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Aanvraag kraamgeld

Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als:

- werknemer (of ambtenaar)
- zelfstandige
- werkloze
- invalide
- gepensioneerde

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan uw
kinderbijslagfonds. Als u uw kinderbijslagfonds niet kent, kunt u het vragen aan uw (laatste) werkgever of aan
uw sociaal verzekeringsfonds.

In dit document vindt u alle informatie om het formulier in te vullen:

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of
verbeteren?

Neem contact op met uw dossierbeheerder. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:

DIBISS
P.B. 10007
Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer
1082 Sint-Agatha-Berchem

www.dibiss.fgov.be
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De vader van het kind vraagt het kraamgeld aan. Als de vader het kraamgeld niet kan
aanvragen kan één van de volgende personen dat doen (in deze volgorde):

t de moeder van het kind;
t de oudste van de volgende personen:

o de partner van de moeder
o een grootouder van het kind (als die in hetzelfde gezin woont als het kind)
o een oom of tante van het kind (als die in hetzelfde gezin woont als het kind)
o een (half)broer of (half)zus van het kind.

t bij meemoederschap:
o Is de meemoeder ouder dan de moeder, dan vraagt ze het kraamgeld aan
o Als de meemoeder het kraamgeld niet kan aanvragen, kan de moeder dat doen

Dit zijn de mogelijke situaties waarin u kraamgeld
kunt aanvragen:

SITUATIE 1: Het kind is nog niet geboren.

U kunt het kraamgeld ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum ontvangen. Om het
kraamgeld vóór de geboorte van het kind te ontvangen, hebt u een attest van uw dokter of vroedkundige
nodig. Dat attest kan ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum ingevuld worden,
anders is uw aanvraag niet geldig.

Wat moet u doen?
t Vul het formulier "Aanvraag kraamgeld" in (pagina 3).
t Voeg het attest van uw dokter toe (pagina 4).
t Stuur de 2 documenten naar uw kinderbijslagfonds.

Na de geboorte bezorgt u uw kinderbijslagfonds 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 dat naar uw kinderbijslagfonds
mailen. Als u uw kinderbijslagfonds niet kent, kunt u dat vragen aan uw (laatste) werkgever of aan uw
sociaal verzekeringsfonds.

SITUATIE 2: Het kind is al geboren.

Wat moet u doen?

t Na de geboorte stuurt u het formulier "Aanvraag kraamgeld" (pagina's 3 en 4) 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 dat naar uw kinderbijslagfonds mailen. Als u uw
kinderbijslagfonds niet kent, kunt u dat vragen aan uw (laatste) werkgever of aan uw sociaal
verzekeringsfonds.
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FORMULIER
Terug te sturen naar uw kinderbijslagfonds

AANVRAAG KRAAMGELD

1) Gegevens aanvrager
Naam en voornaam: ...............................................................................................................................................................
Geboortedatum: ……/……/…………
Straat en huisnummer:.....………………………………………………………………………………………………………………………...........
Postcode en gemeente:……………………………………………………………………………………………………………………………..........
Tel.: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer (zie de achterkant van uw identiteitskaart): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
o U bent de vader van het kind
o U bent de moeder van het kind -> ga naar vraag 3
o U hebt een andere band van verwantschap met het kind (bijvoorbeeld grootmoeder, broer, …):

………….…….………………………………

2) Gegevens van de moeder (als zij niet de aanvrager is)
Naam en voornaam: ...............................................................................................................................................................
Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………….....…..……………...
Postcode en gemeente:…………………………………………………………………..……………...........................................................
Rijksregisternummer (zie de achterkant van de identiteitskaart): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3) Gegevens van de vader/meemoeder (als hij/zij niet de aanvrager is)
Naam en voornaam: ...............................................................................................................................................................
Geboortedatum: ……/……/…………
Straat en huisnummer:.....……………………………………………………….....……………………………..…………………….…………….
Postcode en gemeente: …………………………………………………….....………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer (zie de achterkant van de identiteitskaart): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4) Is het kind het eerste kind van de vader en/of de moeder?
o JA o NEE

(Tel ook overleden of doodgeboren kinderen mee.)

5) U bent... (indien van toepassing):
o gepensioneerd (voeg een kopie van uw pensioenbrevet of van de kennisgeving van uw pensioen bij)
ominstens 66 % gehandicapt sinds: .......................................................................................................

Erkend door (naam en adres instelling): ………………………………………………………………..……………………
o werknemer: Mijn werkgever is ......................... ( uw laatste werkgever als u op dit ogenblik niet werkt) of sociaal

verzekeringsfonds

6) Uw (huwelijks)partner (indien van toepassing):
o werkt voor een internationale organisatie (Europese instellingen, NAVO,…)
o werkt in het buitenland; land: ………………………………………………………………………………….
o ontvangt een buitenlandse sociale uitkering
o is zonder beroep

7) Bij meemoederschap:
Geef op wie van u beiden de het kraamgeld wenst te ontvangen.
o meemoeder
o moeder
Voor betaling op een bankrekening:
De persoon wiens naam hier ingevuld is, vult op pagina 5 haar bankrekeningnummer in laat de
verklaring door de bank opsturen.
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VERGEET NIET HET FORMULIER TE ONDERTEKENEN VOORDAT U HET ONS TERUGSTUURT

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb.

Datum: ……/……/………… Handtekening:

Ten vroegste invullen 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum.
Terug te sturen naar uw kinderbijslagfonds

Het kind is nog niet geboren

Voeg een origineel attest toe van uw dokter of vroedkundige, of laat hem/haar het formulier hieronder invullen.

Na de geboorte bezorgt u uw kinderbijslagfonds 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 dat naar uw kinderbijslagfonds mailen.

Attest voor een voorafbetaling van het kraamgeld

Ik ondergetekende ……………….…………………….……………………………………………….……, dokter / vroedkundige,

verklaar dat mevrouw ………………………………………………………………………………..……… minstens 5 maanden zwanger is.

De uitgerekende bevallingsdatum is ……/……/…………

Mevrouw verwacht een …………-ling

Datum: ……/……/…………

Handtekening en stempel
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1. Aanvraag van de bijslagtrekkende

Ik ondergetekende,

Rijksregisternummer
geboortedatum

De gezinsbijslag wordt
betaald aan de moeder of
aan de persoon die haar
vervangt in het gezin.
Het bedrag kan alleen
gestort worden op een
zichtrekening op haar/zijn
naam of op een
gemeenschappelijke
rekening op naam van
beide partners, waarmee
zij/hij verrichtingen kan
doen.

Ik vraag dat mijn gezinsbijslag gestort wordt op rekeningnummer

(het nummer vindt u op uw rekeningafschriften)

IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

op naam van c mijzelf

c mijzelf en ..................................................

Datum.............................................. Handtekening................................................+

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geef mijn kinderbijslagfonds de toestemming om de gegevens
bij mijn bank te controleren. Ik verbind mij ertoe om het kinderbijslagfonds onmiddellijk te verwittigen als geen toegang meer
heb tot de kinderbijslag op de rekening. In dat geval geef ik een nieuw rekeningnummer door.

Datum .................... Handtekening ……………………..……..+
Telefoon: …………………………………

E-mail: ……………………………… @ …………………

BELANGRIJK!

Indien uit de controle bij uw bank blijkt dat het opgegeven rekeningnummer niet op uw naam staat, zal het
kinderbijslagfonds u vragen een ander rekeningnummer door te geven waarvan u de (mede)rekeninghouder bent.


