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Postadres: PB 80030 - 1070 Anderlecht 

 

aanvraag ontvangen op uw kenmerk ons kenmerk 

 

Kantoor

Betreft: betaling van je Groeipakket op een niet-Belgische bankrekening 

Beste, 

Als je dat wenst, kunnen wij je Groeipakket betalen op een niet-Belgische bankrekening. Dat is veiliger, sneller en 

meestal ook voordeliger dan betaling via een internationaal mandaat. Meer informatie kan je vragen aan jouw bank. 

Het Groeipakket wordt betaald aan de persoon die begunstigden onder elkaar aanduiden of aan de persoon die deze 

vervangt in het gezin. 

Jullie beslissen dus samen op welke bankrekening het Groeipakket wordt gestort. Dan kan een gemeenschappelijke 

rekening zijn of een rekening op naam van één van jullie. Als jullie het niet eens zijn, wordt het Groeipakket aan de 

jongste betaald. 

Mat het bijgaande formulier kan je ons het rekeningnummer meedelen. Het onderste vak moet jouw bank invullen. 

Als we het formulier niet terug ontvangen, betalen we het Groeipakket via een internationaal mandaat. 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u ons alle werkdagen bereiken bij voorkeur tussen 9.00 en 12.00 uur, of op 

afspraak. 

Wil je ons een document opsturen? Stuur dan een foto of een scan via ons contactformulier 

(https://www.parentia.be/nl-VL/contact/stel-je-vraag) of per mail naar Vlaanderen@parentia.be. 

Voor algemene vragen over het Groeipakket en gezinsadministratie, kun je ook steeds terecht op onze website 

www.parentia.be  

Met vriendelijke groeten. 

 

 

 

Je Parentia team  

http://www.parentia.be/
mailto:Vlaams-Brabant@kindengezin.be
http://www.parentia.be/
http://www.parentia.be/


 
 

 

 

 

 

  
   
Vanaf het begin, bij elk gezin. 
Parentia Vlaanderen v.z.w.  KBO 0686.764.255 
Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel  
www.parentia.be 

 
 

 

 
 

     

 

 

Betaling van het Groeipakket op een niet-Belgische bankrekening 
Vul dit formulier volledig in, onderteken het en stuur het terug naar vlaanderen@parentia.be 

 
 

1 

 

Ik/wij ondergetekende(n) 

 

Voornaam en naam ………………………………………… en ………………………………………… 

Geboortedatum …………………………………………  ………………………………………… 

Straatnaam en huisnummer  …………………………………………  ………………………………………… 

Postcode en plaats  …………………………………………  ………………………………………… 

Land …………………………………………  ………………………………………… 

 

Ik/Wij vraag/vragen dat het Vlaamse Groeipakket (ook startbedrag geboorte en startbedrag adoptie) gestort wordt 

 

 in de SEPA-zone (*) op rekeningnummer (het vak 2 moet ingevuld worden door uw bank) 

IBAN: ............................................................................................................................ 

BIC: ............................................................................................................................ 

op naam van ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(*) België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, 
IJsland, ItaIië, LetIand, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 
Portugal, Roemenië, SIowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. 

 

 buiten de SEPA-zone op rekeningnummer (het vak 2 vak moet ingevuld worden door uw bank) 

rekening nr : ............................................................................................................ 

SWIFT: ................................................................................................................... 

op naam van ............................................................................................................................................................. 

 

Datum .....................................  

 

 

 

 

 

 

Handtekening van …………………….……………………… en ………………….…………………………… 
 

Verwittig onmiddellijk je consulent als je geen toegang meer hebt tot deze rekening en geef je nieuwe 
rekeningnummer door. 

 

*Verklaring van de financiële instelling (vak 2): zie ommezijde 
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............................................................................................................................ 

Wij bevestigen dat rekeningnummer 

 in de SEPA-zone (*) IBAN: ............................................................................................................................ 

BIC: .............................................................................................................................. 

 

 buiten de SEPA-zone rekening nr : ............................................................................................................ 

SWIFT: ................................................................................................................... 

 

 

op naam staat van ………………………………………… en ………………………………………… 

Straatnaam en huisnummer  …………………………………………  ………………………………………… 

Postcode en plaats  …………………………………………  ………………………………………… 

Land …………………………………………  ………………………………………… 

 

En dat de handtekening van minstens 1 van de vermelde begunstigden volstaat om te beschikken over de rekening. 

 

 

 

Naam …………………………………………………………………………………… 

Straatnaam en huisnummer  …………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats  …………………………………………………………………………………… 

Land …………………………………………………………………………………… 

 

 

Stempel  Datum ………………………………..    Handtekening ……………………………………………………… 

 

 

  

Parentia hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. 
We verwerken je gegevens om je Groeipakket correct uit te betalen, volgens het decreet Groeipakket. 
We kunnen ze ook aan andere uitbetalers en het agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) doorgeven. We bewaren je gegevens 
voor de volledige tijd dat je kind recht kan hebben op een Groeipakket. 
Je hebt altijd recht om 

• Via Parentia je gegevens in te kijken, te verbeteren of te wissen en de verwerking ervan te beperken; 

• Parentia te vragen om je gegevens rechtstreeks over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke; 

• Een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen. 
Heb je vragen of wil je jouw rechten m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen? Contacteer ons dan op 
onderstaande adres. 

 

  

2. Verklaring van de financiële instelling  

3. Financiële instelling  
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