EEN KINDJE ADOPTEREN?
DE OVERHEID GEEFT JE EEN FINANCIEEL DUWTJE IN DE RUG.
Vanaf 1 januari 2019 is de kinderbijslag niet langer een federale maar een Vlaamse bevoegdheid. Elk kind
gedomicilieerd in Vlaanderen krijgt dan een Groeipakket, de nieuwe Vlaamse kinderbijslag.

Startbedrag adoptie
Voor de adoptie van je kindje krijg je een eenmalige premie, het startbedrag.
•

Vul het aanvraagformulier in op de achterkant of doe je aanvraag
online op www.fons.be/contact en vermeld dat het gaat om een
aanvraag voor een startbedrag adoptie.

•

Bezorg ons het verzoekschrift van adoptie dat is neergelegd bij de
familierechtbank. Je ontvangt het startbedrag van zodra alles is
doorgestuurd en het kind deel uitmaakt van je gezin.

•

Daarna ontvang je automatisch maandelijks het Groeipakket voor je kind.

Meer info over het Groeipakket en de bedragen vind je op www.fons.be.

FONS is er voor jou!
Als Vlaamse overheidsdienst die het Groeipakket betaalt, staat FONS garant voor een correcte en warme
dienstverlening aan de Vlaamse gezinnen.
Heb je een vraag over je dossier of een algemene vraag over het Groeipakket? Wij helpen je graag.
• Mail naar welkom@fons.be.
• Bel ons op het nummer 078 79 00 07.

AANVRAAGFORMULIER STARTBEDRAG ADOPTIE
Gegevens van de adoptant
▪

Naam en voornaam: ......................................................................................................................

▪

Straat en huisnummer: ..................................................................................................................

▪

Postcode en gemeente: .................................................................................................................

▪

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

▪

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………..

▪

Rijksregisternummer (zie achterkant identiteitskaart): ……………………………………………………………..

▪

Rekeningnummer: BE…………………………………………………………………………………………………………………………………
(Het opgegeven rekeningnummer wordt nog bij je bank gecontroleerd)

Gegevens van de andere adoptant
▪

Naam en voornaam: ......................................................................................................................

▪

Straat en huisnummer: ..................................................................................................................

▪

Postcode en gemeente: .................................................................................................................

▪

Rijksregisternummer (zie achterkant identiteitskaart): ……………………………………………………………..

Werkt een van de ouders in het buitenland of krijgt hij/zij een uitkering uit het buitenland?
 JA

 NEE

Datum aanvraag ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening van de adoptanten

Stuur het ingevulde formulier naar P.O. BOX 54/55, 1930 Zaventem of welkom@fons.be

