
EEN GROEIPAKKET AANVRAGEN? 

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

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

In andere gevallen (vb. je verhuist vanuit het buitenland naar Vlaanderen) kun je een aanvraag 
indienen door ons het bijgevoegde formulier ingevuld en ondertekend te bezorgen. Zo ben je zeker 
dat je snel je Groeipakket ontvangt. 

We onderzoeken continu de rechten van alle gezinnen in Vlaanderen. Doe je geen aanvraag, dan zal 
je het Groeipakket alsnog ontvangen. Maar dat kan iets langer duren. 

FONS is er voor jou! 

Als Vlaamse overheidsdienst die het Groeipakket betaalt, staat FONS garant voor een correcte en 
warme dienstverlening aan elk gezin.  

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.



FONS hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. 

We verwerken je gegevens om je Groeipakket correct uit te betalen, volgens het decreet 
Groeipakket. We kunnen ze ook aan andere uitbetalers en het agentschap Opgroeien doorgeven. 
We bewaren je gegevens voor de volledige tijd dat je kind recht kan hebben op een Groeipakket.  

Je hebt altijd het recht om: 

• via FONS je gegevens in te kijken, te verbeteren of te wissen en de verwerking ervan te
beperken;

• FONS te vragen om je gegevens rechtstreeks over te maken aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke;

• een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen.

Heb je vragen of wil je jouw rechten m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen? 

Contacteer gegevensbescherming@fons.be. Meer informatie hierover vind je ook op www.fons.be.

mailto:gegevensbescherming@fons.be
http://www.fons.be/


AANVRAAGFORMULIER GROEIPAKKET 

Met dit formulier kun je een Groeipakket aanvragen: 

• voor je kind(eren);

• voor jezelf, als je nog recht hebt op een Groeipakket en alleen woont. 

1. Gegevens van de aanvrager

 Voornaam en familienaam:  ......................................................................................... ……. 

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

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

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

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

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

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

 Werksituatie

 Ben je momenteel werkloos?  JA  NEE

 Werk je in het buitenland of ontvang je een buitenlandse uitkering?

  JA, land: ………………………………………………………………………      NEE 

 Werk je voor een internationale organisatie?

  JA, welke: …………………………………………………………………....     NEE 

2. Is er nog een andere aanvrager?

 JA  NEE    Bij ja, vul de gegevens van de andere ouder in:

 Voornaam en familienaam:  ................................................................................................  

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

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

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

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

 Werksituatie

 Is de andere aanvrager momenteel werkloos?  JA  NEE

 Werk de andere aanvrager in het buitenland of ontvang hij/zij een buitenlandse

uitkering?

  JA, land: ………………………………………………………………………       NEE

 Werk de andere aanvrager voor een internationale organisatie?

  JA, welke: …………………………………………………………………....        NEE



3. Gegevens kind(eren)

Kind 1 Kind 2 Kind 3 

Voornaam 

Familienaam 

Geboortedatum  

Kind 4 Kind 5 Kind 6 

Voornaam 

Familienaam 

Geboortedatum  

Wij kiezen voor FONS als uitbetaler en vragen om het Groeipakket te storten op deze 

bankrekening1: 

IBAN  ………….………………………………………………………………………………………………………… 

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

Datum: .......... / ………… / ……………….. 

Handtekening van alle begunstigden: 

Verwittig onmiddellijk je consulent als je geen toegang meer hebt tot deze rekening en 
geef je nieuwe rekeningnummer door. 

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

1 Het opgegeven rekeningnummer wordt nog bij je bank geverifieerd. 


