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

 
EEN GROEIPAKKET AANVRAGEN 

Sinds 1 januari 2019 krijgt elk kind in Vlaanderen een Groeipakket, de nieuwe Vlaamse 
kinderbijslag. 

Je ontvangt het Groeipakket automatisch als je al een startbedrag aanvroeg voor je kind. 

In andere gevallen kun je een aanvraag indienen door ons het bijgevoegde formulier ingevuld 
en ondertekend te bezorgen. 

Vroeg je al een Groeipakket aan bij FONS? Dan ontvang je dit formulier omdat we 
nog gegevens ontbreken om je aanvraag te kunnen behandelen. Vul het formulier 
volledig in en bezorg het ons. 

 
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 internationaal@fons.be 
• Bel ons op het nummer 078 79 00 07 – vanuit het buitenland +32 2 897 12 99 

Meer info: www.fons.be 
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AANVRAAGFORMULIER GROEIPAKKET 

 Gegevens van de aanvrager 
 

 Voornaam en familienaam (voluit, geen afkortingen):  .........................................................................  

 Adres: 

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

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

Land: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 Geboortedatum (als je geen rijksregisternummer hebt): ………………………………………………………………….. 

 Geslacht: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gegevens van de partner van de aanvrager (enkel invullen wanneer er een partner is) 
 

 Voornaam en familienaam (voluit, geen afkortingen):  ..................................................................................  

 Adres: 

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

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

Land: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 Geboortedatum (als je geen rijksregisternummer hebt): ………………………………………………………………….. 

 Geslacht: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Beroepssituatie van de aanvrager  
 
 Ik ben momenteel werknemer of zelfstandige.  

 Naam werkgever of bedrijf:  ...........................................................................................................................................  

 Adres: 

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

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

Land: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ik werk momenteel niet.  
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 Ik ben gepensioneerd.  

     Stuur een kopie van je pensioenbrevet of van de kennisgeving van je pensioen mee. 

 Anders: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Beroepssituatie van de partner van de aanvrager (enkel invullen wanneer er een partner is) 
 
 Mijn partner werkt voor een internationale organisatie (vb. Europese instelling, NAVO). 

 Naam organisatie:  ...............................................................................................................................................................  

 Adres: 

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

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

Land: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Mijn partner werkt in een ander land dan België, namelijk ……………………………………………………………………………….. 

 Mijn partner ontvangt een sociale uitkering van een ander land dan België. 

 Land:  ...........................................................................................................................................................................................  

 Type uitkering: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Mijn partner werkt momenteel niet.  

Kinderen voor wie je een Groeipakket aanvraagt 
 
Vul minimaal alle velden bij kind 1 in. Doe je een aanvraag voor meerdere kinderen, maak dan gebruik van 
de andere kolommen. Doe je een aanvraag voor meer dan 6 kinderen, maak dan gebruik van de witruimte 
op het formulier of voeg een blad bij. 

 
  

Kind 1 
 

 

Kind 2 
 

Kind 3 
 

Voornaam en 
familienaam kind 
 

   

 

Geboortedatum en 
geslacht kind 
 
 

   

 

Band van de aanvrager 
met het kind (vb. ouder, 
stiefouder, pleegouder, 
grootouder) 
 

   

 

Band van de partner 
met het kind (vb. ouder, 
stiefouder, pleegouder, 
grootouder) 
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Kind 4 
 

 

Kind 5 
 

Kind 6 
 

Voornaam en 
familienaam kind 
 

   

 

Geboortedatum en 
geslacht kind 
 

   

 

Band van de aanvrager 
met het kind (vb. ouder, 
stiefouder, pleegouder, 
grootouder) 
 

   

 

Band van de partner 
met het kind (vb. ouder, 
stiefouder, pleegouder, 
grootouder) 
 

   

 
Zijn er kinderen bij die al gezinsbijslag ontvangen van een ander land dan België? 
 Nee 

 Ja 
 Naam van het kind/de kinderen:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Naam en adres van de instelling die de gezinsbijslag betaalt: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Dossiernummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zijn er kinderen bij met een erkende handicap van minstens 66%? 
 Nee 

 Ja 
 Naam van het kind/de kinderen:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Zijn er kinderen bij die een of beide ouders verloren hebben? 
 Nee 

 Ja, één ouder 
 Naam van het kind/de kinderen:  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Naam en geboortedatum van de overleden ouder: …………………………………………………………………………………….. 

 Ja, beide ouders 
 Naam van het kind/de kinderen:  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Naam en geboortedatum van de overleden ouder: …………………………………………………………………………………….. 
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Worden alle kinderen voor wie je een aanvraag doet opgevoed in jouw gezin?  
 Ja 

 Nee 
 Naam van het kind dat niet in jouw gezin opgevoed word:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Dit kind wordt opgevoed in het gezin van de andere ouder. 

      Voornaam en familienaam van deze ouder: …………………………………………………………………………………………. 

      Geboortedatum van deze ouder: ……………………………………………………………………………………………………………… 
      Werkt deze ouder?   ja   nee 
 
  Dit kind wordt opgevoed in een pleeggezin. 

     Voornaam en familienaam van de opvoeder: …………………………………………………………………………………………. 

     Geboortedatum van de opvoeder: ……………………………………………………………………………………………………………… 

     Band van de opvoeder met het kind: ………………………………………………………………………………………………………… 
      Werkt de opvoeder?   ja   nee 
 
  Dit kind is geplaatst in een instelling. 

     Naam van de instelling: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     Adres van de instelling: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     Telefoonnummer van de instelling: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

     Datum plaatsing: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Maak gebruik van de witruimte of voeg een blad bij als het om meerdere kinderen gaat. 
 
 
 
 
Datum aanvraag: ……./……./…….                            Handtekening van de aanvragers: 

 

 

 

 

Breng ons altijd op de hoogte van elke wijziging  
in de gezinssituatie of de situatie van de kinderen.
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BETALING VAN HET GROEIPAKKET OP EEN 
ZICHTREKENING  
Voor een Belgisch rekeningnummer volstaat een verklaring van de begunstigden. We controleren zelf het 
rekeningnummer bij je bank. Voor een niet-Belgische rekening moet ook de bank een verklaring invullen. 

Verklaring van de begunstigden  
 

Voornaam en naam begunstigde 1:  ................................................................................................................ ……………………………….. 

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

 Postcode, gemeente en land:  ....................................................................................................................................... ……………….. 

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

 Geboortedatum (als je geen rijksregisternummer hebt): ……………………………………………………………………………………… 

Voornaam en naam begunstigde 2 (enkel invullen als er nog een begunstigde is):  ............. .…………………………… 

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

 Postcode, gemeente en land:  ..........................................................................................................................................................  

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

 Geboortedatum (als je geen rijksregisternummer hebt): ……………………………………………………………………………………… 

Ik kies/wij kiezen voor FONS als uitbetaler en vraag/vragen om het Groeipakket te storten op deze 
zichtrekening: 
 IBAN: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 BIC: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Op naam van: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Datum: …………/…………/……………                                                                             Handtekening begunstigde(n): 
 
 
 

Verklaring van de bank  
 

Wij bevestigen dat deze zichtrekening 

 IBAN: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 BIC: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

op naam staat van ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

met als adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

en de handtekening van een van de vermelde begunstigden volstaat om te beschikken over de 
rekening. 
 
Datum: …………/…………/……………                                                                 Stempel en handtekening van de bank:  
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VERKLARING WOONPLAATS (invullen bij woonplaats buiten Vlaanderen) 
 
Laat dit formulier invullen door de instantie bevoegd voor het bevolkingsregister of de 
burgerlijke stand in de woonplaats van de gezinsleden. 
 
Samenstelling gezin 

 

 
De bevoegde instantie bevestigt de juistheid van de gegevens op basis van officiële 
stukken in zijn bezit.   

Datum: …………/…………/……………                                                  Naam, stempel en handtekening van de instantie: 

Familienaam  Voornamen Geboortedatum Verwantschap 
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