslissing, als u meer 
informatie wilt over de kinderbijslagtoeslag of als de gezondheidstoestand van het kind 
verandert, kunt u ons contacteren op het nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u..  
Wij sturen u dan eventueel de nodige formulieren om een herziening aan te vragen.  
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de 
keerzijde. 
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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. 
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KIND GEBOREN VOOR 1 JANUARI 1993 
HERZIENING OP AANVRAAG  
ENKEL OUDE WETGEVING VAN TOEPASSING 
 
 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft ons het resultaat meegedeeld van 
het medisch onderzoek van het kind, ingevolge uw aanvraag van …………..: 
− het kind is (niet) erkend als minstens 66 % fysiek of mentaal gehandicapt, 
− de zelfredzaamheidsgraad is bepaald op .... tot ..... punten, 
 
vanaf .................... tot ..................... (KB van 3 mei 1991). 
 
Het kind heeft dus verder / niet langer recht op een toeslag voor kinderen met een 
aandoening (artikel 47 Kinderbijslagwet, de tekst is bijgevoegd). 
 
Vanaf ........ ontvangt u een kinderbijslagtoeslag van € ........... per maand. 
 
Binnenkort ontvangt u € ....... achterstallige toeslag. De afrekening is bijgevoegd / volgt. 
 
Met vragen over het medisch onderzoek zelf kunt u terecht bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst Verhoogde Kinderbijslag.   02-509 .. .. en 
geef nummer op....... 
 
Als u niet akkoord gaat met de medische evaluatie of met onze beslissing, als u meer 
informatie wilt over de kinderbijslagtoeslag of als de gezondheidstoestand van het kind 
verandert, kunt u ons contacteren op het nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u..  
Wij sturen u dan eventueel de nodige formulieren om een herziening aan te vragen.  
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de 
keerzijde. 
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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. 
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KIND GEBOREN VOOR 1 JANUARI 1993 
AMBTSHALVE HERZIENING 
ENKEL OUDE WETGEVING VAN TOEPASSING 
 
 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft ons het resultaat meegedeeld van 
het medisch onderzoek van het kind, ingevolge een ambtshalve herziening. 
− het kind is (niet) erkend als minstens 66 % fysiek of mentaal gehandicapt, 
− de zelfredzaamheidsgraad is bepaald op .... tot ..... punten, 
 
vanaf .................... tot ..................... (KB van 3 mei 1991). 
 
Het kind heeft dus verder / niet langer recht op een toeslag voor kinderen met een 
aandoening (artikel 47 Kinderbijslagwet, de tekst is bijgevoegd). 
 
Vanaf ........ ontvangt u een kinderbijslagtoeslag van € ........... per maand. 
 
Binnenkort ontvangt u € ....... achterstallige toeslag. De afrekening is bijgevoegd / volgt. 
 
Met vragen over het medisch onderzoek zelf kunt u terecht bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst Verhoogde Kinderbijslag.   02-509 .. .. en 
geef nummer op....... 
 
Als u niet akkoord gaat met de medische evaluatie of met onze beslissing, als u meer 
informatie wilt over de kinderbijslagtoeslag of als de gezondheidstoestand van het kind 
verandert, kunt u ons contacteren op het nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u..  
Wij sturen u dan eventueel de nodige formulieren om een herziening aan te vragen.  
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de 
keerzijde. 
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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. 
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KIND GEBOREN NA 31 DECEMBER 1992 EN UITERLIJK OP 1 JANUARI 1996 
NIEUWE AANVRAAG INGEDIEND VANAF 1 JANUARI 2007 
PERIODE VÓÓR 1 MEI 2003: ENKEL OUDE WETGEVING VAN TOEPASSING 
PERIODE VANAF 1 MEI 2003: ENKEL NIEUWE WETGEVING VAN TOEPASSING 
 
 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft ons het resultaat meegedeeld van 
het medisch onderzoek van het kind, ingevolge uw aanvraag van .......... 
 
Het kind is (niet) erkend als minstens 66 % lichamelijk of geestelijk ongeschikt. 
De graad van zelfredzaamheid is bepaald op .... tot ..... punten, 
vanaf .................... tot 30 april 2003 (KB van 3 mei 1991). 
 
Het kind heeft ........ punten op de medisch-sociale schaal, waarvan ...... punten in de 
eerste pijler, vanaf 1 mei 2003 tot ..................... (KB van 28 maart 2003). 
 
Het kind heeft dus (geen) recht op een toeslag voor kinderen met een aandoening 
(artikel 47 Kinderbijslagwet, de tekst is bijgevoegd). 
 
U ontvangt verder de gewone kinderbijslag. 
of 
Vanaf ........ ontvangt u een kinderbijslagtoeslag van € ........... per maand. 
 
Binnenkort ontvangt u € ....... achterstallige toeslag. De afrekening is bijgevoegd / volgt. 
 
Met vragen over het medisch onderzoek zelf kunt u terecht bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst Verhoogde Kinderbijslag.   02-509 .. .. en 
geef nummer op....... 
 
Als u niet akkoord gaat met de medische evaluatie of met onze beslissing, als u meer 
informatie wilt over de kinderbijslagtoeslag of als de gezondheidstoestand van het kind 
verandert, kunt u ons contacteren op het nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u..  
Wij sturen u dan eventueel de nodige formulieren om een herziening aan te vragen.  
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de 
keerzijde. 

  153 



 
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. 
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KIND GEBOREN NA 31 DECEMBER 1992 EN UITERLIJK OP 1 JANUARI 1996 
HERZIENING OP AANVRAAG INGEDIEND VANAF 1 JANUARI 2007 
PERIODE VÓÓR 1 MEI 2003: ENKEL OUDE WETGEVING VAN TOEPASSING 
PERIODE VANAF 1 MEI 2003: ENKEL NIEUWE WETGEVING VAN TOEPASSING 
 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft ons het resultaat meegedeeld van 
het medisch onderzoek van het kind, ingevolge uw aanvraag van .......... 
 
Het kind is (niet) erkend als minstens 66 % lichamelijk of geestelijk ongeschikt. 
De graad van zelfredzaamheid is bepaald op .... tot ..... punten, 
vanaf .................... tot 30 april 2003 (KB van 3 mei 1991). 
 
Het kind heeft ........ punten op de medisch-sociale schaal, waarvan ...... punten in de 
eerste pijler, vanaf 1 mei 2003 tot ..................... (KB van 28 maart 2003). 
 
Het kind heeft dus verder / niet langer recht op een toeslag voor kinderen met een 
aandoening (artikel 47 Kinderbijslagwet, de tekst is bijgevoegd). 
 
Vanaf ........ ontvangt u alleen nog de gewone kinderbijslag. 
of 
Vanaf ........ ontvangt u een kinderbijslagtoeslag van € ........... per maand. 
 
Binnenkort ontvangt u € ....... achterstallige toeslag. De afrekening is bijgevoegd / volgt. 
 
Met vragen over het medisch onderzoek zelf kunt u terecht bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst Verhoogde Kinderbijslag.   02-509 .. .. en 
geef nummer op....... 
 
Als u niet akkoord gaat met de medische evaluatie of met onze beslissing, als u meer 
informatie wilt over de kinderbijslagtoeslag of als de gezondheidstoestand van het kind 
verandert, kunt u ons contacteren op het nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u..  
Wij sturen u dan eventueel de nodige formulieren om een herziening aan te vragen.  
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de 
keerzijde. 
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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. 
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KIND GEBOREN NA 31 DECEMBER 1992 EN UITERLIJK OP 1 JANUARI 1996 
AMBTSHALVE HERZIENING 
ENKEL NIEUWE WETGEVING VAN TOEPASSING 
 
 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft ons het resultaat meegedeeld van 
het medisch onderzoek van het kind, ingevolge een ambtshalve herziening. 
 
Het kind heeft ......... punten op de medisch-sociale schaal, waarvan ...... punten in de 
eerste pijler, vanaf .................... tot ..................... (KB van 28 maart 2003). 
 
Het kind heeft dus verder / niet langer recht op een toeslag voor kinderen met een 
aandoening (artikel 47 Kinderbijslagwet, de tekst is bijgevoegd). De beslissing is geldig 
tot ............... 
 
Vanaf ........ ontvangt u alleen nog de gewone kinderbijslag. 
of 
Vanaf ........ ontvangt u een kinderbijslagtoeslag van € ........... per maand. 
 
Binnenkort ontvangt u € ....... achterstallige toeslag. De afrekening is bijgevoegd / volgt. 
 
Met vragen over het medisch onderzoek zelf kunt u terecht bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst Verhoogde Kinderbijslag.   02-509 .. .. en 
geef nummer op....... 
 
Als u niet akkoord gaat met de medische evaluatie of met onze beslissing, als u meer 
informatie wilt over de kinderbijslagtoeslag of als de gezondheidstoestand van het kind 
verandert, kunt u ons contacteren op het nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u..  
Wij sturen u dan eventueel de nodige formulieren om een herziening aan te vragen.  
 
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). 
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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. 
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KIND GEBOREN NA 31 DECEMBER 1992 EN UITERLIJK OP 1 JANUARI 1996 
AMBTSHALVE HERZIENING 
INFORMATIE OVER DE MOGELIJKHEID TOT HERZIENINGSAANVRAAG 
 
 
Sinds 1 januari 2007 is een nieuwe regeling van kracht voor kinderen met een 
aandoening, geboren van 1 januari 1993 tot en met 1 januari 1996. Deze nieuwe 
regeling voorziet in een nieuwe medische evaluatie op basis van drie pijlers. De nieuwe 
evaluatie houdt niet alleen rekening met de lichamelijke of geestelijke handicap van het 
kind (eerste pijler), maar ook met de activiteit en de deelname van het kind (tweede 
pijler), en met de gevolgen van zijn aandoening voor de gezinsomgeving (derde pijler). 
 
Deze nieuwe manier van evalueren is automatisch van toepassing vanaf de datum 
waarop de geldigheid van de medische beslissing van kracht op 1 januari 2007, afloopt. 
Ze is dus voor … toegepast bij de onlangs bij de medische diensten van de FOD Sociale 
Zekerheid aangevraagde ambtshalve herziening. Als deze laatste evaluatie voordeliger 
bleek dan de vroegere, is ook een herziening voor een vroegere periode mogelijk. 
 
U kunt de medische evaluatie van uw kind volgens de nieuwe criteria aanvragen met 
een gewone brief aan ons waarin u de naam van het kind vermeldt. Wij bezorgen u dan 
de nodige documenten en informeren u over wat u verder moet doen. 
 
De nieuwe medisch-sociale schaal heeft vijf jaar terugwerkende kracht (uiterlijk tot 1 
mei 2003), vanaf uw bij ons fonds ingediende vraag om herziening. 
 
Meer informatie over de medische aspecten van de nieuwe medisch-sociale schaal is 
verkrijgbaar bij het callcenter van de FOD Sociale Zekerheid op 02-509 85 16. 
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IX.     Controle op het schoolbezoek – Elektronische berichten van de Vlaamse 
Gemeenschap 
 
BRIEF 1 FLUX D062 – PROVISIONEEL BETALEN ( + MODULES 23+23BIS) 
 
 
Om recht te hebben op kinderbijslag moet een jongere die ouder is dan 18 jaar voor het 
school-/academiejaar 2007-2008 ingeschreven zijn 
- in een of meer universiteiten of hogescholen voor minstens 27 studiepunten, 
- of in een of meer scholen voor secundair onderwijs voor minstens 17 lestijden per 

week. 
(art. 62, § 3 KBW, KB van 10 augustus 2005). 
 
Op basis van onze gegevens over het onderwijs gevolgd door uw zoon/dochter kunnen 
wij voorlopig verder kinderbijslag betalen.  
 
Als wij beschikken over de definitieve gegevens, onderzoeken wij opnieuw het recht op 
kinderbijslag. 
 
Is het definitieve aantal studiepunten in het hoger onderwijs lager dan 27, of het 
definitieve aantal lestijden in het secundair onderwijs lager dan 17, dan zult u de sinds 
(datum) provisioneel betaalde kinderbijslag terug moeten betalen. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
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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. 
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BRIEF 2 FLUX D062 – KINDERBIJSLAG SCHORSEN – DEFINITIEF BERICHT MET 
ONVOLDOENDE STUDIEPUNTEN/LESTIJDEN ( + MODULES 42+43+49) 
 
 
Om recht te hebben op kinderbijslag moet een jongere die ouder is dan 18 jaar voor het 
school-/academiejaar 2007-2008 ingeschreven zijn 
- in een of meer universiteiten of hogescholen voor minstens 27 studiepunten, 
- of in een of meer scholen voor secundair onderwijs voor minstens 17 lestijden per 

week. 
(art. 62, § 3 KBW, KB van 10 augustus 2005). 
 
Volgens het definitief bericht dat wij van de Vlaamse overheid ontvingen, is uw 
zoon/dochter ingeschreven in het hoger onderwijs voor minder dan 27 studiepunten, of 
in het secundair onderwijs voor minder dan 17 lestijden. Dat is minder dan het vereiste 
aantal. 
 
Daarom kunnen wij vanaf de volgende maand geen kinderbijslag meer betalen voor 
hem/haar. Bovendien vragen wij u ......... EUR ten onrechte ontvangen kinderbijslag 
terug te betalen op rekeningnummer ...... 
 
Het ten onrechte betaalde bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te betalen 
     
     

Totaal     
 
Als u echter kunt aantonen dat hij/zij 
- voor minstens 27 studiepunten ingeschreven is in het hoger onderwijs, 
- of voor minstens 17 lestijden per week ingeschreven is in het secundair onderwijs, 
- of een andere vorm van onderwijs volgt voor minstens 27 studiepunten of voor 

minstens 17 lestijden per week, 
laat het ons dadelijk weten. U vindt hierbij een verklaring om in te vullen. 
 
Als wij beschikken over bijkomende gegevens, onderzoeken wij opnieuw het recht op 
kinderbijslag. 
 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Wij moeten dus ………  EUR terugvorderen. 
of 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Een deel van het bedrag, …………. EUR, is dus verjaard. De rest, 
……………… EUR, moeten wij terugvorderen. 
 
(Feiten). Het is dus door uw nalatigheid / uw fout / een fout van ons dat wij u ten 
onrechte kinderbijslag / … betaald hebben. 
Daarom houden wij / houdt kinderbijslagfonds ………. de volgende maanden ….. % in 
op uw kinderbijslag (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek). 
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Voor meer informatie, kunt u bij ons terecht, alle werkdagen van ..… u tot ….. u. 
 
Als u het bedrag moeilijk ineens kunt betalen, kunt u ons voorstellen uw schuld met 
maandelijkse stortingen af te lossen. 
of 
Als u financiële problemen heeft, kunt u vragen dat wij minder inhouden op latere 
kinderbijslag. 
 
Daarvoor moet u wel per brief de reden opgeven. 
 
Als terugbetaling voor u zeer moeilijk is, kunt u ons vragen uw schuld geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook daarvoor moet u de reden opgeven. Er gebeurt dan 
een onderzoek. 
 
Als u niet akkoord gaat, kunt u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Meer informatie 
daarover vindt u in het kader / op de achterkant van deze brief. 
 
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). 
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Verklaring 
over  het  gevolgde 
onderwijs  

 

 

 dossierbeheerder 

telefoonnummer 

dossiernummer 

 

 
 
Deze gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen.  
Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, 
wend u dan tot uw kinderbijslagfonds.  Het adres staat op de voorkant. 

  

 
 
 
 

 

 

 
Kruis aan. 

 

 

 Ik ondergetekende .....................................................................................
  (naam en voornaam) 
....................................................................................................................
(adres) 
....................................................................................................................

verklaar dat mijn zoon/dochter ...................................................................

....................................................................................................................

 volwassenenonderwijs 
 onderwijs voor sociale promotie 
 avondonderwijs 
 privéondewijs 
 ander onderwijs .....................................................................................

volgt 
 

 Bezorg ons een attest van de onderwijsinstelling met het aantal 
studiepunten/lestijden. 

 

  Datum .............................................................................. 

Handtekening ...............................................................   
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BRIEF 3 FLUX D062 – BERICHT VAN ONDERWIJSINSTELLING MET ONVOLDOENDE 
STUDIEPUNTEN/LESTIJDEN ( + MODULES 42+43+49) 
 
 
Om recht te hebben op kinderbijslag moet een jongere die ouder is dan 18 jaar voor het 
school-/academiejaar 2007-2008 ingeschreven zijn 
- in een of meer universiteiten of hogescholen voor minstens 27 studiepunten, 
- of in een of meer scholen voor secundair onderwijs voor minstens 17 lestijden per 

week. 
(art. 62, § 3 KBW, KB van 10 augustus 2005). 
 
Wij ontvingen van de…………. (onderwijsinstelling) bericht dat uw zoon/dochter 
ingeschreven is voor…………… X studiepunten/lestijden. Dat is minder dan het 
vereiste aantal. 
 
Daarom kunnen wij vanaf de volgende maand geen kinderbijslag meer betalen voor 
hem/haar. Bovendien vragen wij u ......... EUR ten onrechte ontvangen kinderbijslag 
terug te betalen op rekeningnummer ...... 
 
Het ten onrechte betaalde bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te betalen 
     
     

Totaal     
 
Als u echter kunt aantonen dat hij/zij 
- voor minstens 27 studiepunten ingeschreven is in het hoger onderwijs, 
- of voor minstens 17 lestijden per week ingeschreven is in het secundair onderwijs, 
- of een andere vorm van onderwijs volgt voor minstens 27 studiepunten of voor 

minstens 17 lestijden per week,  
laat het ons dadelijk weten. U vindt hierbij een verklaring om in te vullen. 
 
Als wij beschikken over bijkomende gegevens, onderzoeken wij opnieuw het recht op 
kinderbijslag. 
 
 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Wij moeten dus ………  EUR terugvorderen. 
of 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Een deel van het bedrag, …………. EUR, is dus verjaard. De rest, 
……………… EUR, moeten wij terugvorderen. 
 
(Feiten). Het is dus door uw nalatigheid / uw fout / een fout van ons dat wij u ten 
onrechte kinderbijslag / … betaald hebben. 
Daarom houden wij / houdt kinderbijslagfonds ………. de volgende maanden ….. % in 
op uw kinderbijslag (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek). 
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Voor meer informatie, kunt u bij ons terecht, alle werkdagen van ..… u tot ….. u. 
 
Als u het bedrag moeilijk ineens kunt betalen, kunt u ons voorstellen uw schuld met 
maandelijkse stortingen af te lossen. 
of 
Als u financiële problemen heeft, kunt u vragen dat wij minder inhouden op latere 
kinderbijslag. 
 
Daarvoor moet u wel per brief de reden opgeven. 
 
Als terugbetaling voor u zeer moeilijk is, kunt u ons vragen uw schuld geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook daarvoor moet u de reden opgeven. Er gebeurt dan 
een onderzoek. 
 
Als u niet akkoord gaat, kunt u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Meer informatie 
daarover vindt u in het kader / op de achterkant van deze brief. 
 
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). 
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Verklaring 
over  het  gevolgde 
onderwijs  

 

 

 dossierbeheerder 

telefoonnummer 

dossiernummer 

 

 
 
Deze gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen.  
Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, 
wend u dan tot uw kinderbijslagfonds.  Het adres staat op de voorkant. 

  

 
 
 
 

 

 

 
Kruis aan. 

 

 

 Ik ondergetekende .....................................................................................
  (naam en voornaam) 
....................................................................................................................
(adres) 
....................................................................................................................

verklaar dat mijn zoon/dochter ...................................................................

....................................................................................................................

 volwassenenonderwijs 
 onderwijs voor sociale promotie 
 avondonderwijs 
 privéondewijs 
 ander onderwijs .....................................................................................

volgt 
 

 Bezorg ons een attest van de onderwijsinstelling met het aantal 
studiepunten/lestijden. 

 

  Datum .............................................................................. 

Handtekening ...............................................................   
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BRIEF 4 FLUX D062 – BERICHT VAN ONDERWIJSINSTELLING MET ONVOLDOENDE 
STUDIEPUNTEN/LESTIJDEN ( + MODULES 42+43+49) 
 
 
Om recht te hebben op kinderbijslag moet een jongere die ouder is dan 18 jaar voor het 
school-/academiejaar 2007-2008 ingeschreven zijn 
- in een of meer universiteiten of hogescholen voor minstens 27 studiepunten, 
- of in een of meer scholen voor secundair onderwijs voor minstens 17 lestijden per 

week. 
(art. 62, § 3 KBW, KB van 10 augustus 2005). 
 
Uit het bericht dat wij van de Vlaamse overheid ontvingen, blijkt niet dat uw 
zoon/dochter ingeschreven is in  het hoger onderwijs voor minstens 27 studiepunten, of 
in het secundair onderwijs voor minstens 17 lestijden per week. 
 
Daarom kunnen wij vanaf de volgende maand geen kinderbijslag meer betalen voor 
hem/haar. Bovendien vragen wij u ......... EUR ten onrechte ontvangen kinderbijslag 
terug te betalen op rekeningnummer ...... 
 
Het ten onrechte betaalde bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te betalen 
     
     

Totaal     
 
Als u echter kunt aantonen dat hij/zij 
- voor minstens 27 studiepunten ingeschreven is in het hoger onderwijs, 
- of voor minstens 17 lestijden per week ingeschreven is in het secundair onderwijs, 
- of een andere vorm van onderwijs volgt voor minstens 27 studiepunten of voor 

minstens 17 lestijden per week,  
laat het ons dadelijk weten. U vindt hierbij een verklaring om in te vullen. 
 
Als wij beschikken over bijkomende gegevens, onderzoeken wij opnieuw het recht op 
kinderbijslag. 
 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Wij moeten dus ………  EUR terugvorderen. 
of 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Een deel van het bedrag, …………. EUR, is dus verjaard. De rest, 
……………… EUR, moeten wij terugvorderen. 
 
(Feiten). Het is dus door uw nalatigheid / uw fout / een fout van ons dat wij u ten 
onrechte kinderbijslag / … betaald hebben. 
Daarom houden wij / houdt kinderbijslagfonds ………. de volgende maanden ….. % in 
op uw kinderbijslag (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek). 
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Voor meer informatie, kunt u bij ons terecht, alle werkdagen van ..… u tot ….. u. 
 
Als u het bedrag moeilijk ineens kunt betalen, kunt u ons voorstellen uw schuld met 
maandelijkse stortingen af te lossen. 
of 
Als u financiële problemen heeft, kunt u vragen dat wij minder inhouden op latere 
kinderbijslag. 
 
Daarvoor moet u wel per brief de reden opgeven. 
 
Als terugbetaling voor u zeer moeilijk is, kunt u ons vragen uw schuld geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook daarvoor moet u de reden opgeven. Er gebeurt dan 
een onderzoek. 
 
Als u niet akkoord gaat, kunt u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Meer informatie 
daarover vindt u in het kader / op de achterkant van deze brief. 
 
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). 
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Verklaring 
over  het  gevolgde 
onderwijs  

 

 

 dossierbeheerder 

telefoonnummer 

dossiernummer 

 

 
 
Deze gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen.  
Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, 
wend u dan tot uw kinderbijslagfonds.  Het adres staat op de voorkant. 

  

 
 
 
 

 

 

 
Kruis aan. 

 

 

 Ik ondergetekende .....................................................................................
  (naam en voornaam) 
....................................................................................................................
(adres) 
....................................................................................................................

verklaar dat mijn zoon/dochter ...................................................................

....................................................................................................................

 volwassenenonderwijs 
 onderwijs voor sociale promotie 
 avondonderwijs 
 privéondewijs 
 ander onderwijs .....................................................................................

volgt 
 

 Bezorg ons een attest van de onderwijsinstelling met het aantal 
studiepunten/lestijden. 

 

  Datum .............................................................................. 

Handtekening ...............................................................   
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BRIEF 5 FLUX D062 – BERICHT VAN ONDERWIJSINSTELLING CODE 1 ( + MODULES 
23+23BIS) 
 
 
Om recht te hebben op kinderbijslag moet een jongere die ouder is dan 18 jaar voor het 
school-/academiejaar 2007-2008 ingeschreven zijn 
- in een of meer universiteiten of hogescholen voor minstens 27 studiepunten, 
- of in een of meer scholen voor secundair onderwijs voor minstens 17 lestijden per 

week. 
(art. 62, § 3 KBW, KB van 10 augustus 2005). 

  
Uit het bericht dat wij van de Vlaamse overheid ontvingen, blijkt niet dat uw 
zoon/dochter ingeschreven is in het hoger onderwijs voor minstens 27 studiepunten, of 
in het secundair onderwijs voor minstens 17 lestijden per week. 
 
Daarom kunnen wij vanaf de volgende maand geen kinderbijslag meer betalen voor 
hem/haar. 
 
Als u echter kunt aantonen dat hij/zij 
- voor minstens 27 studiepunten ingeschreven is in het hoger onderwijs, 
- of voor minstens 17 lestijden per week ingeschreven is in het secundair onderwijs, 
- of een andere vorm van onderwijs volgt voor minstens 27 studiepunten of voor 

minstens 17 lestijden per week, 
laat het ons dadelijk weten. U vindt hierbij een verklaring om in te vullen. 
 
Als wij over de definitieve gegevens beschikken, onderzoeken wij opnieuw het recht op 
kinderbijslag. Als blijkt dat het aantal voldoende is zullen wij de kinderbijslag met 
terugwerkende kracht betalen.  Als het aantal onvoldoende is, zult u de kinderbijslag die 
u intussen ten onrechte ontvangen hebt, terug moeten betalen. 
 
Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of 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. 
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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. 
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Verklaring 
over  het  gevolgde 
onderwijs  

 

 

 dossierbeheerder 

telefoonnummer 

dossiernummer 

 

 
 
Deze gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen.  
Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, 
wend u dan tot uw kinderbijslagfonds.  Het adres staat op de voorkant. 

  

 
 
 
 

 

 

 
Kruis aan. 

 

 

 Ik ondergetekende .....................................................................................
  (naam en voornaam) 
....................................................................................................................
(adres) 
....................................................................................................................

verklaar dat mijn zoon/dochter ...................................................................

....................................................................................................................

 volwassenenonderwijs 
 onderwijs voor sociale promotie 
 avondonderwijs 
 privéondewijs 
 ander onderwijs .....................................................................................

volgt 
 

 Bezorg ons een attest van de onderwijsinstelling met het aantal 
studiepunten/lestijden. 

 

  Datum .............................................................................. 

Handtekening ...............................................................   
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BRIEF 6 FLUX D062 – KINDERBIJSLAG SCHORSEN – GEEN (DEFINITIEF) BERICHT MET 
VOLDOENDE STUDIEPUNTEN/LESTIJDEN ( + MODULES 42+43+49) 
 
 
Om recht te hebben op kinderbijslag moet een jongere die ouder is dan 18 jaar voor het 
school-/academiejaar 2007-2008 ingeschreven zijn 
- in een of meer universiteiten of hogescholen voor minstens 27 studiepunten, 
- of in een of meer scholen voor secundair onderwijs voor minstens 17 lestijden per 

week. 
(art. 62, § 3 KBW, KB van 10 augustus 2005). 
 
Wij ontvingen van de Vlaamse overheid geen (definitief) bericht dat uw zoon/dochter 
ingeschreven is in het hoger onderwijs voor minstens 27 studiepunten, of in het 
secundair onderwijs voor minstens 17 lestijden per week. 
 
Daarom kunnen wij vanaf de volgende maand geen kinderbijslag meer betalen voor 
hem/haar. 
 
Als u echter kunt aantonen dat hij/zij 
- voor minstens 27 studiepunten ingeschreven is in het hoger onderwijs, 
- of voor minstens 17 lestijden per week ingeschreven is in het secundair onderwijs, 
- of een andere vorm van onderwijs volgt voor minstens 27 studiepunten of voor 

minstens 17 lestijden per week,  
laat het ons dadelijk weten. U vindt hierbij een verklaring om in te vullen. 
 
Als wij binnen 14 dagen geen reactie van u ontvangen, zult u .......... EUR ten onrechte 
betaalde kinderbijslag terug moeten betalen. 
 
Dat bedrag werd als volgt berekend: 
 

Periode Datum betaling Betaald Verschuldigd Terug te betalen 
     
     

Totaal     
 
Als wij beschikken over nieuwe gegevens, onderzoeken wij opnieuw het recht op 
kinderbijslag. 
 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Wij moeten dus ………  EUR terugvorderen. 
of 
Ten onrechte betaalde kinderbijslag verjaart na 1/3/5 jaar. Dat wil zeggen dat 
teruggevorderd kan worden tot 1/3/5 jaar na de datum van de betaling (artikel 120bis 
Kinderbijslagwet). Een deel van het bedrag, …………. EUR, is dus verjaard. De rest, 
……………… EUR, moeten wij terugvorderen. 
 
(Feiten). Het is dus door uw nalatigheid / uw fout / een fout van ons dat wij u ten 
onrechte kinderbijslag / … betaald hebben. 
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Daarom houden wij / houdt kinderbijslagfonds ………. de volgende maanden ….. % in 
op uw kinderbijslag (artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek). 
 
Voor meer informatie, kunt u bij ons terecht, alle werkdagen van ..… u tot ….. u. 
 
Als u het bedrag moeilijk ineens kunt betalen, kunt u ons voorstellen uw schuld met 
maandelijkse stortingen af te lossen. 
of 
Als u financiële problemen heeft, kunt u vragen dat wij minder inhouden op latere 
kinderbijslag. 
 
Daarvoor moet u wel per brief de reden opgeven. 
 
Als terugbetaling voor u zeer moeilijk is, kunt u ons vragen uw schuld geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook daarvoor moet u de reden opgeven. Er gebeurt dan 
een onderzoek. 
 
Als u niet akkoord gaat, kunt u in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank. Meer informatie 
daarover vindt u in het kader / op de achterkant van deze brief. 
 
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). 
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Verklaring 
over  het  gevolgde 
onderwijs  

 

 

 dossierbeheerder 

telefoonnummer 

dossiernummer 

 

 
 
Deze gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen.  
Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, 
wend u dan tot uw kinderbijslagfonds.  Het adres staat op de voorkant. 

  

 
 
 
 

 

 

 
Kruis aan. 

 

 

 Ik ondergetekende .....................................................................................
  (naam en voornaam) 
....................................................................................................................
(adres) 
....................................................................................................................

verklaar dat mijn zoon/dochter ...................................................................

....................................................................................................................

 volwassenenonderwijs 
 onderwijs voor sociale promotie 
 avondonderwijs 
 privéondewijs 
 ander onderwijs .....................................................................................

volgt 
 

 Bezorg ons een attest van de onderwijsinstelling met het aantal 
studiepunten/lestijden. 

 

  Datum .............................................................................. 

Handtekening ...............................................................   
 
 
 
 
 
 


