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 Verandering van de 

voorrang voor het 

recht op kinderbijs lag  

 

 

 
contact 

telefoon 

fax 

email 

dossiernummer 

 

 
 

 
 
 
 
Mevrouw ................., 
Mijnheer ........................, 
 
 
Wij stellen vast dat een verandering van de voorrang voor het recht op kinderbijslag in het belang 
kan zijn van het kind/de kinderen. 

Met dit formulier kunt u daartoe een aanvraag doen. 

Wij hebben het al voor u ingevuld. Stuur ons dit formulier zo snel mogelijk ondertekend terug.  
Dan doen wij het nodige. 

In de bijlage vindt u meer informatie. 

Met vriendelijke groet, 

 

De dossierbeheerder kan de brief zo nodig aanvullen. 
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Deze gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. 
Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, 
wend u dan tot uw kinderbijslagfonds.  Het adres staat op de voorkant. 

 

 

 

 Ik ondergetekende  ................................................................................................................................  
  (naam en voornaam)

 
 ...............................................................................................................................................................  
(adres)

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

1  verklaar mijn recht op kinderbijslag af te staan aan 

  de heer    mevrouw  ..................................................................................................................  
(naam en voornaam)

 
 .........................................................................................................................................................  
(adres) 

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

 
 in het belang van de volgende kinderen 

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

(naam en voornaam) 

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

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

 
 voor alle periodes waarvoor ik een voorrangsrecht kan openen (omdat ik onregelmatig werk) 

 vanaf ....................................... 

 voor de voorbije periodes waarvoor hogere kinderbijslag betaald kan worden  

van ……………..…… tot  ..............................................  

van ..........................  tot  ...............................................  

 
Datum .............................................................................. 
Handtekening ...............................................................  

 

 

2  vraag dat u bij de Minister van Sociale Zaken een aanvraag indient om aan mij het recht op 

kinderbijslag toe te kennen 

 

in het belang van de volgende kinderen 

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

(naam en voornaam) 

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

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

 
 vanaf ....................................... 

 voor de voorbije periodes waarvoor hogere kinderbijslag betaald kan worden  

van ……………..…… tot  ..............................................  

van ..........................  tot  ...............................................  

 

 
Datum ............................................................................ 
Handtekening ............................................................... 
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Verandering van de voorrang voor het recht op kinderbijslag 

Wie moet de kinderbijslag aanvragen ? 

Dat is in deze volgorde (art. 64 Kinderbijslagwet): 
1° de vader van het kind 
2° de moeder 
3° de stiefvader 
4° de stiefmoeder 
5° de oudste van de volgende personen: de samenwonende partner van een van de ouders, een 

grootouder, oom of tante (als ze tot het gezin behoren) 
6° een (half-)broer of (half-)zus van het kind 

Adoptie-ouders staan gelijk met ouders. 

Is die volgorde te veranderen ? 

Ja, het recht op kinderbijslag gaat automatisch over op de(stief)vader, de (stief)moeder of 

de persoon met wie de vader of de moeder een gezin vormt zolang 

 hogere kinderbijslag betaald kan worden;

 de persoon die het recht verkrijgt tot hetzelfde gezin behoort als de kinderen.

In andere gevallen kan degene die een voorrangsrecht heeft, zijn recht afstaan aan iemand anders, 

als dat beter is voor het kind. Bijvoorbeeld om hogere kinderbijslag te krijgen, of om voor alle 
kinderen van het gezin de kinderbijslag van hetzelfde kinderbijslagfonds te krijgen (art. 66 

Kinderbijslagwet). Dat wordt aangevraagd met bijgaand formulier. 

Als degene met voorrang zijn recht niet wil afstaan, kan het Kinderbijslagfonds bij de Minister van 
Sociale Zaken vragen de voorrang te veranderen. 

In het belang van het kind kunt u zelf altijd rechtstreeks bij de Minister van Sociale Zaken vragen om te 
beslissen wie het recht op kinderbijslag opent. 

Voor welke periode kan men zijn voorrangsrecht afstaan of kan het recht automatisch overgaan ? 

 voor de toekomst,

 voor het verleden als er hogere kinderbijslag betaald kan worden. Het kinderbijslagfonds kan
daarbij vijf jaar teruggaan.

Het kinderbijslagfonds gaat voor u na wat het voordeligst. Op het formulier heeft het de periode al 
ingevuld. 

Wie krijgt dan de kinderbijslag ? 

Dezelfde persoon als nu. Dat is meestal de moeder. 

Voorbeelden 

 Bart en An wonen samen en hebben een kind. Bart ontvangt een werkloosheidsuitkering. An is
invalide. Het maandelijks gezinsinkomen is niet hoger dan het toegelaten maximumbedrag. Het
recht van Bart gaat automatisch over op An, zodat zij voor hun kind meer kinderbijslag kan
ontvangen. De toeslag voor invaliden is immers hoger dan die voor werklozen.

 Jan met zoon Stijn (8 jaar) en Linda met dochter Laura (6 jaar) gaan samenwonen. Voor Stijn
ontvangt Jan kinderbijslag van fonds A en voor Laura ontvangt Linda kinderbijslag van fonds B. Als
zij hun kinderbijslag liever van een en dezelfde instelling ontvangen, kan Jan zijn voorrang afstaan
aan Linda of omgekeerd.

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

http://www.famifed.be/

