HOE KAN JE KRAAMGELD AANVRAGEN ?
ONLINE

ATIE?

Surf naar www.jouwkraamgeld.be en vraag snel en
eenvoudig je kraamgeld aan via onze tool.

MEER INFORM

Wij helpen je graag verder!
Welkom!
Eenvoudig en efficiënt, slechts enkele
stappen om jouw kraamgeld aan te vragen!

FAMIFED
Onthaal
Trierstraat 70
a www.famifed.be
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Surf naar www.jouwkraamgeld.be en vraag
meteen jouw kraamgeld aan via onze tool.
Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te
contacteren!
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LIEVER OP PAPIER?
Vul onderstaande strook in en stuur deze naar:
FAMIFED, Trierstraat 70, bus 1, 1000 Brussel

Mama:
Naam en voornaam: ..........................................................
Adres: ...............................................................................
Rijksregisternummer: .......................................................
Telefoonnummer:..............................................................
E-mail: ..............................................................................
Geboortedatum mama: . . /. . /. . . .
Vermoedelijke geboortedatum kindje: . . /. . /. . . .
Handtekening:

Stuur je post terug?
Trierstraat 70, bus 1
1000 BRUSSEL
Algemene info:
 fam.bru@famifed.be
( 0800-35 950 (gratis)

VANAF
2020
FAMIFED wordt Famiris!
Vanaf 2019 is FAMIFED enkel nog bevoegd
voor Brussel.
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Verantwoordelijke uitgever: FAMIFED

Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen.
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KRAAMGELD

Voor de geboorte van je kindje krijg je een eenmalige
premie, het kraamgeld (of geboortepremie).
Is het je eerste kindje?
Je kan je aanvraag doen om kraamgeld te ontvangen
via www.jouwkraamgeld.be of via de papieren fiche
(zie keerzijde).
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.

KINDERBIJSL

Na aangifte van de geboorte krijg je ook
kinderbijslag, een maandelijkse bijdrage in
de kosten voor de opvoeding van je kind. Dit
basisbedrag kan worden aangevuld met toeslagen,
afhankelijk van je situatie. Bv. Je bent werkloos,
langdurig ziek, éénoudergezin, ...

HOE KAN JE KINDERBIJSLAG
AANVRAGEN ?
•

Je ontvangt het kraamgeld 2 maanden voor de
uitgerekende 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.

BEDRAGEN KRAAMGELD IN 2019:

•

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

1ste geboorte:
€ 1.297,92
2de en elke volgende geboorte:
€ 976,53

Bv. Nora is geboren op 28 januari en heeft recht op
kinderbijslag vanaf februari. Je ontvangt de eerste
keer kinderbijslag op 8 maart.

