UW
W DOSSIERBEH
HEERDER
conntact:
teleefoon:
e‐m
mail:
refeerentie:
fax::

Aanvraa
A
ag kraaamgeld
d
Met dit forrmulier kunt u kraamgeld
d aanvragen als:
‐ werkknemer (of ambtenaar)
a
‐ zelfsstandige
‐ werkkloze
‐ invallide
‐ gepeensioneerde
Bezorg deeze aanvraagg ten vroeggste 4 maaanden voor de uitgere
ekende bevaallingsdatum aan uw
kinderbijslaagfonds. Als u uw kinderb
bijslagfonds niet kent, ku
unt u het vragen aan uw (laatste) werkgever of
aan uw socciaal verzekerringsfonds.
In dit docum
ment vindt u alle informattie om het foormulier in te vullen:

WIE kan he
et
kraamgeld
d
aanvragen
n?
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en)
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PAGINA'S 3 – 5

Nog vrageen? Wilt u de
d gegevens die voor d
de kinderbiijslag over u bewaard w
worden, inkijken of
verbetereen?
Neem conttact op met uw dossierbeheerder. Vooor algemen
ne vragen kunt u contact opnemen met:
m
FAMIFEED
Trierstrraat 9
1000 BR
RUSSEL
02‐237 21 11
www.faamifed.be

E (0117) 1



WIE kan
k het
kraam
mgeld
aanvrragen?

1

De vadeer van het kind vult de aa
anvraag kraaamgeld in. Als
A de vader het kraamgeeld niet kan
aanvraggen kan één van de volge
ende personnen dat doen
n (in deze vo
olgorde):
 de moeder vaan het kind;
 de oudste van
n de volgend
de personen::
o de partner van de moede
er
o een grootouder van het kind
k (als die inn hetzelfde gezin
g
woont als
a het kind)
o een oom of tante
t
van hett kind (als diee in hetzelfde gezin woontt als het kind))
oer of (half)zu
us van het kinnd.
o een (half)bro
Bij meem
moederschaap:
 Iss de meemoeeder ouder dan
d de moedder ,dan vult zij de aanvra
aag kraamgeeld in .
 A
Als de meemo
oeder het kraamgeld nieet kan aanvraagen, kan de moeder datt doen.
Het kraaamgeld word
dt steeds aan de (aanstaaande) moed
der uitbetaald.

WANN
NEER het
kraam
mgeld
aanvra
agen?

2

SITUATIE 1:

Dit zijn de mogellijke situatties waarin u kraam
mgeld kuntt
aanvraggen:

Het kind
d is nog niet gebore
en.

U kunt h
het kraamgeeld ten vroeggste 2 maandden voor de vermoedelijke geboorteedatum ontvangen.
Om het kraamgeld vóór
v
de geboorte van heet kind te on
ntvangen, he
ebt u een atttest van uw dokter
n
Dat attest kan ten vroeggste 4 maanden voor de uitgere
ekende
of vroeedkundige nodig.
bevallingsdatum inggevuld worde
en, anders iss uw aanvraaag niet geldig
g.
oet u doen?
Wat mo
 Vul het formulieer "Aanvraagg kraamgeld"" in (pagina'ss 3 en 4).
 Voeeg het attest van uw doktter toe (pagi na 5).
 Stuu
ur de 2 docu
umenten naa
ar uw kinderbbijslagfonds..
Na de ggeboorte beezorgt u uw kinderbijslaagfonds het originele atttest “Gebooortebewijs om
o het
kraamgeld te bekom
men krachten
ns de wetgeevingen inzakke gezinsbijslag”. Dat beewijs ontvanggt u bij
g
Als u een elekktronisch atte
est ontvangtt van uw gem
meente, kunt u dat
de aanggifte van de geboorte.
naar uw
w kinderbijslaagfonds maiilen. Als u uw
w kinderbijsslagfonds nie
et kent, kuntt u dat vrage
en aan
uw (laattste) werkgever of aan uw
w sociaal ve rzekeringsfo
onds.

SITUATIE 2:

Het kind
d is al geb
boren.

Wat mo
oet u doen?
 Na de geboortee stuurt u het
h formulieer "Aanvraag kraamgeld
d" (pagina's 3 en 4) met het
origginele attest “Geboorteb
bewijs om h et kraamgelld te bekom
men krachtenns de wetgevingen
inzaake gezinsbijsslag” naar uw
w kinderbijsslagfonds. Daat bewijs onttvangt u bij dde aangifte van
v de
geboorte. Als u een elektrronisch attesst ontvangt van uw gemeente, ku nt u dat na
aar uw
kind
derbijslagfon
nds mailen. Als
A u uw kinnderbijslagfo
onds niet kent, kunt u ddat vragen aan
a uw
(laattste) werkgeever of aan uw sociaal veerzekeringsfo
onds.

E (0117) 2

In te vullen en
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FOR
RMULLIER
Teruug te sturen naar
uw kiinderbijslaggfonds

UW
W DOSSIERBEH
HEERDER
conntact:
teleefoon:
e‐m
mail:
refeerentie:
fax::

A VRAA
AANV
AG KRAAMGELD
D
1) Gegevens aanvrager
Naam en voornaam: .......................................................................................................................................................
Straatt en huisnum
mmer: ……………
…………………………
………………………
…………………………
…………………………
………………………
…………….
Postco
ode en gemeeente: …………………………………
…………………………
………………………………………………
…………………………
……………
Tel.: …
…………………………
…………………………
………………………
…………………………
…………………………
………………………
…………………………
……………
E‐mail: ……………………
…………………………
……………………… ………………………
…………………………
……………………… ………………………
…………….
Rijksreegisternumm
mer (zie de achterkant van uw identiteitsskaart): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 U bent de vadder/meemoedder van het kkind
 U bent de moeder van het kind ‐> ga naaar vraag 3
 U hebt een anndere band vaan verwantscchap met het kind (bijvoorrbeeld grootm
moeder, broe
er, …):
…
………….…….………
…………………………
…

2) Gegevens van de
e moeder (aals zij niet de aaanvrager is)
Naam en voornaam: .......................................................................................................................................................
………………………
……………..………………….
Straatt en huisnum
mmer: ……………
…………………………
…………………………
…………………………
Postco
ode en gemeeente: …………………………………
…………………………
………………………………………………
……………..…………
……………
Rijksreegisternumm
mer (zie de achterkant van de identiteitskkaart): _ _ _ _ _ _
_ _ _
_ _
3) Gegevens van de
e vader/me
eemoeder ((als hij/zij niett de aanvragerr is)
Naam en voornaam: .......................................................................................................................................................
Straatt en huisnum
mmer: ……………
…………………………
………………………
…………………………
……………………..…
…………………….…
…………….
Postco
ode en gemeeente: …………………………………
…………………………
………………………………………….……
………………………………….
_ _
Rijksreegisternumm
mer (zie de achterkant van de identiteitskkaart): _ _ _ _ _ _
_ _ _
4) Is hett kind het eerste
e
kind van
v de vadeer/meemoe
eder?

JA
 NEE

e
kind van
v de moeeder?
Is hett kind het eerste

JA
 NEE
(Tel oo
ok overleden of
o doodgebore
en kinderen naa 180 dagen zwangerschap
z
p mee.)

5) U ben
nt... (indien van toepassing):

 ggepensioneerrd (voeg een kopie
k
van uw pensioenbrevvet of van de kennisgeving
k
vvan uw pensio
oen bij)
 m
minstens 66 % gehandicapt sinds: ...... ........................................................................ ...........................
EErkend door (naam
(
en adres instellingg): …………………
…………………………
……………………… ..……………………
….
6) Uw (h
huwelijks)p
partner (ind
dien van toeepassing):
 w
werkt voor eeen internatio
onale organissatie (Europe
ese instelling
gen, NAVO,…
…)
 w
werkt in het buitenland;
b
land: …………… ………………………
…………………………
………………………
….
 oontvangt een buitenlandsse sociale uittkering
 iss zonder berooep

E (0117) 3



referentie:

VERGEET NIET HET FORMULIER TE ONDERTEKENEN VOORDAT U HET ONS TERUGSTUURT
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb.
Datum: …… / …… / …………

!

Handtekening:

1) In te vullen door de MOEDER van het kind
Verklaring van de bijslagtrekkende
Voor een vrouw de
meisjesnaam

uw naam: ..............................................................................................................
voornaam: ............................................................................................................

Rijksregisternummer
…………………………………
zie op de achterzijde van uw
elektronische identiteitskaart
(e‐id)
Het kraamgeld wordt betaald aan de
moeder

Ik vraag dat mijn kinderbijslag gestort wordt op rekening (het nummer
vindt u op uw rekeningafschriften)
IBAN
BIC

Het bedrag kan alleen gestort
worden op een zichtrekening op
haar naam of op een
gemeenschappelijke rekening op
naam van beide partners, waarmee
zij verrichtingen kan doen.

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

op naam van

mezelf
mezelf en ……..............................................................

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geef mijn
kinderbijslagfonds de toestemming om de gegevens bij mijn bank te controleren. Ik
verbind mij ertoe om het kinderbijslagfonds onmiddellijk te verwittigen als geen
toegang meer heb tot de kinderbijslag op de rekening. In dat geval geef ik een nieuw
rekeningnummer door.

Datum

Handtekening

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

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

Telefoon: …………………………………
E‐mail: ………………………………

!

@ ………………………….............

BELANGRIJK!
Indien uit de controle bij uw bank blijkt dat het opgegeven rekeningnummer niet op uw naam staat, zal het
kinderbijslagfonds u vragen een ander rekeningnummer door te geven waarvan u de (mede)rekeninghouder
bent.
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In te vullen
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sture
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formulier(en)
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W DOSSIERBE
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BIJLAG
GE
A VRAA
AANV
AG KRAAMGELD
D
Ten vroegste invulle
en 4 maand en voor de uitgerekende bevallinggsdatum.
Terug te sturen naar uw kin
nderbijslagffonds

Het kkind is nog niet
n geboren
Voeg een origin
neel attest toe van uuw dokter of vroedkundige, of laat hem//haar het
formu
ulier hieronder invullen
n.
Na dee geboorte bezorgt u uw kinderbbijslagfondss het originele attest ““Geboorteb
bewijs om
het kkraamgeld te
t bekomen
n krachtenss de wetgeevingen inzzake gezinssbijslag”. Dat bewijs
ontvaangt u bij dee aangifte van
v de gebooorte. Als u een elektrronisch atteest ontvanggt van uw
gemeeente, kunt u dat naar uw
u kinderb ijslagfonds mailen.

Atttest voorr een voorafbetaling van he
et kraamggeld
Ik ondeergetekende,, ……………….…
…………………….…
…………………………………………
……….……, doktter / vroedkundige,
verklaar dat mevrouw ………………
…………………… ……………………
………………………
……..……… min
nstens 5 maa
anden
zwangeer is.
De uitgerekende beevallingsdatu
um is …… / ……
… / …………
uw verwachtt een …………‐ling
Mevrou
Datum:: …… / …… / … ………
Handteekening en sttempel
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