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Kinderbijslag voor broers 

en zussen 

periode : .............................. 

  U ontvangt kinderbijslag via een broer of zus 

van de kinderen omdat er geen recht op 

kinderbijslag verkregen kon worden op grond 

van de (vroegere) arbeid van de vader, de 

moeder, een grootouder of een inwonende 

oom of tante. 

Met dit formulier wordt nagegaan of de 

situatie nog steeds dezelfde is.  Het moet 

eens per jaar ingevuld worden door de 

persoon die de kinderbijslag ontvangt (dat zal 

in de meeste gevallen de moeder zijn). 

Vergeet niet het formulier te ondertekenen en 

stuur het ons zo spoedig mogelijk terug. 

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. 

 
 
 
 
 

 

Hebt u bij het invullen niet genoeg plaats voeg 
dan een apart blad bij waarop u bovenstaand 
dossiernummer vermeldt. 

 contact 

e-mail 

fax 

telefoon 

dossiernummer 

 

 

1    Kinderen in het gezin 
 

Verbleven alle kinderen voor 
wie wij kinderbijslag betalen de 
gehele aangegeven periode in 
het gezin ? 

 
 ja    ga naar punt 2 

 neen 

 Welke kinderen verbleven niet in het gezin ? 
(naam en voornaam 

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

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

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

 

 

 van tot 
 

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

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

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

    Bij wie of waar verbleven ze ? 

 (naam en adres persoon/instelling    ...............................................................................................................................  

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

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

2    Beroepssituatie gezinsleden 
 

 
 

Vul hierna de gegevens in van alle gezinsleden.  De kinderen voor wie wij kinderbijslag 
betalen hier niet vermelden 

 Uzelf  beroepssituatie  ...........................................................................................................  

 Uw (huwelijks)partner  beroepssituatie  ...........................................................................................................  
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 Andere gezinsleden 

Band met de kinderen: b.v. 
vader, moeder, broer, zuster, oom, 

grootmoeder, geen band. 

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

 geboren op  ...................    band  ............................................................................  

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

 in het gezin van  .......................................................  tot  .......................................  

 Beroepssituatie: b.v. 
zelfstandige, werknemer, 

gepensioneerd, met overlevings-
pensioen, werkloos, enz. 

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

 geboren op  ...................    band  ............................................................................  

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

 in het gezin van  .......................................................  tot  .......................................  

3    Beroepssituatie niet inwonende verwanten 
   

Vul hierna de gegevens in van de verwanten van de kinderen.  Alleen van verwanten die 
niet bij u inwonen. 

 Niet inwonende ouders van 

de kinderen.  Ook stief- of 
adoptieouders 

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

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

beroepssituatie  ....  

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

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

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

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

beroepssituatie  ....  

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

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

 Niet inwonende broers en 

zusters van de kinderen.  
Ook halfbroers en halfzusters. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4   VERGEET NIET HET FORMULIER TE ONDERTEKENEN VOORDAT U 

HET ONS TERUGSTUURT 

   Wijzigingen in verband met de in dit formulier gevraagde gegevens moet u ons zo 
spoedig mogelijk en uit eigen beweging laten weten. 

 Niet volledig ingevulde of niet 
ondertekende formulieren worden 

teruggestuurd. 

 

 

 Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de 

bijgevoegde informatie gelezen heb. 

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

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

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


