Vlaamse overheid
Postadres:
P.O. BOX 54
1930 Zaventem
T 078 79 00 07
welkom@fons.be
www.fons.be

EEN GROEIPAKKET AANVRAGEN
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Elk kind dat in Vlaanderen woont, kan een Groeipakket krijgen. Het Groeipakket biedt financiële
ondersteuning op maat van jouw kind en jouw gezin. Zo krijgt je kind alle kansen om te groeien en
zich te ontwikkelen.

Hoe krijg je het Groeipakket?
Vroeg je al een startbedrag aan voor je kind?
Dan ontvang je het Groeipakket automatisch. Jij moet daarvoor niets doen.
Krijg je nog geen Groeipakket omdat je bijvoorbeeld verhuisd bent vanuit een andere regio of het
buitenland naar Vlaanderen?
Vraag dan het Groeipakket aan met dit formulier. Of doe je aanvraag online op
www.fons.be/aanvragen.

Wanneer krijg je het Groeipakket?
Je ontvangt het Groeipakket maandelijks, ten laatste op de 8ste van de maand.
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Wanneer moet je ons op de hoogte brengen?
Laat het ons weten als je kind:
• niet meer in Vlaanderen woont;
• onderwijs volgt dat niet erkend is door Vlaanderen.

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 nog een vraag over je Groeipakket? Jouw FONS-team helpt je graag.
Contacteer ons via
•

telefoon:
vanuit België: 078 79 00 07
vanuit het buitenland: +32 2 897 12 99

•

e-mail: welkom@fons.be

Meer info over het Groeipakket vind je ook op www.fons.be.
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. FONS
kan deze gegevens aan andere uitbetalers doorgeven. Jouw persoonsgegevens zullen bij FONS, gedurende de
volledige tijd dat je kind recht kan hebben op een Groeipakket, worden bijgehouden.
Verder heb je steeds het recht om:
•

Via FONS te vragen om je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wissen en de verwerking
ervan te beperken;

•

FONS te vragen om de persoonsgegevens rechtstreeks over te maken aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke;

•

een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen.

Voor verdere vragen of het uitoefenen van je rechten m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens kan je
steeds contact opnemen dpo@vutg.be.
Voor meer informatie nodigen we je uit om de rubriek gegevensbescherming op de website FONS.be te lezen.

FONS is een van de vijf uitbetalers van het Groeipakket. Meer info vind je op www.groeipakket.be.
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Aanvraag Groeipakket
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FONS – Vlaamse Uitbetaler Groeipakket
Postadres: P.O. BOX 54, 1930 ZAVENTEM
www.fons.be

E-mail: welkom@fons.be
Telefoon: 078 79 00 07
vanuit het buitenland +32 2 897 12 99

Vul dit formulier volledig in, onderteken het en stuur het naar welkom@fons.be
of P.O. BOX 54, 1930 Zaventem

Gegevens van de ouder/opvoeder
Rijksregisternummer
(zie achterkant identiteitskaart)

Als je geen
rijksregisternummer hebt:

Voornaam
Familienaam
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente

E-mail
Telefoonnummer
Ik ben momenteel werkloos

Nee

Ja

Ik werk in het buitenland

Nee

Ja, land:

Ik werk voor een
internationale organisatie

Nee

Ja, welke:

Ik ontvang een buitenlandse
sociale uitkering

Nee

Ja, land:
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Gegevens van de andere ouder/opvoeder
Er is geen andere ouder/opvoeder
Er is nog een ouder/opvoeder
Rijksregisternummer
(zie achterkant identiteitskaart)

Als je geen
rijksregisternummer hebt:

Voornaam
Familienaam
Geboortedatum

Ik ben momenteel werkloos

Nee

Ja

Ik werk in het buitenland

Nee

Ja, land:

Ik werk voor een
internationale organisatie

Nee

Ja, welke:

Ik ontvang een buitenlandse
sociale uitkering

Nee

Ja, land:

Gegevens kind(eren)
Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Kind 5

Kind 6

Voornaam
Familienaam
Geboortedatum

Voornaam
Familienaam
Geboortedatum

Pagina 4 van 5 l AV05

Rekeningnummer waarop je het Groeipakket wil ontvangen
Rekeningnummer

BE

Op naam van:
Het opgegeven rekeningnummer wordt nog bij je bank gecontroleerd.
Laat het ons onmiddellijk weten als je rekeningnummer wijzigt.

Ik kies/wij kiezen voor FONS als uitbetaler van het Groeipakket
Door dit vakje aan te kruisen, kies je voor FONS als uitbetaler voor al je/jullie kinderen. Kruis je het niet aan, dan
bezorgen we je nog een formulier om je keuze later te maken.

Datum aanvraag

/

/

Naam en handtekening
van de ouder(s)/opvoeder(s)

Pagina 5 van 5 l AV05

