
Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, 
uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub: 

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

AANVRAAG OM KRAAMGELD MODEL E 

Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer (of ambtenaar), zelfstandige, werkloze, invalide, gepensioneerde. 

Wie kan het kraamgeld aanvragen? 

Beide ouders kunnen het kraamgeld aanvragen. Als geen van beide ouders het kraamgeld kan aanvragen, kan de 
stiefouder een aanvraag doen of de oudste van het gezin: 

- 
- 
- 

een grootouder van het kind (als die in hetzelfde gezin woont als het kind) 
een oom of tante van het kind (als die in hetzelfde gezin woont als het kind) 
een (half)broer of (half)zus van het kind 

Het kraamgeld wordt steeds aan de (aanstaande) moeder uitbetaald. 

Wanneer en hoe het kraamgeld aanvragen? 

Vanaf de 6e  maand van de zwangerschap kunt u het kraamgeld aanvragen bij uw kinderbijslagfonds. U  
 

- 
ontvangt het kraamgeld dan ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum. 

Meestal is het niet nodig een aanvraagformulier in te vullen. U kunt ook telefonisch, per mail of brief kraamgeld 
aanvragen. Als het kind nog niet geboren is, stuur dan wel een attest van de dokter/verloskundige met de 
vermoedelijke geboortedatum. 

In vele gevallen onderzoekt de kinderbijslaginstelling uw recht uit eigen beweging op basis van informatie die ze zelf 
ontvangt van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of via een ander kinderbijslaginstelling of sociaal 
verzekeringsfonds voor zelfstandigen. 

Een aanvraagformulier invullen kan wel het onderzoek versnellen als de kinderbijslaginstelling niet over alle gegevens 
beschikt (kraamgeld eerste geboorte, aankomst in België, enz.). Stuur daarom een aanvraagformulier dat u 
van de kinderbijslaginstelling ontvangt zo vlug mogelijk  ingevuld terug. Bezorg de  kinderbijslaginstelling ook 
altijd de aanvullende gegevens die ze vraagt. 

Bij de aangifte van de geboorte geeft de burgerlijke stand het 'geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen 
krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag' af. De geboorte wordt via een elektronisch bericht van het rijksregister 
aan uw kinderbijslagfonds bevestigd. Indien wij binnen de 3 maanden na geboorte geen elektronisch bericht 
ontvangen hebben, dan zullen wij u het originele geboortebewijs van de burgerlijke stand vragen. 

- U kunt het kraamgeld ook na de geboorte aanvragen. Stuur dan het origineel “geboortebewijs om het kraamgeld
 bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag” samen met dit formulier naar uw kinderbijslagfonds.

Als u uw kinderbijslagfonds niet kent, vraag het aan uw huidige of laatste werkgever, of aan uw sociaal
verzekeringsfonds.

Ondersteuning zelfstandige 

Zelfstandige moeders die bijdragen betalen in hoofdberoep of als meewerkende echtgenote in maxi-statuut hebben na de 
geboorte van hun kind recht op een moederschapsuitkering (aanvraag via uw ziekenfonds). Komt u in aanmerking voor de 
moederschapsuitkering via uw ziekenfonds dan geniet u automatisch ook van vrijstelling van betaling van sociale bijdragen 
voor het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de bevalling. Voor dit vrijgestelde kwartaal behoudt u al uw sociale rechten. 
De moederschapsuitkering opent ook het recht op dienstencheques (‘moederschapshulp’). Zowel voor de vrijstelling van 
sociale bijdragen als de dienstencheques hoeft u geen aanvraag in te dienen. Acerta Sociaal Verzekeringsfonds neemt 
automatisch met u contact op zodra uw kind is geregistreerd in het rijksregister. Meer info en de wettelijke voorwaarden vindt 
u terug op www.acerta.be/geboorte-of-adoptie. 

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

Kinderbijslagfonds Acerta, maatschappelijke zetel: Buro & Design Center, Heizel Esplanade PB 64, 1020 Brussel 
Kinderbijslagfonds Securex, maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Etterbeek, beiden ook opererend onder de naam Infino 
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Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: 
Infino, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk 

http://www.acerta.be/geboorte-of-adoptie


1.   Gegevens aanvrager 

Naam en voornaam: .......................................................................................................................................................................................... 

Straat en huisnummer: .................................................................................................................................................................................... 

Postcode en gemeente: ................................................................................................................................................................................... 
Rijksregisternummer: ........................................................................................................................................................................................ 
(zie de achterkant van uw identiteitskaart) 

E-mail: ....................................................................................................................................................................................................................... 

Telefoon/GSM: .................................................................................................................................................................................................... 

a U bent de vader/meemoeder van het kind 
a U bent de moeder van het kind → ga naar vraag 3 
a 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: .......................................................................................................................................................................................... 

Geboortedatum: ................................................................................................................................................................................................. 

Straat en huisnummer: ................................................................................................................................................................................... 

Postcode en gemeente: .................................................................................................................................................................................. 
Rijksregisternummer: ....................................................................................................................................................................................... 
(zie de achterkant van uw 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 uw identiteitskaart) 

4.   Dit is het eerste kind van de vader/meemoeder: (tel ook doodgeboren na 180 dagen zwangerschap of 
overleden kinderen mee) 

a Ja 
a Neen 

Dit is het eerste kind van de moeder: (tel ook doodgeboren of overleden kinderen mee) 

a Ja 
a Neen 

5.    U bent (indien van toepassing): 

a gepensioneerd 
Voeg een kopie van uw pensioenbrevet of van de kennisgeving van uw pensioen bij. 

a minstens 66% gehandicapt sinds: ..................................................................................................................................................... 

Erkend door (naam en adres instelling): ......................................................................................................................................... 

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

6.   Uw (huwelijks)partner (indien van toepassing): 

a werkt voor een internationale organisatie (Europese instellingen, NAVO, ...) 

a werkt in het buitenland; land: ............................................................................................................................................................... 
a ontvangt een buitenlandse sociale uitkering 
a is zonder beroep 

7.   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: ........................................................... 
 

 



8.    Voeg dit attest toe: 

- Het kind is nog niet geboren: 
Attest dokter of vroedkundige 

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

 
Bij de aangifte van de geboorte geeft de burgerlijke stand het 'geboortebewijs om het kraamgeld te 
bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag' af.  De geboorte wordt via een elektronisch 
bericht van het rijksregister aan uw kinderbijslagfonds bevestigd. Indien wij binnen de 3 maanden na 
geboorte geen elektronisch bericht ontvangen hebben, dan zullen wij u het originele geboortebewijs van 
de burgerlijke stand vragen. 

 

Attest voor een voorafbetaling van het kraamgeld 
 
 
ten vroegste invullen 4 maanden vóór de uitgerekende bevallingsdatum 
 
Ik, ondergetekende ............................................................................................................................., dokter/vroedkundige verklaar dat 
mevrouw .........................................................................................................................................., minstens 5 maanden zwanger is. 
De vermoedelijk bevallingsdatum is ...../...../.......... 

Mevrouw verwacht een ........ -ling. 

Datum:  ...../...../.......... 
 
Handtekening en stempel 
 

   

 



Dossiernummer: 

Betaling van het kraamgeld of kinderbijslag 

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 ik geen toegang meer heb tot de kinderbijslag op de 
rekening. In dat geval geef ik een nieuw rekeningnummer door. 

Datum: Handtekening: 

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

Telefoon: .................................................... 

Email: ........................................................................................................................................................................................ 

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

1. Verklaring van de bijslagtrekkende 

Voor een vrouw de meisjesnaam uw naam:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

voornaam:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
straatnaam en huisnummer:……..................................................................................................... 
postcode en plaats:……………………………............................................................................................. 

Zie op de achterzijde van uw uw rijksregisternummer: ……………………………………………………..…………………………………………. 
elektronische identiteitskaart (e-ID) 

Het kraamgeld wordt betaald Ik vraag dat mijn kinderbijslag gestort wordt op rekening (het nummer vindt u 
aan de moeder. op uw rekeningafschriften) 
Het bedrag kan alleen gestort IBAN   ...................................................................................................... 
worden op een zichtrekening 
op haar naam of op een BIC   ......................................................................................................... 
gemeenschappelijke rekening 
op naam van beide 
partners, waarmee zij 
verrichtingen kan doen. 

op naam van a mijzelf 
a mijzelf en ............................................................................................ 

 

 


