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Terugbezorgen aan LM Plus-kantoor in de buurt 

Aanvraag inschrijving als ‘persoon ten laste’ van een gerechtigde 

☐ één kind ☐ meerdere kinderen 

(KB van 3 juli 1996, artikel 126§2 – gecoördineerde wet van 14 juli 1994, artikel 126) 

Gegevens van de gerechtigde: 
 
Blauwe kleefzegel of zelf in te vullen 
 

Voornaam: ……………................………………………................………………………................……… 
 

Naam: ……………................………………………................………………………................……… 
 
INSZ-nummer: ……………................…………………………… Geboortedatum: …………….............. 
 
Adres: ……………................………………………................………………………................……… 

 

 ……………................………………………................………………………................……… 

 
VPV-nummer:  ……………................………………………................………………………................……… 

      

LM Plus: WLEDPTL001N - WEBSITE 

Regio Antwerpen Regio Asse-Aalst Regio Limburg Regio West-Vlaanderen 
Lange Nieuwstraat 109 Kalkoven 22 Geraetsstraat 20 Revillpark 1 
2000 Antwerpen 1730 Asse 3500  Hasselt  8000 Brugge 

De gerechtigde vraagt om volgend(e) kind(eren) onder zijn/haar dossier in te schrijven: 
 
Naam en voornaam Rijksregisternummer Verwantschap Geslacht 
 of geboortedatum M V 

……………................………………………….. ……………............... ……………..... ☐ ☐ 

……………................………………………….. ……………............... ……………..... ☐ ☐ 

……………................………………………….. ……………............... ……………..... ☐ ☐ 

……………................………………………….. ……………............... ……………..... ☐ ☐ 

……………................………………………….. ……………............... ……………..... ☐ ☐ 



 

 
Datum handtekening: …… / …… / ………… 
 
 
Handtekening van de gerechtigde Naam en handtekening voor akkoord 
«FirstName» «LastName» van de 2e ouder (facultatief) 

 

 

 

 

 

  

Voorbehouden aan LM Plus: 

 

☐ Geboorte/adoptie  ☐ kopie attest voor VZBH 

    ☐ kopie attest voor AO (bij RBB) 

    ☐ kopie attest voor UITK (bij RBB) 

    ☐ geboortepremie 

 

☐ Wijziging    ☐ indien nodig samenstelling gezin uit KPBK 

    ☐ indien nodig verklaring van recht 

De aanvraag om inschrijving is naar aanleiding van: 

 

☐ keuze van de gerechtigde 

 
In te schrijven vanaf : …… / …… / ………… 

 
 

☐ wijziging van gerechtigde omwille van: 
 

 ☐ (feitelijke) scheiding van de ouders op: …… / …… / ………… 

 ☐ huwelijk van de persoon ten laste op: …… / …… / ………… 

 ☐ toekenning VT op: …… / …… / ………… 

 ☐ wijziging van gerechtigde 

☐ keuze van de ouders 

 ☐ gerechtigde niet in regel 

 
In te schrijven vanaf : …… / …… / ………… 

 
 

Belangrijk: 
- een wijziging van gerechtige met verandering in de situatie van het kind/de kinderen gaat in vanaf datum aanvraag 

voor zover de aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na de verandering. Wanneer de aanvraag na 12 maanden 
gebeurt dan gaat de wijziging van gerechtigde in vanaf 01/01 van het jaar volgend op de aanvraag 

- een wijziging van gerechtigde zonder verandering in de situatie van het kind/de kinderen gaat ten vroegste in vanaf 
01/01 van het jaar volgend op de aanvraag 


