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AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR GRENSARBEIDERS 

 

Wanneer een formulier ‘Aanvraag om kinderbijslag voor grensarbeiders’ indienen? 

Grensarbeider is wie werknemer is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) en woont in 

een andere lidstaat van de EER, en gewoonlijk dagelijks of toch minstens elke week naar huis komt. Ook wie 

een sociale uitkering ontvangt na vroegere grensarbeid komt voor de regeling voor grensarbeiders in 

aanmerking. 

Kinderbijslag voor grensarbeiders kan maar betaald worden als er geen ander recht op die uitkering bestaat. 

De gegevens die u op dit formulier invult moeten dienen om dat na te gaan. 

 

Hoe vraag je kinderbijslag aan?  

Vul dit formulier in, onderteken het en bezorg het ons, naam en adres van ons kinderbijslagfonds vind 

je onderaan. Wijzigingen in jouw gezins- en beroepssituatie moet je ons uit eigen beweging per brief 

meedelen. 

 

Wens je meer informatie? 

Neem met ons contact op voor informatie over jouw dossier.    
Je kan een overzicht van al onze kantoren terugvinden op onze website.  
 

  
KidsLife Brussel, Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel  T :   02 555 11 14  

  M :  brussels@kidslife.be   
  

 

 

 

 

Al onze formulieren beantwoorden aan de Only-once wet van 5 mei 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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Als je niet genoeg plaats hebt, voeg dan een blad bij. 

10 Jouw persoonsgegevens  

11 Voor vrouw : jouw 

meisjesnaam 

 Naam  ..........................................................................................................  

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

   Geboren op :  ...................................   man      vrouw 

   Nationaliteit ………………………………………………………………………………... 

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

 
  

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

   Telefoon / GSM  ...........................................................................................  

   Emailadres ........................................ @  ....................................................  

 

20    Jouw gezinssituatie 

21 

 

Jouw huidige situatie 

 

Mogelijk moet je meer dan 

één situatie aankruisen 

 

Als jouw gezinssituatie 

verandert, moet je ons dat 

direct laten weten 

 ☐ gehuwd sinds ……/……./…… met _______________________ 

_______________________________geboren op ……/……./……….. 

☐ samenwonend sinds  ……/……./…… met _____________ 

_______________________________geboren op ……/……./……….. 

☐ wettelijk gescheiden sinds ……/……./…… van ______________________ 

_______________________________geboren op ……/……./……….. 

☐ gescheiden leven sinds ……/……./…… van ______________________ 

_______________________________geboren op ……/……./……….. 

☐ ongehuwd 
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30 Kinderen voor wie je kinderbijslag aanvraagt 

31 Ik vraag kinderbijslag aan 

voor :  

Kinderen die studeren, 

werken met een 

leerovereenkomst, 

werkzoekend zijn, of een 

stage volgen, hebben veelal 

recht op kinderbijslag tot 25 

jaar. 

Band : bv zoon, dochter, 

broer, stiefzoon, 

kleindochter, enz. 

 Naam  .............................................  Voornaam  .......................................  

 Geboren op  ....................................  band  ................................................  

 Naam  .............................................  Voornaam  .......................................  

 Geboren op  ....................................  band  ................................................  

 Naam  .............................................  Voornaam  .......................................  

 Geboren op  ....................................  band  ................................................  

 Naam  .............................................  Voornaam  .......................................  

 Geboren op  ....................................  band  ................................................  

 

32 Zijn er kinderen bij met 

een erkende aandoening 

van minstens 66%, geef 

dan hiernaast hun naam 

en voornaam op 

 

  Naam en voornaam 

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

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

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

 

33 Zijn er geplaatste 

kinderen bij, geef dan 

hiernaast hun naam en 

voornaam op en waar of 

bij wie ze verblijven  

 

  Naam en voornaam 

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

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

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

 

 

40 Reeds vroeger kinderbijslag aangevraagd en/of ontvangen ? 

41 

 

 Is er voor de kinderen ook 

kinderbijslag aangevraagd 

bij een ander 

kinderbijslagfonds of een 

buitenlandse instelling ? 

 

(door jezelf of iemand anders) 

☐ NEE 

☐ JA, bij (naam en adres kinderbijslagfonds)  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Dossiernummer : ________ _______________________________________ 

Op naam van : __________________________________________________ 
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42 Is voor de kinderen 

vroeger al kinderbijslag 

betaald ? 

Als je in het bezit bent van 

een attest van een 

buitenlandse instelling die 

gestopt of begonnen is met 

kinderbijslag te betalen, 

voeg die dan bij deze 

aanvraag. 

☐ NEE 

☐ JA,door (naam en adres instelling die het laatst heeft betaald)  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Dossiernummer : ________ _________________________________ 

Op naam van :____________________________________________ 

Voor (naam en voornaam kinderen) : 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tot (datum laatste uitbetaling) :____________________________________ 

 

50 Beroepssituatie gezinsleden 

Vul hierna de gegevens in van alle gezinsleden behalve van de kinderen voor wie je kinderbijslag aanvraagt. 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jezelf: 

Jouw (huwelijks-)partner 

Andere gezinsleden: 

 
Band : bv broer, grootouder, 

oom van de kinderen 

 

Heb je niet genoeg plaats, 

voeg dan een apart blad bij 

 

Wijzigingen van deze 

gegevens, dien je ons 

onmiddellijk te laten 

weten. 

 

 
 

Beroepssituatie : _________________________________________________ 

Beroepssituatie : _________________________________________________ 

1.Naam en voornaam :____________________________________________ 

Geboren op ……../……../……… band : _________________________________ 

Beroepssituatie : _________________________________________ 

☐ behoort tot het gezin sinds ………../………. /……….. 

☐ heeft tot het gezin behoord van ……./………./……. tot ……/………./……… 

2. Naam en voornaam :____________________________________________ 

Geboren op ……../……../……… band : _________________________________ 

Beroepssituatie : _________________________________________ 

☐ behoort tot het gezin sinds ………../………. /……….. 

☐ heeft tot het gezin behoord van ……./………./……. tot ……/………./……… 
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60 Beroepssituatie verwanten buiten het gezin 

61 Ouders (ook stief- en 

adoptieouders) van de 

kinderen buiten uw gezin 

 
Opgelet : niet de naam van 

jouw ouders. 

 

Vul de laatst gekende situatie 

in. 

 

Heb je niet genoeg plaats, 

voeg dan een apart blad bij. 

 

 
Vader (naam en voornaam):________________________________________ 

Geboren op ……../……../……… (eventueel) overleden op : ……../……./……… 

Beroepssituatie : _____________van …../……/…… tot ……/……/…… 

Adres (indien je het kent) : __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Moeder (naam en voornaam) :______________________________________ 

Geboren op ……../……../……… (eventueel) overleden op : ……../……./……… 

Beroepssituatie : _____________van …../……/…… tot……/……/…… 

Adres (indien je het kent) : __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

62 Broers en zussen (ook 

halfbroers en –zussen) 

buiten jouw gezin 
Vul de laatst gekende 

situatie in 

 
Heb je niet genoeg plaats, 

voeg dan een apart blad bij 

 

Wijzigingen van deze 

gegevens, dien je ons 

onmiddellijk te laten 

weten. 

 1. Naam en voornaam   :_________________________________________ 

Geboren op ……../……../……… (eventueel) overleden op : ……../……./…… 

Beroepssituatie : _____________         van  …../……/…… tot ……/……/…… 

Adres (indien je het kent) : __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Naam en voornaam   :_________________________________________ 

Geboren op ……../……../……… (eventueel) overleden op : ……../……./…… 

Beroepssituatie : _____________         van  …../……/…… tot ……/……/…… 

Adres (indien je het kent) : __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

  VERGEET NIET HET FORMULIER TE ONDERTEKENEN VOORDAT JE HET ONS TERUGSTUURT 

  

Ik verklaar dat ik deze aanvraag naar waarheid ingevuld heb. 

 

Naam:................................................ Voornaam: ...................................  

 

Datum:......./…...../…..........     Handtekening :  
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Betaling van jouw kinderbijslag op een buitenlandse bankrekening 

Verklaring van de bijslagtrekkende 

Voor een vrouw : jouw 

meisjesnaam 
 naam  ..................................................................................................................  

voornaam ............................................................................................................  

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

 

  
Postcode en plaats ……………………………………………………………………… 

 

De kinderbijslag wordt betaald aan 

de moeder of aan de persoon die 

haar vervangt in het gezin. 

 

 

 Ik vraag dat mijn kinderbijslag gestort wordt op rekening :  

(het nummer vind je op jouw rekeningafschriften) 

IBAN       _    _    _    _         _    _    _    _         _    _    _    _         _    _   _    _       

BIC     _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _  

                       

Datum    Handtekening 

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

Telefoon/GSM : ………………………………… E-mail : …………………………….@............................................. 

 

Laat de verklaring hieronder invullen door de financiële instelling. Als jouw rekeningnummer verandert, 

moet je dat ook met dit formulier laten weten. 

 

Verklaring van de financiële instelling 

Wij bevestigen dat rekeningnummer 

IBAN       _    _    _    _         _    _    _    _         _    _    _    _         _    _   _    _       

BIC     _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _  

Op naam staat van …...................................................................................................................... 

adres ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

en dat de handtekening van hierboven vermeld persoon volstaat om te beschikken over de rekening. 

Stempel 

Datum : ………………………………….. Handtekening : …………………………… 

 
Deze gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wil je de gegevens die over jou bewaard 

worden, inkijken of verbeteren, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. 
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Waarom jouw kinderbijslag betalen op jouw bankrekening ?  

 

Jouw kinderbijslag ontvangen op een zichtrekening is veiliger, sneller en in de meeste gevallen ook 

voordeliger. Vraag informatie aan jouw bank 

 

Wie moet het formulier invullen ? 

Volgens de Belgische wetgeving dient het formulier ingevuld te worden door de bijslagtrekkende (meestal 

de moeder).  

Welk soort rekening ? 

De kinderbijslag wordt enkel betaald op een zichtrekening op jouw naam of op een gemeenschappelijke 
zichtrekening van jou met bv. jouw echtgenoot of partner.   
 

Betaling van de kinderbijslag op spaar-, beleggings- of termijnrekening of op een rekening van iemand 
anders waarop jij volmacht hebt is niet toegestaan.  

 

Als je geen rekeningnummer opgeeft, zal de kinderbijslag via een circulaire cheque betaald worden.  

 

Jouw klantenadviseur 

 

 

 

Betaling op een zichtrekening is veilig en gemakkelijk ! 

 


