ATIE?
MEER INFORM

Deze folder bevat algemene informatie.
Heb je vragen over je eigen situatie, neem contact op met
je kinderbijslagfonds of contacteer je dossierbeheerder bij
FAMIFED. Zijn gegevens vind je op de briefwisseling met
FAMIFED.
Je kan ook langskomen in één van onze kantoren
(www.famifed.be/contact).
Wij helpen je graag verder!

FAMIFED
Trierstraat 70
Stuur je post terug?
Trierstraat 9
1000 BRUSSEL
bxl.fam@famifed.be
Algemene info:
www.famifed.be
info.bemiddeling@famifed.be
( 0800-94 434 (gratis)

Verantwoordelijke uitgever:
FAMIFED Trierstraat 70 - 1000 BRUSSEL
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Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

FAMIFED staat als publiek kinderbijslagfonds garant
voor een correcte en eerlijke dienstverlening aan alle
gezinnen in België.
Voor de geboorte van je kindje krijg je een eenmalige
premie, het kraamgeld (of geboortepremie).

KINDERB
HOE VRAAG JE

KRAAM
HOE VRAAG JE

Is het je eerste kindje?

•

Je kan je aanvraag doen vanaf het begin van de 6de
maand zwangerschap (4 maanden voor de vermoedelijke
bevallingsdatum).

Geef je kindje na de geboorte aan bij een
ambtenaar van de burgerlijke stand in het
ziekenhuis of het gemeentehuis.

•

Je hebt automatisch recht op kinderbijslag vanaf
de maand na de geboorte van je kindje.

Vraag een aanvraagformulier “Kraamgeld” aan je
kinderbijslagfonds of druk het formulier af van de
website van FAMIFED.

•

Je ontvangt de kinderbijslag automatisch iedere
keer op de 8ste van de maand.

Vul je gegevens in en laat pagina 5 van het
aanvraagformulier invullen door de gynaecoloog of
vroedvrouw.

bv. Floris is geboren op 28 januari en heeft recht
op kinderbijslag vanaf februari. Je ontvangt die de
eerste keer op 8 maart.

•
Na aangifte van de geboorte, krijg je ook
kinderbijslag. Kinderbijslag is een maandelijkse
bijdrage in de kosten voor de opvoeding van je kind.
Het is een basisbedrag dat kan worden aangevuld met
toeslagen, afhankelijk van je situatie. Bv. je voedt je
kinderen alleen op of je kind heeft een beperking, enz.

IJSLAG AAN?

GELD AAN?

DERBIJSLAG

EN KIN
KRAAMGELD

•

• Stuur je aanvraag op met de post of via mail:
• naar FAMIFED (Trierstraat 9, 1000 Brussel)
• naar bxl.fam@famifed.be
Heb je al een kindje?
Als je al bij FAMIFED bent aangesloten, kan je via
www.myFAMIFED.be het doktersattest met de
vermoedelijke bevallingsdatum uploaden.
Je ontvangt het kraamgeld ten vroegste 2 maanden
voor de uitgerekende bevallingsdatum. De bedragen
zijn verschillend per regio. Surf naar www.famifed.be >
Bedragen > Premies > Geboortepremie om het bedrag van
jouw kraamgeld te raadplegen.

De kinderbijslag is verschillend per regio. Surf naar
www.famifed.be > Bedragen > Basiskinderbijslag om
het bedrag van jouw kinderbijslag te raadplegen.

