Aanvraag om een
adoptiepremie1
contact
telefoon
fax
e-mail
referentie

Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar)
- zelfstandige
- werkloze
- invalide
- gepensioneerde
De aanvrager kan de adoptant (m/v) zelf of diens (huwelijks)partner zijn.
Wanneer een formulier 'Aanvraag om een adoptiepremie' indienen?
Meestal is het niet nodig een aanvraagformulier in te vullen. U kunt ook telefonisch of per
mail, fax of brief een adoptiepremie aanvragen (zie bovenstaande info). Stuur in elk geval
een kopie van het vonnis of de (buitenlandse) adoptieakte.
In vele gevallen onderzoekt het kinderbijslagfonds uw recht uit eigen beweging op basis
van informatie die ze zelf ontvangt van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of van
via een ander kinderbijslaginstelling of sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
Een aanvraagformulier invullen kan wel het onderzoek versnellen als het
kinderbijslagfonds niet over alle gegevens beschikt (aankomst in België enz.). Stuur
daarom een aanvraagformulier dat u van het kinderbijslagfonds ontvangt zo vlug
mogelijk ingevuld terug. Bezorg het kinderbijslagfonds ook altijd de aanvullende
gegevens die ze vraagt.
Voorwaarden?
- Voor een adoptie in België moet bij de rechtbank een verzoekschrift om adoptie
ingediend zijn.
- Voor een adoptie in het buitenland:
- moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn
- moet de Belgische rechtbank de geschiktheid tot adoptie vastgesteld hebben als het
gaat om een minderjarig kind. Voor een meerderjarig kind volstaat de buitenlandse
adoptieakte.
- Het kind moet tot het gezin van de adoptant in België behoren.
- Als het kind ouder is dan 18 jaar moet het nog studeren, met een leercontract werken of
ingeschreven zijn als werkzoekende. Ook voor gehandicapte kinderen tot 21 jaar kan
een adoptiepremie betaald worden.
- Per gezin kan voor een kind maar één enkele adoptiepremie betaald worden.
- Er mag voor het kind nog geen kraamgeld of adoptiepremie betaald zijn aan de adoptant
of diens (huwelijks)partner.
Wie ontvangt de adoptiepremie?
De adoptiepremie wordt betaald aan wie het kind geadopteerd heeft. (Huwelijks)partners
die samen een kind geadopteerd hebben, bepalen zelf wie van beiden de premie ontvangt.
Als ze niet beslissen of als er betwisting is, wordt de premie betaald:
- aan de vrouw als de partners van verschillend geslacht zijn,
- aan de oudste van beide (huwelijks)partners van hetzelfde geslacht.

1 Al onze formulieren beantwoorden aan de Only-once wet van 5mei 2014. We vragen u enkel informatie waarover we nog niet
beschikken of die we niet kunnen raadplegen omdat we over onvoldoende aanknopingspunten beschikken
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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:
FAMIFED
Trierstraat 70 Bus 1
1000 BRUSSEL
0800-35 950
www.famifed.be
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Als u niet genoeg plaats hebt, voeg dan een blad bij.

10
11

Persoonsgegevens van de aanvrager
Voor een vrouw de
meisjesnaam.

naam ...........................................................................................................................

Zie de achterkant van uw
identiteitskaart

rijksregisternummer _ _ _ _ _ _

voornaam ....................................................................................................................
_ _ _

_ _

straatnaam en huisnummer .........................................................................................
postcode en plaats ......................................................................................................
telefoon/GSM ..............................................................................................................
e-mailadres ................................................. @ ...........................................................
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Uw huidige beroepssituatie
U bent (indien van toepassing):

 gepensioneerd
Voeg een kopie van uw
pensioenbrevet of van de
kennisgeving van uw pensioen bij.
 minstens 66% gehandicapt sinds:
erkend door (naam en adres
instelling):
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Uw werkgever (uw laatste
werkgever als u op dit ogenblik
niet werkt) of sociaal
verzekeringsfonds
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naam .........................................................
adres .........................................................
...................................................................

Huidige beroepssituatie van uw (huwelijks-)partner
Uw (huwelijks)partner (indien
van toepassing):

 werkt voor een internationale organisatie (Europese instellingen, NAVO,…)
 werkt in het buitenland; land:………………
 ontvangt een buitenlandse sociale uitkering
 is zonder beroep
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Het kind voor wie u een adoptiepremie aanvraagt
Naam en voornaam van het
kind

.....................................................................................................................................

Geboorteplaats en datum

.....................................................................................................................................

Rijksregisternummer

_ _ _ _ _ _
_ _ _
_ _
(Zie de achterkant van uw identiteitskaart)

Het kind is in mijn gezin sinds

.....................................................................................................................................
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Welke documenten meesturen?
Voor een adoptie in België

 Voeg een kopie bij van het verzoekschrift om adoptie ingediend bij de
rechtbank.
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Voor de adoptie van een
minderjarig kind in het
buitenland
Voor de adoptie van een
meerderjarig kind in het
buitenland

 Voeg een kopie bij van het verzoekschrift om adoptie ingediend bij de
rechtbank.

 Voeg een kopie bij van de buitenlandse adoptieakte.
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Al kraamgeld of een adoptiepremie betaald?
Is er al kraamgeld of een
adoptiepremie betaald voor het
kind aan uzelf of uw
(huwelijks)partner?



nee



ja, door (naam en adres instelling) .......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Adoptie door beide (huwelijks)partners
Als u het kind samen met uw
(huwelijks)partner
geadopteerd hebt, geef dan
hiernaast op wie van u beiden
de adoptiepremie wenst te
ontvangen.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Voor betaling op een bankrekening:

 De persoon wiens naam hier ingevuld is, vult op pagina 5 zijn/haar
bankrekeningnummer in.

80

VERGEET NIET HET FORMULIER TE ONDERTEKENEN
VOORDAT U HET ONS TERUGSTUURT
Meld ons elke wijziging in de
gezinssituatie of in de
situatie van de kinderen zo
snel mogelijk per brief,
telefoon, fax of e-mail.

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde
informatie gelezen heb.
Ik stuur ................. bijlage(n) mee.
Datum ...........................................

De (huwelijks)partner moet
alleen ondertekenen als beiden
samen het kind geadopteerd
hebben.
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Handtekening van de aanvrager

Handtekening van de (huwelijks)partner

..................................................

........................................................

contact
telefoon
referentie

Betaling van de adoptiepremie
Het bedrag kan op een bankrekening gestort worden of betaald worden per circulaire cheque.
Storting op een bankrekening is makkelijker, veiliger en kosteloos.
Voor betaling op een rekening: vul
hiernaast het rekeningnummer in.

Ik ondergetekende (naam en voornaam) .........................................................................
vraag dat mijn adoptiepremie wordt gestort op rekening
IBAN

_

_

_

_

BIC

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_

_

_

_

_ _

_

_

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.
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