Aanvraag Groeipakket

“Groeipakket”
Dat is de naam van de kinderbijslag in Vlaanderen.
De naam zegt helemaal waar deze financiële ondersteuning voor dient:
je kinderen helpen groeien tot mensen die alle kansen krijgen in het leven.
Je aanvraag gebeurt automatisch…
• wanneer je het Startbedrag – vroeger kraamgeld of geboortepremie – aanvroeg voor je kindje.
• wanneer je al een Groeipakket krijgt voor een ander kind.
Heel soms moet je zelf je aanvraag indienen.
Je kan dat meteen doen door ons dit formulier ingevuld terug te sturen naar info@myfamily.be
of naar MyFamily vzw, Brouwersvliet 4 bus 3, 2000 Antwerpen.
Schrik niet van de vele vragen:
hoe meer informatie we hebben, hoe sneller we je kunnen helpen.
Neem gerust een kijkje op onze website www.myfamily.be voor meer informatie.

Wil je deel worden van onze familie?
Wij verwelkomen je met open armen!

Vlaamse uitbetaler
Elk kind heeft recht op een Groeipakket.
Je kiest zelf je uitbetaler. Veranderen kan na 1 jaar.
www.groeipakket.be
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1 Gegevens van de ouders
Voornaam mama

Naam mama (meisjesnaam)

Rijksregisternummer

(zie achterzijde van je identiteitskaart of voorzijde van je verblijfskaart)

Hoe kunnen we je het best bereiken?
• Telefoon- of GSM-nummer
• E-mail
• Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Bus

Land

Voornaam andere ouder

Naam andere ouder

Rijksregisternummer

(zie achterzijde van je identiteitskaart of voorzijde van je verblijfskaart)

Hoe kunnen we je het best bereiken?
• Telefoon- of GSM-nummer
• E-mail
• Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Land

2 Gegevens van de kinderen
Voornaam
Geboortedatum

Naam
/

/

Voornaam
Geboortedatum

Naam
/

/

Voornaam
Geboortedatum

Naam
/

/

Voornaam
Geboortedatum

Naam
/

/

Voornaam
Geboortedatum

Naam
/

/

Voornaam
Geboortedatum

Naam
/

/

Vlaamse uitbetaler
Elk kind heeft recht op een Groeipakket.
Je kiest zelf je uitbetaler. Veranderen kan na 1 jaar.
www.groeipakket.be
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3 Wie voedt de kinderen op? (enkel invullen als de opvoeders verschillend zijn van de ouders)
Voornaam

Naam

Rijksregisternummer

(zie achterzijde van je identiteitskaart of voorzijde van je verblijfskaart)

Straat
Postcode

Nummer
Plaats

Bus

Land

4 Ontving je voorheen al een betaling?
Kreeg je voorheen al kinderbijslag of een Groeipakket in een andere regio of een ander land?
Vul dan deze gegevens in:
Naam vorige of huidige uitbetalingsinstelling:
Dossiernummer
Als je al kinderbijslag ontving in het buitenland, vul dan deze adresgegevens ook aan:
Straat
Postcode

Nummer
Plaats

Bus

Land

5 Ik sluit aan bij MyFamily omdat
£ ik naar Vlaanderen verhuis
£ ik in Vlaanderen woon, maar voorheen geen kinderbijslag of Groeipakket ontving
£ ik niet in Vlaanderen woon, maar er wel kom werken
£ ik niet in Vlaanderen woon, maar mijn kinderen naar een kinderopvang van de Vlaamse Gemeenschap gaan
£ ik niet in Vlaanderen woon, maar mijn kinderen naar een kleuterschool van de Vlaamse Gemeenschap gaan
£ ik niet in Vlaanderen woon, maar mijn kinderen naar een school van de Vlaamse Gemeenschap gaan
£ ik wil veranderen van uitbetalingsactor/kinderbijslagfonds
£

Vlaamse uitbetaler
Elk kind heeft recht op een Groeipakket.
Je kiest zelf je uitbetaler. Veranderen kan na 1 jaar.
www.groeipakket.be
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6 Uitbetaling
De storting van het Groeipakket op jouw rekening is veilig en kosteloos.
Vul hieronder jouw rekeningnummer in:
Ondergetekende(n)
wenst/wensen dat MyFamily het Groeipakket betaalt op het rekeningnummer (*)

-

-

-

op naam of namen van
Wij verwittigen MyFamily onmiddellijk wanneer wij geen toegang meer hebben tot deze rekening. Wij geven dan meteen
een nieuw rekeningnummer door.
(*) MyFamily controleert het opgegeven rekeningnummer bij je bank. Als blijkt uit die controle dat het opgegeven rekeningnummer niet klopt of niet op jouw naam staat,
dan contacteren wij jou opnieuw.

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Mijn partner en ik kiezen beide voor MyFamily als
uitbetaler van het Groeipakket. Wij hebben geen aanvraag lopen bij een andere uitbetaler.
Datum

/

/

Handtekening ouders

MyFamily staat voor jou klaar!
MyFamily (voorheen Xerius Kinderbijslagfonds) • Brouwersvliet 4 bus 3 • 2000 Antwerpen
Welkom in al onze kantoren
Antwerpen • Brugge • Brussel • Gent • Hasselt • Herentals • Kortrijk • Mechelen • Turnhout • Waasland
Voor alle info over het kantoor bij u in de buurt surf naar www.myfamily.be.

Vlaamse uitbetaler
Elk kind heeft recht op een Groeipakket.
Je kiest zelf je uitbetaler. Veranderen kan na 1 jaar.
www.groeipakket.be

