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Aanvraag om 
wezenbijs lag 1 

 

 
contact 

telefoon 

fax 

e-mail 

referentie 

 

 
  Voor de Kinderbijslagwet is een wees een kind van wie één van de volgende verwanten 

overleden is: de vader, de meemoeder, de moeder of een adoptieouder. 

De wezenbijslag is hoger dan de gewone kinderbijslag. Het basisbedrag is voor alle 
kinderen gelijk, of het nu een eerste, tweede of volgend kind in het gezin is. Weeskinderen 
krijgen de leeftijdstoeslagen zoals andere kinderen. 

Voorwaarden voor de verhoogde wezenbijslag 

 De overleden of de overlevende ouder of adoptieouder, of een andere persoon moet 
voor het kind in het jaar voor het overlijden recht gehad hebben of gehad kunnen 
hebben op kinderbijslag voor minstens zes maanden. 

 De overlevende ouder of adoptieouder mag niet (opnieuw) getrouwd zijn of met 
iemand een feitelijk gezin vormen. In dat geval kan de gewone kinderbijslag betaald 
worden. 

Met een feitelijk gezin wordt bedoeld: twee of meer personen van hetzelfde of 
verschillende geslacht die 

- geen bloed- of aanverwanten zijn van elkaar tot en met de derde graad (dus geen 
ouders, schoonouders, kinderen, broers, halfzusters, grootouders, ooms of tantes),

- samenwonen op hetzelfde adres, 

- en gezamenlijk hun huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere 
manier bijdragen. 

Als de overlevende ouder of adoptieouder later weer alleen gaat wonen of scheiden, 
kan opnieuw het hogere bedrag betaald worden. U contacteert daarvoor het best  het 
kinderbijslagfonds. 

 Weeskinderen ontvangen altijd de verhoogde wezenbijslag 

- als beide ouders overleden zijn,  

- als de overlevende ouder geen contact meer heeft met het weeskind en ook niet 
bijdraagt in het levensonderhoud van het kind. 

Wanneer een formulier 'Aanvraag om wezenbijslag' indienen? 

Meestal is het niet nodig een aanvraagformulier in te vullen. U kunt ook telefonisch of per 
mail, fax of brief wezenbijslag aanvragen (zie bovenstaande info). 

In vele gevallen onderzoekt het kinderbijslagfonds uw recht uit eigen beweging op basis 
van informatie die ze zelf ontvangt van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of van 
via een ander kinderbijslaginstelling. 

Een aanvraagformulier invullen kan wel het onderzoek versnellen al het kinderbijslagfonds 
niet over alle gegevens beschikt (aankomst in België enz.). Stuur daarom een 
aanvraagformulier dat u van het kinderbijslagfonds ontvangt zo vlug mogelijk 
ingevuld terug. Bezorg het kinderbijslagfonds ook altijd de aanvullende gegevens 
die ze vraagt. 

 

                                                           
1 Al onze formulieren beantwoorden aan de Only-once wet van 5mei 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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Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, 
inkijken of verbeteren ? 

Neem contact op met uw dossierbeheerder. 
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met: 
FAMIFED. 
Trierstraat 70 Bus 1 
1000 BRUSSEL 
0800-35 950
www.famifed.be
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10 De overleden vader, meemoeder, moeder of adoptieouder 

11 Persoonsgegevens  Naam  .......................................................................................................................... 
          (voor een vrouw de meisjesnaam)

 Voornaam  ................................................................................................................... 

Datum en plaats overlijden overleden op    ....................     te    .............................................................................. 

Is hij/zij in het buitenland 
overleden, stuur dan een 
uittreksel uit de overlijdensakte 
mee. 

Rijksregisternummer  _   _   _   _   _   _       _   _   _       _   _ 
(Zie de achterkant van de identiteitskaart.) 

12 Beroepssituatie van de 
overleden vader, 
meemoeder,moeder of 
adoptie-ouder in het jaar voor 
zijn/haar overlijden .  

Kruis aan indien van 
toepassing. 

 gepensioneerd  (voeg een kopie van uw pensioenbrevet of van de kennisgeving
van uw pensioen bij)

 minstens 66% gehandicapt sinds:
erkend door (naam en adres instelling)…………………………………………………

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

 ambtenaar bij een internationale organisatie van  ...................  tot  ......................... 

 werkt in het buitenland

 ontvangt een buitenlandse sociale uitkering

 zonder beroep

Rubriek 20 enkel in te vullen bij verblijf in het buitenland 

20 De overlevende vader,meemoeder,  moeder of adoptieouder 

21 Persoonsgegevens  Naam  .......................................................................................................................... 
(voor een vrouw de meisjesnaam)

 Voornaam  ................................................................................................................... 

Geboortedatum Geboren op …………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer  _   _   _   _   _   _       _   _   _       _   _ 
(Zie de achterkant van uw identiteitskaart.) 

Straatnaam en huisnummer  ..................................................................................................................................... 

Postcode en plaats  ......................          ...................................................................................................... 

Telefoonnummer   ..........................................................

E-mail  ……………………………..………………….@ ……………………………..

22 Gezinssituatie van de 
overlevende vader, moeder of 
adoptie-ouder in het jaar voor 
het overlijden van de andere 
ouder (of adoptieouder) 

Mogelijk moet u meer dan een 
vakje aankruisen. 

 weduwe/weduwnaar van  ....................................................................................... 

 hertrouwd/gehuwd sinds ...................... met  .......................................................... 

  .................................................................................... geboren op ........................

 samenwonend sinds ............................ met  .......................................................... 

  .................................................................................... geboren op ........................

 wettelijk gescheiden sinds .......................... van  ................................................... 

  .................................................................................... geboren op ........................

 ongehuwd
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23 Beroepssituatie van de 
overlevende vader, moeder of 
adoptie-ouder in het jaar voor 
het overlijden van de andere 
ouder (of adoptieouder) 

Mogelijk moet u meer dan een 
vakje aankruisen. 

 werknemer van  ..............................................................  tot  ................................. 

 ambtenaar van  .....................................................  tot  .......................................... 

 ambtenaar bij een internationale organisatie van  ...........................  tot  ................ 

 werkloos of met brugpensioen sinds/van  ..............................  tot  ......................... 

 met ziekengeld/een invaliditeitsuitkering van  ..............................  tot  ................... 

 gepensioneerd sinds .............................................................................................. 

 met loopbaanonderbreking van  .....................................  tot  ................................. 

 zelfstandige van  ............................................................  tot  ................................. 

 zonder beroep

 andere  ................................................................................................................... 

Rubriek 30 en 40 alleen  invullen wanneer de (adoptie)ouders geen beroep/uitkering hebben in België of buitenland 

30  Beroepssituatie andere gezinsleden 

Vul hier de gegevens in van alle gezinsleden in het jaar voor het overlijden, 
behalve de overlevende ouder (of adoptieouder) en de kinderen voor wie u 
wezenbijslag aanvraagt. 

31 Band met de kinderen: bv. 
broer, halfzus, stiefvader, 
grootmoeder, oom van de 
kinderen. 

Beroepssituatie in het jaar 
voor het overlijden van de 
ouder (of adoptieouder) 

Hebt u niet genoeg plaats, 
voeg dan een apart blad bij. 

naam en voornaam  ..................................................................................................... 

geboren op  ..............................................  band met de kinderen ............................. 

beroepssituatie  ........................................................................................................... 

naam en voornaam  ..................................................................................................... 

geboren op  ..............................................  band met de kinderen ............................. 

beroepssituatie  ........................................................................................................... 

naam en voornaam  ..................................................................................................... 

geboren op  ..............................................  band met de kinderen ............................. 

beroepssituatie  ........................................................................................................... 

40  Beroepssituatie verwanten buiten het gezin 

41 Broers en zusters van de 
kinderen (ook halfbroers en 
halfzussen) 

Beroepssituatie in het jaar 
voor het overlijden van de 
ouder (of adoptieouder) 

naam en voornaam  ..................................................................................................... 

geboren op  ...............................  (eventueel) overleden op  ........................................... 

beroepssituatie  .......................................... van ..........................  tot  ......................... 

adres (als u het kent)  ..................................................................................................... 

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

Hebt u niet genoeg plaats, 
voeg dan een apart blad bij. 

naam en voornaam  ..................................................................................................... 

geboren op  ...............................  (eventueel) overleden op  ........................................... 

beroepssituatie  .......................................... van ..........................  tot  ......................... 

adres (als u het kent)  ..................................................................................................... 

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

42 Stiefvader 

Beroepssituatie in het jaar 
voor het overlijden van de 
ouder (of adoptieouder) 

(naam en voornaam)  ...................................................................................................... 

geboren op  ............................... (eventueel) overleden op  ............................................ 

beroepssituatie  ..........................................  van  ........................  tot  ......................... 

adres (als u het kent) ...................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 
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43 Stiefmoeder 

Beroepssituatie in het jaar 
voor het overlijden van de 
ouder (of adoptieouder) 

(naam en voornaam)  ...................................................................................................... 

geboren op  ............................... (eventueel) overleden op ............................................. 

beroepssituatie  ..........................................  van  ........................  tot  ......................... 

adres (als u het kent) ...................................................................................................... 

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

50  De weeskinderen 

51 Weeskinderen voor wie 
wezenbijslag aangevraagd 
wordt (ook geadopteerde 
kinderen) 

Voor in het buitenland 
geboren kinderen: stuur een 
bewijs van afstamming (bv. 
geboorteakte) mee. 

Hebt u niet genoeg plaats, 
voeg dan een apart blad bij. 

naam en voornaam  ..................................................................................................... 

 ............................................................................................ geboren op ......................

naam en voornaam  ..................................................................................................... 

 ............................................................................................ geboren op ......................

naam en voornaam ...................................................................................................... 

 ............................................................................................ geboren op ......................

naam en voornaam ...................................................................................................... 

 ............................................................................................ geboren op ......................

60 Persoon die de weeskinderen opvoedt 

61 Worden de weeskinderen 
sinds het overlijden opgevoed 
door de overlevende vader, 
meemoeder, moeder of 
adoptie-ouder ? 

 ja

Ga naar rubriek 70 handtekening

 neen, ze worden opgevoed

 door (naam voornaam en geboortedatum)  ............................................................. 

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

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

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

welke kinderen en sinds wanneer ?  ...................................................................... 

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

 in de volgende instelling: .................................................................................. 

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

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

welke kinderen en sinds wanneer ?  ...................................................................... 

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

70   VERGEET NIET HET FORMULIER TE ONDERTEKENEN  
    VOORDAT U HET ONS TERUGSTUURT 

Meld ons ook elke wijziging 
in de gezinssituatie of in de 
situatie van de kinderen zo 
snel mogelijk per brief, 
telefoon, fax of e-mail. 

Op die manier kunnen we de 
betalingen aanpassen. 

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde 
informatie gelezen heb. 

Naam:................................................................. Voornaam: ................................... 
Datum:....../….../….......... Tel: .................................................... 

E-mail: ......................................................................................................................
Handtekening: 


