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Wie kan het kraamgeld aanvragen?
Beide ouders van het kindje kunnen het kraamgeld aanvragen. Slechts
één aanvraag wordt aanvaard.
Wanneer kunt u het kraamgeld aanvragen?
Uw kind is nog niet geboren.
Om het kraamgeld vóór de geboorte van uw kind te ontvangen, hebt
u een attest van uw dokter of vroedkundige nodig. De aanvraag
kan ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum
ingevuld worden, anders is ze niet geldig. U kunt de verklaring in
bijgaand formulier laten invullen, ofwel een attest van uw dokter
of vroedkundige toevoegen met vermelding van: naam van de
aanstaande moeder, voorziene bevallingsdatum, aantal kinderen,
datering en handtekening.
U krijgt het kraamgeld ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke
geboortedatum.
Wat moet u doen?
• Vul het formulier “Aanvraag kraamgeld” in.
• Voeg het attest van uw dokter toe.
• Bezorg ons de ingevulde documenten.
Na de geboorte bezorgt u 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 ons
dat mailen. Bent u het originele attest kwijt? Geen paniek. Geef ons
een seintje, dan lossen we dit samen op.
Uw kind is al geboren
Na de geboorte van uw 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 ons dat mailen. Bent u het originele attest kwijt? Geen paniek.
Geef ons een seintje, dan lossen we dit samen op.

Aanvraag om kraamgeld

Model E 1/2

Vragen?
Neem contact op met
ons kinderbijslagfonds
voor informatie over uw
kinderbijslag of wanneer u de
gegevens voor de kinderbijslag
die over u bewaard worden wilt
inkijken of verbeteren.
Onze kinderbijslagcoaches
helpen u graag verder.
Voor algemene informatie over
kinderbijslag kunt u ook terecht
op www.myfamily.be.

1 Gegevens van de moeder
Voornaam

Naam

Geboortedatum

/

/

Rijksregisternummer

(zie achterkant identiteitskaart)

Eerste kind van (een van) de ouders:

ja

nee

Vul het rekeningnummer van de moeder in als het om je eerste kindje gaat.
Ik geef MyFamily de toestemming om de gegevens bij mijn bank te controleren. Ik zal MyFamily onmiddellijk verwittigen
als ik geen toegang meer heb tot de kinderbijslag op de rekening. In dat geval geef ik een nieuw rekeningnummer door.
IBAN BE
(Het kraamgeld wordt betaald aan de moeder. 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.)

2 Contactgegevens
Telefoonnummer

E-mail

3 Ondertekening
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum

/

/

Handtekening

4 Doktersattest
Ik

, gynaecoloog/vroedkundige, verklaar dat mevrouw
minstens 5 maanden zwanger is.

De vermoedelijke bevallingsdatum is

/

/

.

Verwacht aantal kindjes
Datum

/

/

Handtekening en stempel (met RIZIV-nummer)

Documenten bij voorkeur terugsturen naar:
MyFamily • Brouwersvliet 4 bus 3 • 2000 Antwerpen

Welkom in al onze kantoren
Antwerpen • Brugge • Brussel • Gent • Hasselt • Herentals • Kortrijk • Mechelen • Turnhout
Voor alle info over het kantoor bij u in de buurt surf naar www.myfamily.be.
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