
Nieuw in België? 
Hier hebben jij en je 
kind(eren) recht op

Vluchteling, asielzoeker, expat, nieuwe burger, verwelkomd door een gastgezin, 
naar België gekomen of gehaald... Welke titel je jezelf ook geeft, wij willen élk 
kind een plaats geven in een duurzame maatschappij.

Hieronder vind je alle info over wat je kunt doen als je zelf nieuw bent in 
België, samen met je kind(eren) of als je nieuwe Belgen opvangt als gastgezin.

Vanaf wanneer?
De uitbetaling van het Groeipakket loopt 
vanaf de datum van het attest (zie hiernaast). 
We betalen zo snel mogelijk uit. Liefst op een 
Belgisch bankrekeningnummer dat je gratis 
kunt aanvragen op naam van één van de ouders 
die in België verblijft. Surf naar febelfin.be of 
ga naar om het even welke bank in België en 
maak gebruik van de basisbankdienst. Deze 
dienst kost je weinig en is gemakkelijk aan te 
vragen. Desnoods kan het ook - voorlopig - via 
circulaire cheque. Dit is echter minder veilig.

Hoe vraag ik het Groeipakket aan?
1. Doe een aanvraag voor tijdelijke 

bescherming
 Ga naar het registratiecentrum op de Heizel en  

laat je met je gezin registreren. 

2. Laat je inschrijven op de gemeente van je 
hoofdverblijfplaats

 Ga met de attesten tijdelijke bescherming naar 
het gemeentehuis van je gemeente. Met dit 
attest kan de gemeente je inschrijven in het 
vreemdelingenregister. 

3. Vraag het Groeipakket aan  
bij één van de 5 uitbetalers

 Dit kan kosteloos. Infino is 
één van de 5 uitbetalers van 
het Groeipakket. Wij helpen je 
graag verder met de aanvraag. 
Ook in jouw taal! We doen ons 
uiterste best om iedereen zo goed 
mogelijk verder te helpen. Daarom hebben 
we downloadbare aansluitingsformulieren in 
verschillende talen. Scan de QR-code of surf  
naar infino.be/nl/nieuw-in-belgie voor meer 
informatie over het Groeipakket en  
hoe je bij ons kan aansluiten.

TIP
Heb je hulp nodig bij een van de vorige stappen?  

Neem contact op met het OCMW of CAW  
van je gemeente of breng een bezoek aan  

het Huis van het Kind in je buurt.

Opgelet: Betalen met een buitenlandse 
bankkaart lukt niet altijd. Houd ook rekening 
met de wisselkoers en bijkomende kosten 
als je een betaling doet met een kaart van 
buiten de Europese Unie. Daarom open je 
best een Belgische bankrekening.

Infino is een uitbetaler van het Groeipakket.
Elk kind heeft recht op een Groeipakket.
Je kiest zelf één van de vijf Vlaamse uitbetalers.
Veranderen kan na 1 jaar.


