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MMMooodddeeelll EEE::: aaaaaannnvvvrrraaaaaaggg ooommm kkkrrraaaaaammmgggeeelllddd

Aanvraagformulier

Naam en voornaam:
Straat en huisnummer:

Postcode en gemeente:
Rijksregisternummer (
E-mail:
Telefoon:

Naam en voornaam:
Geboortedatum:
Straat en huisnummer:
Postcode en gemeente:
Rijksregisternummer :

Naam en voornaam:
Geboortedatum:
Straat en huisnummer:
Postcode en gemeente:
Rijksregisternummer :

11.. GGeeggeevveennss aaaannvvrraaggeerr

22.. GGeeggeevveennss vvaann ddee mmooeeddeerr ((aallss zziijj nniieett ddee aaaannvvrraaggeerr iiss))

33.. GGeeggeevveennss vvaann ddee vvaaddeerr //mmeeeemmooeeddeerr((aallss hhiijj//zziijj nniieett ddee aaaannvvrraaggeerr iiss))

44.. IIss hheett kkiinndd hheett eeeerrssttee kkiinndd vvaann ddee vvaaddeerr//mmeeeemmooeeddeerr??

zie de achterkant van uw identiteitskaart):

(zie de achterkant van de identiteitskaart)

(zie de achterkant van de identiteitskaart)

(Tel ook overleden of doodgeboren kinderen na 180 dagen zwangerschap mee.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _
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werkt voor een internationale org

werkt in het buitenland

ontvangt een buitenlandse sociale uitkering

is zonder beroep

.
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb.

Datum ....................................... Handtekening .............................................................

Voeg dit attest toe:

-

Attest dokter of vroedkundige

Voeg een origineel attest toe van uw dokter of vroedkundige, of laat hem/haar het formulier
hieronder invullen. Na de geboorte bezorgt u uw kinderbijslagfonds het originele attest
 

 . Dat bewijs ontvangt u bij de aangifte van de geboorte. Als u een elektronisch
attest ontvangt van uw gemeente, kunt u dat naar uw kinderbijslagfonds mailen.

-ling.

Handtekening & stempel

6. Uw (huwelijks)partner (indien van toepassing):

7 VERGEET NIET HET FORMULIER TE ONDERTEKENEN VOORDAT U HET ONS TERUGSTUURT

Het kind is nog niet geboren:

Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake
gezinsbijslag

ten vroegste invullen 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum

AAtttteesstt vvoooorr eeeenn vvoooorraaffbbeettaalliinngg vvaann hheett kkrraaaammggeelldd
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1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als
- werknemer (of ambtenaar)
- zelfstandige
- werkloze
- invalide
- gepensioneerde

2. Wanneer kunt u het kraamgeld aanvragen?

Om het kraamgeld vóór de geboorte van het kind te ontvangen, hebt u een attest van uw dokter of
vroedkundige nodig. Dat attest mag
ingevuld worden, anders is uw aanvraag niet geldig. Onderaan het formulier vindt u zo een attest terug.
Bezorg het samen met deze aanvraag aan uw kinderbijslagfonds. U kunt het kraamgeld ten vroegste 2
maanden voor de vermoedelijke geboortedatum ontvangen.

Na de geboorte bezorgt u uw kinderbijslagfonds het originele attest  Geboortebewijs om het kraamgeld
te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag . Dat bewijs ontvangt u bij de aangifte van
de geboorte. Als u een elektronisch attest ontvangt van uw gemeente, kunt u dat naar uw
kinderbijslagfonds mailen. Als u uw kinderbijslagfonds niet kent, kunt u dat vragen aan uw (laatste)
werkgever of aan uw sociaal verzekeringsfonds.

Na de geboorte van het kind stuurt u deze aanvraag samen met het originele attest  Geboortebewijs om
het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag naar uw kinderbijslagfonds.
Dat bewijs ontvangt u bij de aangifte van de geboorte. Als u een elektronisch attest ontvangt van uw
gemeente, kunt u dat naar uw kinderbijslagfonds mailen. Als u uw kinderbijslagfonds niet kent, kunt u
dat vragen aan uw (laatste) werkgever of aan uw sociaal verzekeringsfonds.

3. Wie kan het kraamgeld aanvragen?

- de moeder van het kind;

- de oudste van de volgende personen:

- de partner van de moeder

- een grootouder van het kind (als die in hetzelfde gezin woont als het kind)

- een oom of tante van het kind (als die in hetzelfde gezin woont als het kind)

- een (half-)broer of (half-)zus van het kind.

4. Nog vragen? Wilt u de gegevens voor de kinderbijslag die over u bewaard worden, inkijken of
verbeteren?

IInnffoobbllaadd

-- HHeett kkiinndd iiss nnoogg nniieett ggeebboorreenn..

tteenn vvrrooeeggssttee 44 mmaaaannddeenn vvoooorr ddee uuiittggeerreekkeennddee bbeevvaalllliinnggssddaattuumm

-- HHeett kkiinndd iiss aall ggeebboorreenn..

DDee vvaaddeerr vvaann hheett kkiinndd vvrraaaaggtt hheett kkrraaaammggeelldd aaaann..
AAllss ddee vvaaddeerr hheett kkrraaaammggeelldd nniieett kkaann aaaannvvrraaggeenn,, kkaann éééénn vvaann ddee vvoollggeennddee ppeerrssoonneenn ddaatt ddooeenn ((iinn
ddeezzee vvoollggoorrddee))::

BBiijj mmeeeemmooeeddeerrsscchhaapp::

IIss ddee mmeeeemmooeeddeerr oouuddeerr ddaann ddee mmooeeddeerr,, ddaann vvrraaaaggtt zzee hheett kkrraaaammggeelldd aaaann..
AAllss ddee mmeeeemmooeeddeerr hheett kkrraaaammggeelldd nniieett kkaann aaaannvvrraaggeenn,, kkaann ddee mmooeeddeerr ddaatt ddooeenn..

HHeett kkrraaaammggeelldd wwoorrddtt sstteeeeddss aaaann ddee ((aaaannssttaaaannddee)) mmooeeddeerr uuiittbbeettaaaalldd..o




