ADMB Kinderbijslagfonds
Postbus 300, 8000 BRUGGE
e-mail: info@kinderbijslagfonds.be
website: www.kinderbijslagfonds.be
fax : 050/47.42.09

Kinderbijslag na de leerplicht – leerjongens en leermeisjes
Dossiernummer:
PERIODE ..............................................................................

10

Verklaring van de persoon die de kinderbijslag ontvangt

11

Naam en voornaam van de leerjongen .....................................................................................................................
of het leermeisje
Geboortedatum

12

Is het leercontract in de opgegeven
periode verbroken?

..................................................
nee
ja

er is een nieuw leercontract gesloten op .............................................
de jongere is opnieuw onderwijs gaan volgen op ...................................

13

Ondertekening
Wijzigingen in de situatie van de leerjongen of het leermeisje moet u ons
zo spoedig mogelijk uit eigen beweging meedelen.
Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben en de bijgevoegde
informatie gelezen heb.
Ik weet dat het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens strafbaar is.
Naam ............................................................................................................
Voornaam .....................................................................................................
Datum ..........................................................................................................
Telefoon ........................................................................................................
E-mail ...........................................................................................................
Adres .............................................................................................................
Handtekening ................................................................................................

20
21

Verklaring van de werkgever (= leermeester)
uw naam, voornaam, beroep en
adres

De leermeester ..............................................................................................
.....................................................................................................................

naam en voornaam van de
leerjongen of het leermeisje

verklaart dat ..................................................................................................
een leercontract heeft gesloten op ....................................................................
voor de periode van .................................................. tot ...............................
onder nummer ...............................................................................................

22

Kruis aan

het leercontract is erkend op ......................................................................
de erkenning van het leercontract is geweigerd op ........................................
de erkenning van het leercontract is ingetrokken op ......................................

23

Het leercontract is in de opgegeven
periode

tot de gestelde einddatum uitgedaan
verbroken op ............................................................................................
geschorst van ................................................ tot .....................................

24

Geef het brutobedrag per maand op
van de toegekende vergoeding.

25

Ondertekening

……………………………………… EUR

Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.
Datum ....................................... Handtekening ....................................

30

Verklaring van de leertrajectbegeleider of van de dienst voor personen met een handicap

31

Voldoet het leercontract aan de
wettelijke vereisten?

nee
ja

De volgende vragen beantwoordt u alleen als het leercontract verbroken
of niet erkend is.
32

33

34

Komt de leerjongen of het leermeisje
nog in aanmerking voor de erkenning
van een nieuw leercontract?

Volgt de leerjongen of het leermeisje
verder de lessen van de
basisopleiding in de leertijd?

Stempel

nee
ja

nee, niet meer sinds ..................................................................................
ja, van ................................................................ tot ...............................

Datum .....................................
Handtekening .................................................
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Voor jongeren die werken met een leercontract kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e.
Als het leercontract verbroken wordt of niet wordt erkend, blijft het recht op kinderbijslag bovendien in de
meeste gevallen nog drie maanden bestaan.
Met dit formulier gaan wij elk jaar na of aan alle voorwaarden voldaan is.
Voorwaarden?
Het moet gaan om een erkend en gecontroleerd leercontract.
De leerjongen of het leermeisje mag hoogstens 530,49 EUR inkomsten per maand hebben uit het leercontract,
uit ander werk en uit een sociale uitkering samen (brutobedrag geldend vanaf 1 juni 2016).
Voor vrijwilligerswerk geldt een speciale regeling.
De soldij van de eerste 6 maanden als vrijwillige militair telt niet mee.

Wat moet u doen?
Rubriek 10 moet worden ingevuld door de persoon die de kinderbijslag ontvangt (dat zal in de meeste
gevallen de moeder zijn).
Rubriek 20 is bestemd voor de werkgever (leermeester).
Rubriek 30 moet worden ingevuld door de leertrajectbegeleider of door de dienst voor de integratie van
personen met een handicap.
Voor een leercontract buiten België vraagt u het speciaal formulier aan uw kinderbijslaginstelling.
Nog vragen?
Volledig zijn is hier uiteraard onmogelijk. Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw
kinderbijslaginstelling. Het adres, naam en telefoonnummer van uw correspondent vindt u hierboven.
Informatie over kinderbijslag vindt u ook op www.kinderbijslagfonds.be.

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 tot uw
kinderbijslagfonds op bovenstaand adres.

