ATIE?

MEER INFORM

 werknemers en zelfstandigen
 onderwijzend personeel en personeel van de
CLB’s
 (voormalige) werknemers van
Overheidsdiensten
 kunstenaars
 grensarbeiders

FAMIFED

Uitgave 2017

FAMIFED betaalt kraamgeld en
kinderbijslag voor:

Federaal agentschap voor de kinderbijslag

Deze folder bevat algemene informatie.
Heb je nog specifieke vragen over je dossier,
neem dan contact op met je kinderbijslagfonds.
Het telefoonnummer van je dossierbeheerder
vind je bovenaan de brieven en de formulieren
die je van je kinderbijslagfonds ontvangt.

 huispersoneel
 gehandicapten zonder beroep

 werklozen, zieken of gepensioneerden zonder
voorgaande werkgever
Wie niet werkt en geen uitkering krijgt, kan
misschien gewaarborgd kraamgeld krijgen. Je
kan hiervoor een aanvraag indienen bij FAMIFED.

Deel elke wijziging in je
gezins- of beroepssituatie of in die van de
kinderen mee aan je kinderbijslagfonds.
FAMIFED
Trierstraat 70
Stuur je post terug ? Trierstraat 9
1000 BRUSSEL
 02-237 23 40
algemene info:  0800-94 434 (gratis)
info.bemiddeling@famifed.be
www.famifed.be

Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

Verantwoordelijke uitgever: FAMIFED Trierstraat 70 - 1000 BRUSSEL

 studerende ouders
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 vanaf 24 weken zwangerschap.

 als de vader niet werkt, een andere persoon
die werkt: de moeder, de meemoeder, een
grootouder van het kind, een oom of tante in
het gezin van het kind, een broer of zus van
het kind, ...
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 wie werkloos, met loopbaanonderbreking,
invalide of gepensioneerd is, of wie een
overlevingspensioen ontvangt, wordt
gelijkgesteld met iemand die werkt.

 ten vroegste 2 maanden voor de
vermoedelijke bevallingsdatum.

KRAAMGELD

Surf naar www.famifed.be > Bedragen >
Premies > Geboortepremie om de correcte
bedragen te raadplegen.
Als het voor één van beide ouders het eerste
kind is, wordt het bedrag voor een eerste
geboorte betaald.

AAN?

 de vader van het kind.

 tot 5 jaar na de geboorte.(1)
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?
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 bij de instelling die je al kinderbijslag betaalt.
 of bij het kinderbijslagfonds van de (laatste)
werkgever van de aanvrager.

 vraag een formulier aan je
kinderbijslagfonds of druk het af van de
website van je kinderbijslagfonds.
 vul het formulier in, onderteken het en stuur
het naar je kinderbijslagfonds.

Bij de aangifte van de geboorte
overhandigt de gemeente
2 geboortebewijzen. Het ene is
bestemd voor het ziekenfonds. Het
andere bezorg je aan het
kinderbijslagfonds dat je het kraamgeld
betaald heeft.
Verlies dit geboortebewijs niet,
het wordt MAAR EENMAAL
uitgereikt.

EBOREN IS
ALS JE KIND G

 of bij het kinderbijslagfonds waarbij de
zelfstandige aanvrager aangesloten is.
 of online via de applicatie www.myfamifed.be.

(1) Ook voor een doodgeboren kindje, kan je kraamgeld krijgen.
Uw kinderbijslagfonds kan je meer informatie geven.
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 of bij FAMIFED (02-237 23 40).

 dan ontvang je de eerste kinderbijslag rond
de 8ste van de tweede maand na de
geboorte.

