
Aanvraag ondersteuningstoeslag

400.___.___

Bezorg je ons onderstaande verklaring zo snel mogelijk volledig ingevuld en ondertekend terug samen
met de nodige bewijzen? Dat kan op de wijze die je zelf verkiest:

• via e-mail naar info@myfamily.be
• met de post (in een envelop) naar MyFamily, Brouwersvliet 4 bus 3, 2000 Antwerpen

Gegevens van ouder/opvoeder 1

• Rijksregisternummer (zie identiteitskaart) _____________________________________
◦ als je geen rijksregisternummer hebt

◦ Voornaam en naam _______________________________________________
◦ Geboortedatum ___________________________________________________
◦ Straat en huisnummer ______________________________________________
◦ Postcode en gemeente ______________________________________________

◦ E-mail: ______________________________________________________________
◦ Telefoonnummer: ______________________________________________________

Gegevens van ouder/opvoeder 2

• Rijksregisternummer (zie identiteitskaart) _____________________________________
◦ als je geen rijksregisternummer hebt

◦ Voornaam en naam ________________________________________________
◦ Geboortedatum ___________________________________________________
◦ Straat en huisnummer ______________________________________________
◦ Postcode en gemeente ______________________________________________

◦ E-mail: ______________________________________________________________
◦ Telefoonnummer: ______________________________________________________

Kind(eren) met minstens 12 punten op de sociaal-medische schaal waarvoor ik/wij
ondersteuningstoeslag aanvraag/aanvragen:

• Voornaam en naam kind 1: _______________________________
◦ rijksregisternummer: ___________________

• Voornaam en naam kind 2: _______________________________
◦ rijksregisternummer: ___________________

• Voornaam en naam kind 3: _______________________________
◦ rijksregisternummer: ___________________

Vergeet niet een attest toe te voegen dat bevestigt dat het kind recht heeft op een kinderbijslag
voor kinderen met minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal.

MyFamily staat voor jou klaar!
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o Ik wil/wij willen dat MyFamily mijn/ons dossier Groeipakket behandelt.

Wij ontvangen de ondersteuningstoeslag graag op volgende rekeningnummer*:

BE__ ____ ____ _____

Deze rekening staat op naam/namen van: _______________________________

Wij verwittigen MyFamily onmiddellijk wanneer we geen toegang meer hebben tot deze rekening.
Wij geven dan ook meteen ons nieuw rekeningnummer door.

Datum: ___ /___ /______

Handtekening ouder/opvoeder 1 Handtekening ouder/opvoeder 2

*MyFamily controleert het opgegeven rekeningnummer bij de bank. Blijkt uit die controle dat het
opgegeven rekeningnummer niet op minstens één van beide namen staat? Dan zullen wij jullie vragen
om een ander rekeningnummer door te geven.

Let op: Ben je momenteel gedurende minder dan een jaar aangesloten bij een andere uitbetalingsactor,
dan gaat de nieuwe aansluiting pas in vanaf het kwartaal volgend op het bereiken van het eerste jaar
aansluiting. Ben je al langer aangesloten dan gaat dit in vanaf het kwartaal na ondertekening.

Je kan zelf kiezen tussen 5 uitbetalingsactoren. Meer info hierover vind je op www.groeipakket.be

Myfamily hecht veel belang aan jouw privacy. Daarom zetten we in op de bescherming van jouw
persoonsgegevens. Op www.myfamily.be/privacy-statement vind je terug hoe wij dit voor jou
doen.
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