Uw gesprekspartner:
Parentia Brussel
Tel.:
Fax: (02)512 47 84
brussel@parentia.be
www.parentia.be

Postadres : PB 80010 - 1070 Anderlecht
aanvraag ontvangen op

uw kenmerk

ons kenmerk

Gezins- en beroepssituatie - Periode Dit formulier moet eens per jaar ingevuld worden door de persoon die de kinderbijslag ontvangt (dat zal in de meeste gevallen de moeder
zijn). Het dient om na te gaan of de kinderbijslag terecht 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.

1

Uw leefsituatie
¨ Mijn situatie is niet veranderd
in het voorbije jaar.

è Ga naar punt 2

¨ Mijn situatie is veranderd als
volgt:

ö Gaan samenwonen/gehuwd op ................................. met ...............................
........................................................................ geboren op ..............................
(naam en voornaam)

¨ Niet meer samenwonend sinds ............................. met .....................................
............................................................................ geboren op ...........................
(naam en voornaam)
bv. nieuw adres, adoptie, iemand is bij u
komen inwonen

2

¨ Andere wijzigingen ............................................................................................

De kinderen in het gezin
Verbleven alle kinderen voor wie
wij kinderbijslag betalen het hele
voorbije jaar in het gezin?

¨ Ja è Ga meteen naar punt 3
¨ Nee è Welke kinderen verbleven niet in het gezin?
naam en voornaam

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

3

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

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

Overlijden
Is de wettelijke vader of de
moeder (adoptie-ouder) van een
van de kinderen overleden in het
voorbije jaar?

¨ Nee
¨ Ja ............................................................. is overleden op ...............................

De gegevens die u meedeelt, 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.

Vanaf het begin, bij elk gezin.
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4

Beroepssituatie
Uw beroepssituatie
Wijzigingen in uw gezins- of
beroepssituatie of in die van de
kinderen, ook van eventuele
kinderen voor wie een ander
kinderbijslagfonds de kinderbijslag
betaalt, moet u zo spoedig mogelijk
en uit eigen beweging laten weten.

Beroepssituatie van de
met u samenwonende
(huwelijks)partner.

5

6

¨ werknemer sinds .....................................
¨ voltijds
¨ deeltijds .............. uren/week
naam en adres werkgever : ...............................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
¨ werkloos, invalide, gepensioneerd sinds ...........................................................
¨ ontvang overlevingspensioen sinds ....................................................................
¨ zelfstandige sinds .............................................................................................
¨ zonder beroep
¨ andere .................................................................. sinds..................................
¨ werknemer sinds .....................................
¨ voltijds
¨ deeltijds .............. uren/week
naam en adres werkgever : ...............................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
¨ werkloos, invalide, gepensioneerd sinds ...........................................................
¨ ontvang overlevingspensioen sinds ....................................................................
¨ zelfstandige sinds .............................................................................................
¨ zonder beroep
¨ andere .................................................................. sinds..................................

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

1. naam en voornaam : .........................................................................................
geboren op ................................ band ..............................................................
beroepssituatie ..................................................................................................
in het gezin van ............................... tot ...............................

Band met de kinderen: bv.
oom, grootmoeder, broer,
pleegvader, voogd, geen
band
Beroepssituatie: bv.
zelfstandige, werknemer,
gepensioneerd met
overlevingspensioen,
werkloos, enz.

2. naam en voornaam : .........................................................................................
geboren op ................................ band ..............................................................
beroepssituatie ..................................................................................................
in het gezin van ............................... tot ...............................

Handtekening
Niet volledig ingevulde of niet
ondertekende formulieren
worden teruggestuurd.

Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.
Ik weet dat het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens strafbaar is.
Datum .......................................

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

?

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

Vanaf het begin, bij elk gezin.
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