Correspondentieadres:

FAMIFED
Trierstraat 9
B-1000 Brussel
Onthaal:
B- van 9 tot 16.30 uur
Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur
(dinsdag van 8 tot 12 uur)

Afzender FAMIFED

Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Aanvraag om
gewaarborgde gezinsbijslag

datum
dossiernr.
contact

dossierbeheerder
telefoon
fax
e-mail

Met dit formulier vraagt u kinderbijslag en kraamgeld aan in de regeling voor gewaarborgde
gezinsbijslag.
Vergeet niet het formulier te ondertekenen en stuur het ons zo snel mogelijk terug.
Belangrijk:
Wijzigingen in uw gezins-, beroeps- en financiële situatie moet u ons uit eigen
beweging meedelen.
Met vragen kunt u steeds terecht op bovenstaand telefoonnummer.
Als hierboven uw dossiernummer ingevuld is, geef dat dan a.u.b. altijd op als u ons schrijft
of telefoneert.
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 bovenstaand adres.
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Als u niet genoeg plaats hebt, voeg dan een blad bij.

Uw persoonsgegevens

10
11

Voor vrouw meisjesnaam

naam
voornaam
geboren op

te

land

straatnaam en huisnummer
postcode en plaats
telefoonnummer
U vindt het rechts bovenaan
op uw SIS-kaart (= kaart van
de mutualiteit)

rijksnummer
nationaliteit
Bent u een erkend politiek vluchteling of staatloze, voeg dan een
attest bij met de datum van uw erkenning.
Bent u een erkend politiek vluchteling, voeg dan een kopie bij van de
asielaanvraag.
Als u het statuut 'subsidiaire bescherming' geniet, voeg dan een kopie
bij van de brief waarmee u meegedeeld is dat uw verblijf op grond van
dat statuut geregulariseerd is.
Hebt u niet de Belgische nationaliteit of bent u niet erkend politiek
vluchteling, voeg dan een kopie bij van uw verblijfsvergunning.

12

Sinds wanneer verblijft u
onafgebroken in België?

20
21

o sinds mijn geboorte
o sinds

Uw gezinssituatie
Mogelijk moet u meer dan één
situatie aankruisen.

o gehuwd sinds

met
geboortedatum

o samenwonend sinds

met
geboortedatum

Heeft u een schriftelijke verklaring wettelijke samenwoning gedaan bij
de burgerlijke stand van de gemeente?
o ja, sinds

met
geboortedatum

o nee
Als uw gezinssituatie
verandert, moet u ons dat
direct laten weten.

o wettelijk gescheiden sinds

van
geboortedatum

o feitelijk gescheiden sinds

van
geboortedatum

o ongehuwd
o weduwe/weduwnaar van
overleden op

te
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30
31

32

33

Kinderen voor wie u gezinsbijslag aanvraagt
Ik vraag kraamgeld aan.

o nee à Ga meteen naar punt 33.

Wordt betaald voor een
geboorte.

o ja Voeg bij deze aanvraag het origineel geboortebewijs dat de
ambtenaar van de burgerlijke stand overhandigd heeft bij de aangifte van
de geboorte en dat voluit heet "geboortebewijs om het kraamgeld te
bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag".

Hebt u zelf of heeft de vader
een kind geadopteerd?

o nee

Ik vraag kinderbijslag aan voor

naam

geboortedatum

Kinderen die studeren, werken
met een leercontract,
werkzoekend zijn of een stage
volgen, hebben veelal recht op
kinderbijslag tot 25 jaar.

voornaam

band

naam

geboortedatum

voornaam

band

naam

geboortedatum

voornaam

band

naam

geboortedatum

voornaam

band

naam

geboortedatum

voornaam

band

Band: bv. zoon, dochter, broer,
stiefzoon, kleindochter, enz.

o ja

34

Zijn er kinderen bij met een
erkende handicap van
minstens 66 %, vul dan
hiernaast hun naam en
voornaam in.

naam en voornaam

35

Zijn er kinderen bij met eigen
inkomsten, vul dan hiernaast
hun naam en voornaam en de
soort inkomsten in .

naam en voornaam

welke inkomsten?
(bv. alimentatie, studiebeurs, leefloon,
enz.)
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36

37

Zijn er geplaatste kinderen bij,
vul dan hiernaast hun naam en
voornaam in en waar of bij wie
ze verblijven.
(pleegouders, voogd,
instelling)

naam en voornaam

Zijn er kinderen bij die in uw
gezin geplaatst zijn door een
overheidsinstantie en
waarvoor u van die instantie
een financiële
tegemoetkoming ontvangt, vul
dan hiernaast hun naam en
voornaam in.

naam en voornaam

40
41

waar of bij wie?
(naam en adres)

Reeds vroeger gezinsbijslag aangevraagd en/of ontvangen?
Is voor de kinderen ook
gezinsbijslag aangevraagd of
betaald bij een ander
kinderbijslagfonds?

o nee
o ja, bij (naam en adres kinderbijslagfonds)

onder dossiernummer

50

Beroepssituatie gezinsleden
Vul hierna de gegevens in van alle gezinsleden, behalve de kinderen
voor wie u gezinsbijslag aanvraagt.

51

Uzelf

beroepssituatie

Uw (huwelijks)partner

beroepssituatie

Andere gezinsleden

1. naam en voornaam

Band: bv. broer, grootmoeder,
oom van de kinderen

geboren op

band

beroepssituatie
o behoort tot het gezin sinds
o heeft tot het gezin behoord van
Wijzigingen van deze
gegevens moet u ons direct
laten weten.

tot

2. naam en voornaam
geboren op

band

beroepssituatie
o behoort tot het gezien sinds
o heeft tot het gezin behoord van
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tot

-

60

Beroepssituatie ouders en verwanten buiten het gezin

61

U vraagt kinderbijslag aan voor kinderen die tot uw gezin behoren. Deze
kinderen hebben misschien ouders (ook stief- of adoptieouders),
(half)broers en (half)zussen die ergens anders wonen (eventueel in
het buitenland). Om uw dossier kinderbijslag compleet te maken, hebben
wij over hen informatie nodig. Vul hierna hun gegevens in.
(stief)vader (naam en voornaam)
De laatst bekende situatie
invullen.

geboren op
beroepssituatie

(eventueel) overleden op

van

tot

adres (als u het kent)

(stief)moeder (naam en voornaam)
De laatst bekende situatie
invullen.

geboren op
beroepssituatie

(eventueel) overleden op

van

tot

adres (als u het kent)

62

Broers en zusters van de
kinderen (ook halfbroers en
halfzusters)
De laatst bekende situatie
invullen.

1. naam en voornaam

geboren op
beroepssituatie

(eventueel) overleden op

van

tot

adres (als u het kent)

2. naam en voornaam
De laatst bekende situatie
invullen.

geboren op
beroepssituatie

(eventueel) overleden op
van

tot

adres (als u het kent)

3. naam en voornaam
De laatst bekende situatie
invullen.

geboren op
beroepssituatie

Wijzigingen van deze
gegevens moet u ons direct
laten weten.

(eventueel) overleden op

van

adres (als u het kent)
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tot

-

70

71

72

73

74

Bestaansmiddelen van uzelf en uw eventuele
(huwelijks)partner
Ontvangt u of uw eventuele
(huwelijks)partner van het
OCMW het leefloon of andere
steun?
Hebt u of uw eventuele
(huwelijks)partner de laatste
12 maanden van het OCMW
het leefloon of andere steun
ontvangen?

o nee

Ontvangt u het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden?

o nee

Beschikt u of uw eventuele
(huwelijks)partner over andere
bestaansmiddelen dan het
leefloon of het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden?

o nee

o ja

à Ga meteen naar rubriek 75.

o nee
o ja

o ja

o ja

Voeg een kopie bij van de beslissing tot toekenning en van de
strook of het bankafschrift van de laatste betaling.
à Ga meteen naar rubriek 80.
Bedrag
bv. 120 EUR

Soort
alimentatie

Periode
per maand

Bedoeld zijn alle mogelijke
middelen van bestaan zoals
pensioenen en
renten,bedrijsfinkomsten als
zelfstandige, lonen;
bijverdiensten,
tegemoetkomingen aan
gehandicapten, studiebeurzen,
erfenissen, financiële steun,
van particulieren, opbrengsten
van beleggingen, ontvangen
huur, alimentatie, enz.
Inkomsten van de kinderen
geeft u op in punt 35.
Als uw financiële situatie
verandert, moet u ons dat
direct laten weten.
75

76

Heeft het OCMW u
voorschotten op de
kinderbijslag betaald ?

o neen

Hebt u materiële hulp in het
kader van een Lokaal
Opvanginitiatief (LOI)
gekregen ?

o neen

o ja

o ja

à Voeg a.u.b. een attest van het opvangcentrum bij.
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Ondertekening

80

Ik verklaar deze aanvraag naar waarheid ingevuld te hebben.
Ik weet dat het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens strafbaar is.
Datum

@
De cijfers verwijzen naar de
rubriek waar de bijlage
gevraagd wordt.

Handtekening

Ik stuur de volgende bijlagen mee:
o attest dat u erkend politiek vluchteling bent, dat u subsidiaire
bescherming geniet of dat u staatloos bent - 11
o kopie bij van de asielaanvraag - 11
o kopie verblijfsvergunning - 11
o origineel geboortebewijs voor het kraamgeld - 31
o bewijsstuk percentage handicap - 34
o bijlagen wegens ruimtegebrek - 33, 51, 61 en 62
o bewijsstuk gewaarborgd inkomen voor bejaarden - 73
o andere
aantal
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Correspondentieadres:

FAMIFED
Trierstraat 9
B-1000 Brussel
Onthaal:
B- van 9 tot 16.30 uur
Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur
(dinsdag van 8 tot 12 uur)

Afzender FAMIFED

Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Aanvraag om
gewaarborgde
gezinsbijslag

contact
telefoon
dossiernummer

Betaling van de kinderbijslag
De kinderbijslag wordt betaald aan de moeder of aan de persoon die haar vervangt in het gezin. Het bedrag kan
gestort worden op een bankrekening van de moeder of op een gemeenschappelijke rekening op naam van de
moeder en een andere persoon. De kinderbijslag kan ook per circulaire cheque betaald worden.
Storting op een bankrekening is makkelijker, veiliger en kosteloos.
Ik ondergetekende (naam en voornaam van de moeder)
U vindt het rechts bovenaan uw SIS-kaart

rijksregisternummer

Als U geen rijksnummer kunt invullen

geboortedatum _ _ / _ _ / _ _ _ _
vraag dat mijn gezinsbijslag wordt gestort op rekening

Voor betaling op een rekening: vul
hiernaast het rekeningnummer in

IBAN _ _ _ _
BIC

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum

@ Handtekening
Laat de verklaring hieronder invullen door de financiële instelling.

Verklaring van de financiële instelling
Voor een rekening op naam van één rekeninghouder
Wij verklaren dat rekening
IBAN _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

BIC

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _

BIC

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

op naam staat van
Voor een gemeenschappelijke rekening
Wij verklaren dat de handtekening van
volstaat om te beschikken over rekening
IBAN _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

op naam van
en
Stempel

Datum

Handtekening

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

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