
 

De gegevens die je op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden 
beschermd door de wet Only-once van 5 mei 2014.  We vragen je alleen om informatie die we nog niet kennen of die we niet kunnen raadplegen omdat 
we niet over voldoende informatie beschikken. 
KidsLife hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. We verwerken je gegevens om je Kinderbijslag correct uit te betalen, volgens 
het decreet. Je hebt altijd recht om: je gegevens in te kijken, te verbeteren of te wissen en de verwerking ervan te beperken, vragen om je gegevens 
rechtsreeks over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 
Heb je vragen of wil je jouw rechten met betrekking van je persoonsgegevens uitoefenen? Meer informatie kan je terugvinden op onze website: 
kidslife.be/nl/privacy 

 
 

 

 

 

 

� Gegevens 

1. Gegevens van de mama (of de persoon die de transfer vraagt naar KidsLife) 
VOORNAAM └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

NAAM  └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

  └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

 

RIJKSREGISTERNUMMER   └┴┘└┴┘└┴┘└┴┴┘└┴┘ 

of GEBOORTEDATUM    └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 

POSTCODE └┴┴┴┴┴┘TELEFOONNUMMER└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

EMAIL  └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 

 

2. Betaling 

BANKREKENINGNR └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

op NAAM van  └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
   └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 

� Akkoord en aansluiting 

DATUM └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 
 

H þ Vakjes aanvinken en tekenen om jullie beslissing mee te delen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bedankt om voor KidsLife te kiezen! 
 

5 Ik sluit me aan bij KidsLife voor de uitbetaling van de 
kinderbijslag. 

 

Je ontvangt al kinderbijslag en je woont / werkt in Wallonië. 

?Vul dit document in om kinderbijslag te krijgen en bij KidsLife aan te sluiten.  
 

8 Stuur ons een scan/foto van het document ingevuld en ondertekend  
naar wallonie@kidslife.be 

+ of per post naar KidsLife – Chaussée de Liège 654c – 5100 Namur 
 

N Wij starten meteen met de nodige stappen zodat je kinderbijslag krijgt. 

Aanvraag kinderbijslag 

i Het opgegeven rekeningnummer 
wordt nog bij je bank gecontroleerd 

H ? 

i Zie Belgische identiteitskaart 

HANDTEKENING  MOEDER OF EERSTE OPVOEDER 

5 Ik ga akkoord dat KidsLife mijn gegevens gebruikt 
voor het beheer van kinderbijslag. 

 

dag maand jaar 

dag maand jaar 

iMeisjesnaam zoals vermeld op de geboorte akte 



 

Artikel 26 Ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag 

 

 

 

 

Over de aansluiting bij KidsLife 

KidsLife Wallonie vzw deelt u mee dat  

• de minimale duur van een lidmaatschap 24 maanden is. Maximaal 6 maanden voor de 24ste maand van 
aansluiting kan u van aansluiting veranderen (artikel 72 van het Waals decreet van 8 februari 2018); 

• de beslissing tot wijziging van aansluiting ingaat op de 1ste dag van het kwartaal volgend op dat waarin de 
aanvraag werd verzonden, tenzij deze aanvraag werd ingediend tijdens de laatste 15 kalenderdagen van een 
kwartaal. In dat geval zal het verzoek pas effect sorteren vanaf de 1ste dag van het tweede kwartaal volgend 
op dat van het verzoek ((artikel 72 van het Waals besluit van 8 februari 2018), 

 

• KidsLife Wallonie vzw verbindt zich ertoe een aanvraag tot aansluiting van een begunstigde niet te weigeren, 
behalve in de gevallen voorzien door de wet, noch zich te verzetten tegen zijn beslissing om van organisatie 
te veranderen (artikel 98 van het Waals decreet van 8 februari 2018); 

• De aansluiting kan in geen geval andere voordelen opleveren dan die bepaald door de reglementen (artikel 
100 van het Waals decreet van 8 februari 2018). 


