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AANVRAAG OM ADOPTIEPREMIE 

Een kindje adopteren?  

Om de ouders daarbij te ondersteunen, heeft elk kindje dat geadopteerd wordt in België en er 
zijn verblijfplaats heeft, recht op een Adoptiepremie.  

Hoe ontvang ik de Adoptiepremie?   

Via onze handige online tool op onze website kidslife.be is dit in een handomdraai gebeurd en 
zorgen wij voor een correcte en snelle behandeling van jouw aanvraag. Bezorg ons het 
verzoekschrift van adoptie dat is neergelegd bij de familierechtbank. Je ontvangt de 
Adoptiepremie van zodra alles is doorgestuurd en het kind deel uitmaakt van je gezin.  

Doe je de aanvraag liever schriftelijk? Ook dat is geen probleem! Je kan hiervoor dit formulier 
gebruiken. Bezorg ons het verzoekschrift van adoptie dat is neergelegd bij de 
familierechtbank. Je ontvangt de Adoptiepremie van zodra alles is doorgestuurd en het kind 
deel uitmaakt van je gezin.  

Na de aanvraag ontvang je automatisch maandelijks de Kinderbijslag voor je kind.  

Wens je meer informatie? 

Bekijk onze veel gestelde vragen op onze website kidslife.be of neem contact met ons op: 

 

KidsLife Wallonië, Chaussée de Liège 654C, 5100 Namur T: 078 48 23 45 

 M: wallonie@kidslife.be 

Al onze formulieren beantwoorden aan de Only-once wet van 5 mei 2014. We vragen je enkel informatie waarover we nog niet beschikken of die we 

niet kunnen raadplegen omdat we over onvoldoende aanknopingspunten beschikken. 

KidsLife hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. We verwerken je gegevens om je Kinderbijslag correct uit te betalen, volgens 
het decreet Kinderbijslag. We bewaren je gegevens voor de volledige tijd dat je kind recht kan hebben op Kinderbijslag. Je hebt altijd recht om: Je 

gegevens in te kijken, te verbeteren of te wissen en de verwerking ervan te beperken, vragen om je gegevens rechtstreeks over te maken aan een andere 

verwerkingsverantwoordelijke, klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit  

Heb je vragen of wil je jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens uitoefenen? Meer informatie kan je terugvinden op onze website: 

kidslife.be/nl/privacy   
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Aanvraagformulier  

1. Gegevens van de adoptieouder 

Naam en voornaam:   

Geboortedatum:  

Straat en huisnummer:   

Postcode en gemeente:   

 Rijksregisternummer (zie de achterkant van de identiteitskaart): _   _   _   _   _   _       _   _   _       _    

 

2. Gegevens van de ander adoptieouder (indien van toepassing)  

Naam en voornaam:   

Geboortedatum:   

Straat en huisnummer:   

Postcode en gemeente:   

Rijksregisternummer (zie de achterkant van de identiteitskaart): _   _   _   _   _   _       _   _   _       _    

 

3. Werkt een van de ouders in het buitenland of krijgt hij/zij een uitkeringen uit het buitenland?  

o   Ja        o   Neen 

 

4. Vergeet niet het formulier te ondertekenen voordat je het ons terugstuurt 

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie 

gelezen heb. 

 

 

Datum  ....................................        Handtekening  .................................................................... ? 
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BETALING VAN JOUW ADOPTIEPREMIE EN KINDERBIJSLAG 

Verklaring van de begunstigden  

1. Voornaam en naam: …………………………………………………………………….. 

straatnaam en huisnummer ……………………………………………………………………..  

postcode en plaats ………………………………………………………………………  

Rijksregisternummer ………………………………………………………………………  

 

2. Voornaam en naam ……………………………………………………………………… 

straatnaam en huisnummer ………………………………………………………………………  

postcode en plaats ………………………………………………………………………  

Rijksregisternummer ………………………………………………………………………  

    

Wij vragen om de Kinderbijslag en Adoptiepremie te storten op onderstaand bankrekening 

   IBAN _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

   BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

Verwittig onmiddellijk jouw KidsLife-adviseur als je geen toegang meer hebt tot deze rekening 
en geef je nieuwe rekeningnummer door.   

  

Datum …………………………………………………… Handtekening:  

Telefoon …………………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………… 
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Betaling van jouw Kinderbijslag op een zichtrekening  
 

Als je dat wenst, kunnen wij je Kinderbijslag betalen op een zichtrekening. Dat is veiliger, 
sneller en meestal ook voordeliger. Meer informatie kan je vragen aan jouw bank.  
 

Met het bijgaande formulier kan je ons het rekeningnummer meedelen. Als we het 
formulier niet terug ontvangen, betalen we de Kinderbijslag met een cheque.  
 

Heb je nog vragen over jouw Kinderbijslag? Contacteer ons gerust. De gegevens van onze 
kantoren vind je terug op kidslife.be 
 

Met vriendelijke groeten 

  

Jouw KidsLife-adviseur 


