
Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar Infino, Groenenborgerlaan 16 - 2610 Wilrijk of mail naar 
vlaanderen@infino.be. Voor een snellere afhandeling van uw aanvragen, stuurt u ze per e-mail naar vlaanderen@infino.be met 
in de onderwerpregel uw dossiernummer: + dossiernummer +
Indien u uw dossiernummer niet kent, gelieve uw rijksregisternummer te vermelden.

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

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

Een kindje adopteren?

Beste,

Een kindje krijgen is een hele gebeurtenis. Een kindje adopteren is dat niet minder. Het is gegarandeerd een van de 
mooiste momenten in het leven van de adoptieouders. Maar goed dat er binnen het Groeipakket (met onder meer de 
gezinsbijslag) ook een financieel steuntje in de rug is voorzien voor adoptieouders, en wel in de vorm van het 
startbedrag adoptie. Infino staat voor je klaar om je hierin te begeleiden!

Startbedrag adoptie

Voor de adoptie van je kind krijg je het startbedrag adoptie. 

O Bezorg ons het verzoekschrift van adoptie dat is neergelegd bij de familierechtbank of de adoptieakte.
Je ontvangt het startbedrag zodra wij alles ontvangen en verwerkt hebben en het kind deel uitmaakt van je 

       gezin.

O Daarna onderzoeken we automatisch het maandelijks recht op het Groeipakket voor je kind. Hiervoor
hoef je zelf niets te doen.

Heb je nog vragen?

Kijk op www.infino.be of contacteer je aanspreekpunt.
Verstuur alle documenten naar Infino, Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk.

Laat het ons weten als: 
O je kind niet (meer) in Vlaanderen woont, 
O je kind niet (meer) in je gezin verblijft;

Met vriendelijke groeten,

Harold Vincent 
Director Operations
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Je gegevens worden gedeeld met Kind & Gezin in het kader van het startgesprek dat zij voeren.

De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op Groeipakket en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de privacy wet zoals beschreven in het Privacystatement van 

Infino – infino.be/nl/privacy.

Infino Vlaanderen vzw o maatschappelijke zetel: Diestsepoort 1, 3000 Leuven o
KBO: 0685.540.471 o IBAN: BE41 7360 5434 3710 o BIC: KREDBEBB o erkend bij besluit van de administrateur 
generaal van 2 maart 2018 (BS 28 augustus 2018) o www.infino.be

O   Vul hetaanvraagformulier in of doe je aanvraagonlineop www.infino.be en vermeld dat het gaat om een 
       aanvraag startbedrag adoptie.    



Meer info over het Groeipakket en de bedragen vind je op www.groeipakket.be. Hier vind je ook alle informatie terug 
over de 5 verschillende uitbetalingsactoren die in Vlaanderen instaan voor de uitbetaling van de toelagen in het kader 
van het gezinsbeleid.
Infino hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
We verwerken je gegevens om je Groeipakket correct uit te betalen, volgens het Groeipakketdecreet. Infino kan deze 
gegevens aan andere uitbetalingsactoren, Kind en Gezin en Opgroeien doorgeven. Jouw gegevens zullen bij Infino 
gedurende de volledige tijd dat je kind recht kan hebben op een Groeipakket worden bijgehouden.
Verder heb je steeds het recht om:

O Via Infino te vragen om je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wissen en de verwerking
ervan te beperken;

O Infino te vragen om de persoonsgegevens rechtstreeks over te maken aan een andere  
verwerkingsverantwoordelijke;

O Een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen.

Voor verdere vragen of het uitoefenen van je rechten m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens 
kan je steeds contact opnemen met dpo@infino.be.
Voor meer informatie nodigen we je uit om de rubriek privacy policy op de website www.infino.be te 
lezen.

https://www.groeipakket.be


Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar Infino, Groenenborgerlaan 16 - 2610 Wilrijk of mail naar 
vlaanderen@infino.be. Voor een snellere afhandeling van uw aanvragen, stuurt u ze per e-mail naar vlaanderen@infino.be met 
in de onderwerpregel uw dossiernummer: + dossiernummer +
Indien u uw dossiernummer niet kent, gelieve uw rijksregisternummer te vermelden.

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

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

Aanvraagformulier startbedrag adoptie

Vul dit formulier volledig in, onderteken het en stuur het naar vlaanderen@infino.be of stuur het per post naar 
Infino Vlaanderen, Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk.

Gegevens van adoptant 1

Rijksregisternummer (zie achterkant identiteitskaart): ..........................................................................................................................

Indien geen rijksregisternummer:

  Voornaam en naam: ...........................................................................................................................................................................................

  Geboortedatum: ........ / ........ / ................

Adres:
  Straat en huisnummer: ......................................................................................................................................................................................
  Postcode en gemeente: ....................................................................................................................................................................................

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

Telefoonnummer: .................................................................................................................................................................................................

Beroepssituatie in België: ...................................................................................................................................................................................

Tewerkgesteld buiten België  ja / nee  Indien ja: land: .............................................................................................................................

Werkt voor een internationale organisatie  ja / neen  Indien ja: welke: .............................................................................................

Ontvangt een buitenlandse sociale uitkering  ja / neen 
Indien ja welke uitkering: ...................................................................................................................................................................................

In welk land: ............................................................................................................................................................................................................

Zonder beroep  ja / nee 
Gegevens van adoptant 2

Rijksregisternummer (zie achterkant identiteitskaart): .........................................................................................................................

Indien geen rijksregisternummer:

  Voornaam en naam: .............................................................................................................................................................................................

  Geboortedatum: ........ / ........ / ................

Adres:
  Straat en huisnummer: .....................................................................................................................................................................................
  Postcode en gemeente: ...................................................................................................................................................................................

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

Telefoonnummer: ................................................................................................................................................................................................

Beroepssituatie in België: ...................................................................................................................................................................................

Tewerkgesteld buiten België  ja / nee  Indien ja: land: .............................................................................................................................

Werkt voor een internationale organisatie  ja / neen  Indien ja: welke: ............................................................................................

Ontvangt een buitenlandse sociale uitkering  ja / neen 
Indien ja welke uitkering: ...................................................................................................................................................................................

In welk land: ...........................................................................................................................................................................................................
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Zonder beroep  ja / nee 

Er is geen tweede adoptant  ja / nee

De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op Groeipakket en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de privacy wet zoals beschreven in het Privacystatement van 
Infino – infino.be/nl/privacy.

Infino Vlaanderen vzw o maatschappelijke zetel: Diestsepoort 1, 3000 Leuven o
KBO: 0685.540.471 o IBAN: BE41 7360 5434 3710 o BIC: KREDBEBB o erkend bij besluit van de administrateur 
generaal van 2 maart 2018 (BS 28 augustus 2018) o www.infino.be



a  Ik kies (wij kiezen) er uitdrukkelijk voor dat Infino het Groeipakket betaalt voor mijn (onze) kinderen. 

a  Ik geef (wij geven) Infino de toelating om hiervoor de nodige stappen te zetten.   

a  Ik vraag (wij vragen) om het Groeipakket te storten op deze Belgische bankrekening1:

BE ......................................................................................................................................................................................................................

De rekening is geopend op naam van ...................................................................................................................................................

(en) ..................................................................................................................................................................................................................

Contacteer zo snel mogelijk je aanspreekpunt als je geen toegang meer hebt tot deze rekening en geef je nieuwe 
rekeningnummer door.

Datum ........ / ........ / ................

Naam adoptant 1: ........................................................................................................................................................................................

Handtekening adoptant 1: .......................................................................................................................................................................

Naam adoptant 2: .......................................................................................................................................................................................

Handtekening adoptant 2: .......................................................................................................................................................................

1

Het opgegeven rekeningnummer wordt nog bij je bank nagekeken.



Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar Infino, Groenenborgerlaan 16 - 2610 Wilrijk of mail naar 
vlaanderen@infino.be. Voor een snellere afhandeling van uw aanvragen, stuurt u ze per e-mail naar vlaanderen@infino.be met 
in de onderwerpregel uw dossiernummer: + dossiernummer +
Indien u uw dossiernummer niet kent, gelieve uw rijksregisternummer te vermelden.

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

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

Voor een niet-Belgische rekening moet ook de bank een verklaring invullen. Laat bijgevoegde verklaring hierna 
invullen door je bank.

Verklaring door de bank

Wij bevestigen dat de bankrekening

IBAN __________________________ BIC ____________________ op naam staat van

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

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

Datum: ................................................ Stempel ........................................
Handtekening: .....................................
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De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op Groeipakket en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de privacy wet zoals beschreven in het Privacystatement van Infino – infino.be/nl/privacy.

Infino Vlaanderen vzw o maatschappelijke zetel: Diestsepoort 1, 3000 Leuven o
KBO: 0685.540.471 o IBAN: BE41 7360 5434 3710 o BIC: KREDBEBB o erkend bij besluit van de administrateur 
generaal van 2 maart 2018 (BS 28 augustus 2018) o www.infino.be




