
Correspondentieadres:
FAMIFED
Trierstraat 70 Bus 1
B-1000 Brussel
Onthaal:
B- van 9 tot 16.30 uur
Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur 
(dinsdag van 8 tot 12 uur)

Afzender  FAMIFED    Trierstraat 70 Bus 1  B-1000 Brussel Gewaarborgde gezinsbijslag

Periode:            tot

Dit formulier moet éénmaal per jaar ingevuld worden
door de persoon die de kinderen ten laste heeft. Het
dient om na te gaan of de gewaarborgde gezinsbijslag
correct wordt betaald. Vergeet niet het formulier te
ondertekenen en stuur het ons zo spoedig mogelijk
terug. Hebt u bij het invullen niet genoeg plaats, voeg
dan een apart blad bij. Vermeldt daarop a.u.b. uw
dossiernummer dat u hieronder vindt.

De gegevens die u op dit formulier invult worden verzameld
voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling
ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking
persoonsgegevens van 8 december 1992. Voor inzage of
verbetering van uw gegevens kunt u terecht op bovenstaand
adres.

datum

dossiernr.
contact

 dossierbeheerder
telefoon

fax

e-mail

10 Buiten België verbleven?

11 Hebt u in de opgegeven
periode buiten België
verbleven?

o nee
o     ja, van  ..........................................   tot  .............................................

20 Beroepssituatie gezinsleden

21 Uzelf

Uw (huwelijks-)partner

Overige leden van uw gezin,
behalve de kinderen voor
wie wij gewaarborgde
gezinsbijslag betalen

Wijzigingen van die gegevens
moet u ons direct laten weten

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

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

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

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

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

     heeft tot het gezin behoord van .........................     tot ..........................

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

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

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

     heeft tot het gezin behoord van .........................     tot ..........................

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

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

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

     heeft tot het gezin behoord van .........................     tot ..........................
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30 Beroepssituatie ouders en verwanten buiten het gezin
Kinderbijslag wordt betaald voor kinderen die tot uw gezin behoren. Deze
kinderen hebben misschien ouders (ook stief- of adoptieouders),
(half)broers en (half)zussen die ergens anders wonen (eventueel in
het buitenland). Vul hierna hun gegevens in.

31
Vul telkens de laatst bekende
situatie in

(stief)vader (naam en voornaam)  ..........................................................................

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

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

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

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

(stief)moeder (naam en voornaam) .......................................................................

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

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

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

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

32 Broers en zusters van de
kinderen (ook halfbroers en
halfzusters) buiten uw gezin.

Vul telkens de laatst bekende
situatie in

Wijzigingen van die gegevens
moet u ons direct laten weten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      ...............................................................................................................
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40 Bestaansmiddelen van uw gezin

41
Ontvangt u of uw eventuele
(huwelijks)partner hulp van het
OCMW?

o nee
o ja à Ga meteen naar rubriek 50.

42 Geef hiernaast alle
bestaansmiddelen op van u zelf
of uw (huwelijks)partner in de
opgegeven periode

             Bedoeld zijn alle mogelijke
          middelen van bestaan zoals,

pensioenen en renten,
bedrijfsinkomsten als zelfstandige,

lonen, bijverdiensten,
tegemoetkomingen aan

      gehandicapten, studiebeurzen,
     erfenissen, financiële steun van
       particulieren, opbrengsten van
        beleggingen, ontvangen huur,
     alimentatie, enz.

Inkomsten van de kinderen geeft u
op in punt 54

Bedrag Soort Periode

     bv. 165,55 EUR         alimentatie per maand

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

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

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

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

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

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

Als uw financiële situatie verandert moet u ons dat direct laten weten.

50 De kinderen in uw gezin

51 Verbleven alle kinderen voor
wie wij gewaarborgde
gezinsbijslag betalen in de
gehele opgegeven periode
ononderbroken in België?

o ja
o nee        Welke kinderen verbleven niet in België?

     naam en voornaam van tot

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

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

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

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

52 Verbleven alle kinderen voor
wie wij gewaarborgde
gezinsbijslag betalen in de
gehele opgegeven periode
werkelijk in uw gezin?

o ja
o nee

Welke kinderen verbleven niet
uw gezin?

Welke periode?

Bij wie of waar verbleven ze?
(naam en adres persoon of
instelling)

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

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

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

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

53 Werd(en) er gedurende de
opgegeven periode (een)
kind(eren) geplaatst
(pleeggezin of instelling) ?

Welk(e) kind(eren) werd(en)
geplaatst?
Welke periode?

Waar verbleven ze?
(naam en adres van de
instelling/internaat/pleeggezin)

o ja
o nee

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

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

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

.....................................................................................................................
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54 Waren er bij de kinderen voor
wie wij gewaarborgde
gezinsbijslag betalen kinderen
met eigen inkomsten in de
opgegeven periode?

o nee
o ja

naam en voornaam soort inkomsten (bv. alimentatie,
studiebeurs, leefloon)

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

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

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

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

55 Waren er bij de kinderen voor
wie wij gewaarborgde
gezinsbijslag betalen kinderen
die door een
overheidsinstantie in uw
gezin geplaatst zijn?

o nee
o ja à Vul naam en voornaam in van de kinderen voor wie u een

financiële tegemoetkoming ontvangt van die overheidsinstantie.

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

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

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

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

60 Andere kinderbijslag?

61
Is in de opgegeven periode
voor kinderen van uw gezin of
voor uzelf andere
kinderbijslag betaald?

o nee
o    ja, voor .................................................................................................

       door (naam en adres kinderbijslaginstelling) .......................................

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

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

62 Is in de opgegeven periode
voor kinderen van uw gezin
kinderbijslag aangevraagd bij
een andere
kinderbijslaginstelling?

o nee

o    ja, bij ....................................................................................................

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

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

70 Ondertekening

Wijzigingen in uw gezins- of
beroepssituatie of in de
situatie van de kinderen, ook
van die waarvoor een andere
instelling kinderbijslag
betaalt, moet u ons uit eigen
beweging zo spoedig
mogelijk laten weten

Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.

Ik weet dat het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens strafbaar is.

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

Telefoon .....................................................................................................

E-mail  .......................................................................................................

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

C5724IT_2  -  4/4
Famifed


