Een gezin met een baby op komst?
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

In enkele stappen naar het startbedrag

Stap 1 Hoe kan ik nagaan of een gezin al aangesloten is?
• inloggen via mijn burgerprofiel:

https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel
burgerprofiel.vlaanderen.be/uw-gegevens

• bellen naar de Vlaamse infolijn 1700
• contact opnemen met één van de vijf uitbetalers
• hun uitbetaler terugvinden op bankafschriften of brieven
als ze al een Groeipakket krijgen voor andere kinderen

Stap 2 Hoe kan ik gezinnen helpen bij het aanvragen van hun startbedrag?
Voor een gezin dat nog niet aangesloten is

Voor een gezin dat al aangesloten is
Enkel het medisch attest ingevuld door de gynaecoloog, vroedvrouw of huisarts (met datumstempel!)
moet doorgestuurd worden naar de uitbetaler.

Stuur de aanvraag het medisch attest ingevuld
door de gynaecoloog, vroedvrouw of huisarts
(met datumstempel!) naar de gekozen uitbetaler.
• online of
• via het aanvraagformulier

• per mail of
• per post

Stap 3 Vanaf wanneer kan een gezin het startbedrag aanvragen?
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Een startbedrag aanvragen kan vanaf 4 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum

Een voorbeeld: de geboorte van een kindje is uitgerekend voor 8 augustus (08/08).
Het startbedrag aanvragen kan vanaf 8 april (08/04).
Is het kindje al geboren? Een startbedrag aanvragen kan nog tot 5 jaar na de geboorte.

www.groeipakket.be

Stap 4 Vanaf wanneer kan het gezin het startbedrag ontvangen?
Het gezin ontvangt het startbedrag ten vroegste twee maanden voor de uitgerekende
geboortedatum en bedraagt € 1167,33.
(bedrag wordt geïndexeerd)
Vanaf 2 maand voor de geschatte geboortedatum
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Stap 5 Vanaf wanneer kan het gezin het basisbedrag ontvangen?
Het basisbedrag start automatisch op als het kindje
• geboren is
• en ingeschreven is bij de burgerlijke stand van de gemeente
Het kindje zal recht hebben op een maandelijks basisbedrag
van € 169,79 dat betaald wordt vanaf de maand van de geboorte,
steeds ten laatste de 8ste van de volgende maand.
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Meer weten?
www.groeipakket.be
INFO STARTBEDRAG

Uitbetaler

Contactgegevens voor
gezinnen

Contactgegevens voor
professionals

https://www.fons.be/contact
078/79 00 07

regiowerking@fons.be
02/897 11 40

https://www.infino.be/nl/contact
078/15 12 30

https://www.infino.be/nl/contact
078/15 12 30

www.kidslife.be/nl/contact
078/48 23 45
https://www.myfamily.be/
contacteer-ons/
03/221 08 11
https://www.parentia.be/
https://www.parentia.be/nl-VL/contact
nl-VL/contact
02/549
72 19
02/549 72 19

www.kidslife.be/nl/contact
078/48 23 45
https://www.myfamily.be/contacteer-ons/
https://www.myfamily.be/
03/221 08 11
contacteer-ons/
03/221 08 24
https://www.parentia.be/
nl-VL/contact
02/549 72 19

https://www.myfamily.be/contacteer-ons/

https://www.parentia.be/nl-VL/contact

https://www.myfamily.be/contacteer-ons/

https://www.parentia.be/nl-VL/contact

www.groeipakket.be

