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AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG 

 

Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als:  werknemer, zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde 

Wanneer een formulier ‘Aanvraag om kinderbijslag’ indienen? 

Meestal is het niet nodig een aanvraagformulier in te vullen. Je kan ook telefonisch of per mail, fax of brief kinderbijslag 

aanvragen. 

In vele gevallen onderzoekt KidsLife jouw recht uit eigen beweging op basis van informatie die wij zelf ontvangen van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of van een ander kinderbijslagfonds. 

Een aanvraagformulier invullen kan wel het onderzoek versnellen als wij niet over alle gegevens beschikken (kraamgeld 

eerste geboorte, aankomst in België, enz ). Stuur daarom dit aanvraagformulier zo vlug mogelijk ingevuld terug. Bezorg 

ons ook altijd de aanvullende gegevens die we vragen.   

Hoe vraag je kinderbijslag aan? 

Vul dit formulier in, onderteken het en bezorg het ons, naam en adres van ons kinderbijslagfonds vind je onderaan. 

 

Aan wie wordt de kinderbijslag betaald? 

Aan de persoon die het kind opvoedt, dus meestal aan de moeder. 

 

Wens je meer informatie? 

Neem met ons contact op voor informatie over jouw dossier.   

Je kan een overzicht van al onze kantoren terugvinden op onze website. 

 

KidsLife Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge T: 050 47 42 04 

 M: vlaanderen@kidslife.be 

KidsLife Brussels, Ursulinenstraat  2, 1000 Brussel T : 02 555 14 11 

 M : brussels@kidslife.be  

KidsLife Wallonie, Avenue du Prince de Liège 91, 5100 Namur T :  081 71 96 86 

 M : wallonie@kidslife.be  

 
 

 

 

 

 

Al onze formulieren beantwoorden aan de Only-once wet van 5 mei 2014. We vragen u enkel informatie waarover we nog niet 

beschikken of die we niet kunnen raadplegen omdat we over onvoldoende aanknopingspunten beschikken. 
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Als je niet genoeg plaats hebt, voeg dan een blad bij. 

 

10  Persoonsgegevens van de aanvrager 

11 Voor een vrouw de meisjesnaam. Naam en voornaam  ....................................................................................................  

  geboortedatum  ........................................  man      vrouw 

 Zie de achterkant van jouw 

identiteitskaart. 

Rijksregisternummer    _   _   _   _   _   _       _   _   _       _   _ 

   

  straatnaam en huisnummer  ........................................................................................  

  postcode en plaats  ......................................................................................................  

  telefoon/GSM  ..............................................................................................................  

  e-mailadres .......................................... @  ..................................................................  

 

20  Uw huidige beroepssituatie 

21 

 

 

 

 

Je bent (indien van toepassing): 

 

 

Uw2  

 gepensioneerd 

Voeg een kopie van jouw pensioenbrief of van de kennisgeving van jouw 

pensioen bij. 

 minstens 66 % gehandicapt sinds: …………………………………………………. 

      erkend door (naam en adres instelling): …………………………………………… 
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22 Jouw werkgever (jouw laatste 
werkgever als je op dit ogenblik 
niet werkt) of sociaal 
verzekeringsfonds 

Naam …………………………………………………………………………………….. 

Adres……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

30  Huidige beroepssituatie van jouw (huwelijks-)partner 

 

31 

 

Jouw (huwelijks-)partner (indien  

van toepassing): 

 

 werkt voor een internationale organisatie (Europese instellingen, NAVO,… ) 

 werkt in het buitenland; land: …………………………………………………….. 

 ontvangt een buitenlandse sociale uitkering 

 is zonder beroep 

 

40  Kinderen voor wie je kinderbijslag aanvraagt 
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41 Ik vraag kinderbijslag aan voor 

 

Kinderen die studeren, werken 

met een leercontract, 

werkzoekend zijn of een stage 

volgen, hebben veelal recht op 

kinderbijslag tot 25 jaar. 

 

Band: bv. zoon, dochter broer, 

stiefzoon, kleindochter, enz. 

 

 

naam  ....................................................... voornaam  ...............................................  

geboortedatum  ........................................ band  .......................................................  

naam  ....................................................... voornaam  ...............................................  

geboortedatum  ........................................ band  .......................................................  

naam  ....................................................... voornaam  ...............................................  

geboortedatum  ........................................ band  .......................................................  

naam  ....................................................... voornaam  ...............................................  

geboortedatum  ........................................ band  .......................................................  

naam  ....................................................... voornaam  ...............................................  

geboortedatum  ........................................ band  .......................................................  

 

42 Zijn er kinderen bij met een 

erkende handicap van minstens 

66%,  vul dan hiernaast hun naam 

en voornaam in. 

 

 naam en voornaam 

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

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

43 Zijn er kinderen bij die in uw gezin 

geplaatst zijn door het gerecht, een 

adoptiedienst, een 

overheidsinstelling of ministerie, vul 

dan hiernaast hun naam en 

voornaam in. 

 naam en voornaam  

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

44 Zijn er in jouw gezin kinderen voor 

wie een ander fonds kinderbijslag 

betaalt? 

(ook van buiten België) 

 nee 

 ja (naam en voornaam kinderen) 

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

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

 kinderbijslagfonds (naam en adres) 

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

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

 dossiernummer ......................................................................................................  
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50  De ouders van de kinderen 

51 Hoe ben je aan de kinderen 

verwant? 

 

 

Als jouw antwoord verschilt per kind, 

gebruik dan de vrije ruimte 

hiernaast. 

 

 vader of meemoeder Ga naar vraag 61. 

 moeder            Ga naar vraag 52. 

 andere band  ...................................................   Ga naar vraag 53. 

 (bv. broer, grootmoeder, stiefvader enz.) 

 

   

52 Ik vraag kinderbijslag aan als 

moeder. 

 

Enkel als het verschilt van de 

gegevens in rubriek 10. 

 Vul hierna de gegevens in over de vader of meemoeder. 

 naam ……………………………………………………………………..  

 voornaam ……………………………………………………………….  

 geboortedatum ……………………………………………………….  

 adres ……………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………  

  

 

 

Bv. werknemer, sociale uitkering, 

enz. 

 Is hij/zij zelfstandige?                  nee     ja 

 Is hij/zij zonder beroep?              nee     ja 

 Is hij/zij overleden?         nee     ja 

 Andere situatie  …………………………………………………………. 
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53 Ik vraag kinderbijslag aan voor 

een of meer kinderen die niet 

mijn  eigen kinderen zijn. 

 

 

 

 

 

 

Vul hier de gegevens in over de ouders van de kinderen van wie je niet de vader of de 

moeder bent. 

de vader/meemoeder 

naam ............................................................................................................................  

voornaam  ....................................................................................................................  

geboortedatum  ............................................................................................................  

adres  ...........................................................................................................................  

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

Is hij/zij zelfstandige?  nee        ja 

Is hij/zij zonder beroep?  nee        ja 

Is hij/zij overleden?  nee        ja 

 Bv. werknemer, sociale uitkering, 

enz. 

Andere situatie  ............................................................................................................  

  

Haar meisjesnaam 

 

 

 

 

 

 

de moeder 

naam  ...........................................................................................................................  

voornaam  ....................................................................................................................  

geboortedatum  ............................................................................................................  

adres  ...........................................................................................................................  

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

Is zij zelfstandige?  nee        ja 

Is zij zonder beroep?  nee        ja 

Is zij overleden?  nee        ja 

 Bv. werknemer, sociale uitkering, 

enz. 

 

 

Andere situatie  ............................................................................................................  

60  Wie voedt de kinderen op ? 

61 
Waar en door wie worden de 
kinderen opgevoed? 

Op basis van wat je hier invult, 

bepalen wij aan wie de kinderbijslag 

betaald wordt. 

 in het gezin van de moeder  Vul haar naam, voornaam en adres in als je die 

hiervoor nog niet ingevuld hebt.  

 Naam en Voornaam ....................................................................................................  

 Adres ...........................................................................................................................  

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

 Geboortedatum ...........................................................................................................  

 telefoonnummer  .........................................................................................................  
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  buiten het gezin van de moeder door 

 naam en voornaam van de persoon of benaming van de instelling 

 ………………………………………………………………………………. 

      geboortedatum …………………………………………………………. 

 adres ……………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………. 

 eventueel telefoonnummer  …………………………………………. 

 welke kinderen (naam en voornaam) en sinds wanneer? 

 ……………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 

70  Reeds kinderbijslag ontvangen? 

71 

 

 

Is vroeger al kinderbijslag betaald 

voor de in rubriek 40 vermelde 

kinderen? 

 

 

 nee 

 ja, door (naam en adres instelling) 

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

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

 dossiernummer  ...................................................................................................... 

 

  VERGEET NIET HET FORMULIER TE ONDERTEKENEN VOORDAT JE HET ONS TERUGSTUURT  

  

  

Meld ons elke wijziging in 

de gezinssituatie of in de 

situatie van de kinderen 

zo snel mogelijk per brief, 

telefoon, fax of e-mail. 
 

Als de aanvrager niet zelf 

ondertekent 

Ik verklaar dat ik deze aanvraag naar waarheid ingevuld heb. 

 

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

 

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

 

 

Naam en voornaam van de ondertekenaar  ................................................................. 
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Betaling van jouw kinderbijslag op een rekening 

Verklaring van de bijslagtrekkende (in de meeste gevallen de moeder) 

Voor een vrouw   jouw naam  ……………………………………………………………………………… 

de meisjesnaam  voornaam  ……………………………………………………………………………… 

  

   straatnaam en huisnummer  ……………………………………………………………………  

   postcode en plaats ………………………………………………………………………………  

   Rijksregisternummer ……………………………………………………………………………  

   Zie op de achterzijde van jouw elektronische identiteitskaart (e-id) 

 

De kinderbijslag wordt betaald aan de moeder of aan de persoon die haar vervangt in het gezin.  

Het bedrag kan alleen gestort worden op een zichtrekening op haar/zijn naam of op een gemeenschappelijke 

rekening op naam van beide partners, waarmee zij/hij verrichtingen kan doen.  

Ik vraag dat mijn kinderbijslag gestort wordt op rekening (het nummer vindt u op uw rekeningafschriften) 

    IBAN _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

    BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 op naam van  mijzelf 

                  mijzelf en ……………………………………………………………………………………….  

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geef mijn kinderbijslagfonds de toestemming om de 

gegevens bij mijn bank te controleren. Ik verbind mij ertoe om het kinderbijslagfonds onmiddellijk te verwittigen 

als ik geen toegang meer heb tot de kinderbijslag op de rekening. In dat geval geef ik een nieuw rekeningnummer 

door.  

  

Datum …………………………………………………… Handtekening 

    

Telefoon …………………………………………………… 

 

E-mail ……………………………………………………… 

     

 

BELANGRIJK!  

Indien uit de controle bij jouw bank blijkt dat het opgegeven rekeningnummer niet op jouw naam staat, zal het 

kinderbijslagfonds je vragen een ander rekeningnummer door te geven waarvan jij de (mede)rekeninghouder 

bent. 
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Waarom jouw kinderbijslag betalen op jouw bankrekening ? 

 

Het storten van uw kinderbijslag op een financiële rekening is gemakkelijk, veilig en zonder kosten. 

 

Wie moet het formulier invullen? 

 

Het formulier moet ingevuld worden door de bijslagtrekkende (meestal de moeder). 

 

Welk soort rekening? 

 

De kinderbijslag wordt enkel betaald op een zichtrekening op jouw naam of op een gemeenschappelijke 

zichtrekening van jou met bv. uw echtgenoot of partner.  

 

Betaling van de kinderbijslag op spaar-, beleggings- of termijnrekening of op een rekening van iemand anders waarop jij 

volmacht hebt is niet toegestaan. 

 

KidsLife zal de gegevens, die op bijgevoegd formulier door jou worden vermeld, bij jouw bank controleren. Indien jouw 

bank ons meldt dat de opgegeven financiële rekening geen zichtrekening is of dat jij geen (mede)titularis bent van deze 

rekening, dan zullen wij jou vragen een ander rekeningnummer door te geven. 

 
Als je geen rekeningnummer opgeeft, zal de kinderbijslag via een circulaire cheque betaald worden. 

 
Jouw klantenadviseur 

 

 

 

Betaling op een zichtrekening is veilig en gemakkelijk! 

 


