
 

De gegevens die je 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 kun je terecht op 
bovenstaand adres. 
KidsLife hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. We verwerken je gegevens om je Kinderbijslag correct uit te betalen, volgens 
de ordonnanties Kinderbijslag. Je hebt altijd recht om: Je gegevens in te kijken, te verbeteren of te wissen en de verwerking ervan te beperken, vragen 
om je gegevens rechtsreeks over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 
Heb je vragen of wil je jouw rechten met betrekking van je persoonsgegevens uitoefenen? Meer informatie kan je terugvinden op onze website: 
kidslife.be/nl/privacy 

 
 

 

 

 

 

 Gegevens 

1. Gegevens van de mama (of de persoon die de aansluiting vraagt) 
VOORNAAM └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

NAAM  └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

  └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

 

RIJKSREGISTERNUMMER   └┴┘└┴┘└┴┘└┴┴┘└┴┘ 

of GEBOORTEDATUM    └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 

POSTCODE └┴┴┴┴┴┘TELEFOONNUMMER└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

EMAIL  └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 

 

2. Betaling 

BANKREKENINGNR └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

op NAAM van  └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
   └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 

 Akkoord en aansluiting 

DATUM └┴┘└┴┘└┴┴┴┘ 
 

  Vakjes aanvinken en tekenen om jullie beslissing te bevestigen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bedankt om voor KidsLife te kiezen! 
 

 Ik sluit me aan bij KidsLife voor de uitbetaling van de 
kinderbijslag. 

 

Je ontvangt al kinderbijslag en je woont in Brussel 

Vul dit document in om kinderbijslag te krijgen en bij KidsLife aan te sluiten.  
 

 Stuur ons een scan/foto van het document ingevuld en ondertekend  
naar brussels@kidslife.be 
 of per post naar KidsLife – Ursulinenstraat 2 – 1000 Brussel 

 

 Wij doen meteen het nodige, zodat je kinderbijslag krijgt. 

Aanvraag kinderbijslag 

 Het opgegeven rekeningnummer 
wordt nog bij je bank gecontroleerd 

  

 Zie Belgische identiteitskaart 

HANDTEKENING  MOEDER OF EERSTE OPVOEDER 

 Ik ga akkoord dat KidsLife mijn gegevens gebruikt 
voor het beheer van kinderbijslag. 

 

dag maand jaar 

dag maand jaar 

 deze persoon is “ik” hierna  

Meisjesnaam zoals vermeld op de geboorte akte 



 

Artikel 26 Ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag 

 

 

 

 

Gegevens over de aansluiting bij KidsLife Brussels 

• KidsLife Brussels vzw deelt je mee dat je voor minimum 24 maanden aangesloten bent. Na de eerste dag na 
de 24ste maand van aansluiting, kun je je aansluiting wijzigen  (artikel 26, § 2 van de ordonnantie van 4 april 
2019 tot vaststelling van het betaalcircuit); 

• KidsLife Brussels vzw deelt je mee dat de beslissing om van aansluiting te veranderen ingaat op de eerste 
dag van het kwartaal na het kwartaal waarin de aanvraag is verzonden, tenzij die aanvraag is ingediend 
gedurende de laatste vijftien kalenderdagen van een kwartaal. In dat geval wordt de aanvraag pas van kracht 
vanaf de eerste dag van het tweede kwartaal na dat van de aanvraag (artikel 26, § 2, tweede lid van de 
ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit),  

• KidsLife Brussels vzw verbindt zich ertoe de aanvraag om aansluiting van een bijslagtrekkende niet te 
weigeren, behalve in de gevallen bepaald door de wet, en zich evenmin te verzetten tegen diens beslissing 
om van instelling te veranderen (artikel 4, eerste lid,  9° van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling 
van het betaalcircuit); 

• In geen geval mag de aansluiting leiden tot andere voordelen dan die bepaald door de regelgeving (artikel 31 
van het besluit van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit). 

• Voor klanten die al kinderbijslag ontvangen van KidsLife, blijft de eerste aansluitingsaanvraag geldig. Er start 
geen nieuwe verplichte aansluitingstermijn. 


