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KADER I  IN TE VULLEN DOOR DE GEZINSVERANTWOORDELIJKE 

Ik, ondergetekende (naam en voornaam), ........................................................................................Straat: .......................................................................................Nr.: ..................... 

Postcode: .............. Gemeente:.................................................................. Telefoon: ............./.......................... E-mailadres............................................@......................................... 

Nr. identiteitskaart:  ........................................................ Verklaar op de hoogte te zijn van de reglementering inzake kortingskaarten voor grote gezinnen en verzoek om afgifte  

van ........ kaarten.  Thans ben ik in het bezit van kortingskaarten met volgende nummers (1): ...................................................................................................................................... 

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

 

KADER II DE GEZINSVERANTWOORDELIJKE GEEFT DE GEZINSSAMENSTELLING OP EN LAAT DEZE DOOR HET GEMEENTEBESTUUR LEGALISEREN (KADER III) 

(2) Naam (in hoofdletters) Voornaam Geboortedatum 
Zoon of dochter 

van 1 en/of 2 
(3) (4) 

Burgerlijke stand 
(G) Gehuwd 

(S) Samenwonend 
(A) Alleenstaand 

Nationaliteit 
Datum van eerste 
inschrijving in het 
bevolkingsregister 

 OUDERS       

..... 1. .............................................................................. ............................................................ .......................... Echtgenoot ............................... ................... ............................... 

..... 2. .............................................................................. ............................................................ .......................... Echtgenote ............................... ................... ............................... 

 KINDEREN       

..... .................................................................................. ............................................................ ......................... ............. van 1-2 ............................... ................... ............................... 

..... .................................................................................. ............................................................ ......................... ............. van 1-2 ............................... ................... ............................... 

..... .................................................................................. ............................................................ ......................... ............. van 1-2 ............................... ................... ............................... 

..... .................................................................................. ............................................................ ......................... ............. van 1-2 ............................... ................... ............................... 

..... .................................................................................. ............................................................ ......................... ............. van 1-2 ............................... ................... ............................... 

..... .................................................................................. ............................................................ ......................... ............. van 1-2 ............................... ................... ............................... 

..... .................................................................................. ............................................................ ......................... ............. van 1-2 ............................... ................... ............................... 

OPMERKINGEN KADER III VOORBEHOUDEN AAN HET GEMEENTEBESTUUR (7) 

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

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

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

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

Ondergetekende, Burgemeester, verklaart dat de bovenvermelde inlichtingen juist zijn. 

Datum: 

De Burgemeester, ................................................ Stempel van de gemeente: 

Handtekening:  

 
 
 
Daar dit formulier bestemd is voor de afgifte van treinkortingkaarten met sociaal karakter, worden de gemeentebesturen verzocht dit document kosteloos 
te legaliseren. Deze verklaring kan worden vervangen door een attest over de gezinssamenstelling. 

* Gelieve voor de personen die een vreemde nationaliteit 
bezitten tot één van de landen die het Sociaal Handvest 
van de Raad van Europa hebben ondertekend (5), de 
datum van eerste inschrijving in België op te geven. 
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KADER IV IN TE VULLEN DOOR DE INSTELLING DIE DE KINDERBIJSLAG UITBETAALT (8) – TOELICHTING: zie hieronder 

 
De ondergetekende, (naam en voornaam) 

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

 
handelend in de hoedanigheid van (functie) 

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

 
en in naam van (naam en adres van de instelling) 

 
................................................................................................................................Telefoonnummer:................../................................................. 

 
bevestigt dat, volgens de jongste beschikbare gegevens, de KADER II vermelde kinderen met volgend nummer 

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

 
daadwerkelijk kinderbijslag genieten. 

 
Hun inschrijvingsnummer bij het kinderbijslagfonds is 

  
................................................/..................../................../....................... 

 (handtekening) 
 
 
 
 

 

 
RICHTLIJNEN 

(1) Schrappen indien het over een eerste aanvraag gaat. 

(2) Een kruisje plaatsen voor de naam van iedere persoon voor wie u een kortingkaart aanvraagt. 

(3) Omcirkel de verwantschap met 1 en/of 2 

(4) Voor het kind dat geen afstammeling is van 1 en/of 2, dient vermeld onder opmerkingen of het om een pleegkind of een geadopteerd kind gaat, zoniet specificieer dan welk 
bijzonder geval bedoeld wordt 

(5) Afgezien van België hebben tot op heden volgende landen het Sociaal Handvest van de Raad van Europa ondertekend: Albanië, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, 
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ijsland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Ierland, Italië, Malta, Moldavië, Nederland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Turkije, Zweden en Zwitserland. 

(6) Trek een streep onder de naam van het laatste kind in de tabel. 

(7) Laat het gemeentebestuur alle in het KADER II vermelde gegevens legaliseren. 

(8) In plaats van dit kader te laten invullen kan u ook een attest ‘Uitbetaling kinderbijslag’ opvragen bij uw kinderbijslagfonds of een inschrijvingsbewijs van hogere studies bij uw 
aanvraag voegen. Vanaf 18 jaar dient steeds een bewijs van kinderbijslag bij de aanvraag te worden gevoegd. 
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