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"Betal ing van uw 
kinderbijs lag op een 
zichtrekening"

De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te 
kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard 
worden inkijken of verbeteren, wend u dan a.u.b. tot uw 
kinderbijslagfonds op bovenstaand adres.

dossiernummer

Waarom uw kinderbijslag betalen op uw bankrekening? 

Het storten van uw kinderbijslag is gemakkelijk, veilig en zonder 
kosten.

Wie moet het formulier invullen?

Het formulier moet ingevuld worden door de bijslagtrekkende (meestal de moeder). 

Welk soort rekening? 

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

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

Het kinderbijslagfonds zal de gegevens bij uw bank controleren die op het bijgevoegd formulier 
door u worden vermeld. Indien uw bank ons meldt da
zichtrekening is of dat u geen (mede)titularis bent van deze rekening, dan zal het kinderbijslagfonds 
u vragen een ander rekeningnummer door te geven.   

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

Uw dossierbeheerder 

De betaling van uw kinderbijslag op een zichtrekening is veilig en gemakkelijk 
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1. Verklaring van de bijslagtrekkende

Voor een vrouw de 
meisjesnaam

uw naam ...............................................................................................................................

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

straatnaam en huisnummer ........................................................................................

Rijksregisternummer 

zie op de achterzijde van uw 
elektronische identiteitskaart 
(e-id)

postcode en plaats 

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

De kinderbijslag wordt betaald 
aan de moeder of aan de 
persoon die haar vervangt in 
het gezin.

Het bedrag kan alleen gestort 
worden op een zichtrekening 
op haar/zijn naam of op een 
gemeenschappelijke rekening 
op naam van beide partners,
waarmee zij/hij verrichtingen 
kan doen.

Ik vraag dat mijn kinderbijslag gestort wordt op rekening (het nummer vindt u op uw 
rekeningafschriften)

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

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

op naam van mijzelf

mijzelf en ......................................................................................

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geef mijn 
kinderbijslagfonds de toestemming om de gegevens bij mijn bank te controleren. Ik 
verbind mij ertoe om het kinderbijslagfonds onmiddellijk te verwittigen als geen 
toegang meer heb tot de kinderbijslag op de rekening. In dat geval geef ik een nieuw 
rekeningnummer door.

Datum Handtekening

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

E-

BELANGRIJK!

Indien uit de controle bij uw bank blijkt dat het opgegeven rekeningnummer niet op uw naam staat,
zal het kinderbijslagfonds u vragen een ander rekeningnummer door te geven waarvan u de 
(mede)rekeninghouder bent.


