
 Ondersteuningstoeslag - verblijf in een 
instelling 
Kenmerk: 

 
 

 

 

 

 

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

 
 

 

 
 

     

 

Laat dit formulier invullen en ondertekenen door de instelling waar het kind verblijft, en stuur het terug via 
vlaanderen@parentia.be. Liever met de post? Stuur dan je aanvraagformulier naar Postbus 80030 in 1070 Anderlecht.  
 

Gegevens van het kind 
 
Rijksregisternummer (zie achterzijde van identiteitskaart):............................................................................................................. 

 

Indien geen rijksregisternummer: 
 

                Voornaam:........................................................ Naam:................................................................... 
 

Geboortedatum:.........../............../...................  
 
Kruis aan wat van toepassing is op het kind: 
 

 het kind verblijft in een residentiële gehandicaptenvoorziening die in België door een andere overheid dan de Vlaamse overheid 
erkend is 

 
van ............................................................... tot ............................................................ 

 

 het kind verblijft in een niet in België gevestigde residentiële gehandicaptenvoorziening die een vergelijkbare hulp- en 
dienstverlening aanbiedt als een voorziening uit de vorig vermelde mogelijkheid 

 
van ............................................................... tot ............................................................ 

 

 het kind doet een beroep op een ambulante gehandicaptenvoorziening die in België door een andere overheid dan de Vlaamse 
overheid erkend is 

 
van ............................................................... tot ............................................................ 

 

 het kind doet een beroep op een niet in België gevestigde ambulante gehandicaptenvoorziening 
 

van ............................................................... tot ............................................................ 

 

 het kind maakt gebruik van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en verblijft in een centrum voor kinderzorg en 
gezinsondersteuning (CKG) dat erkend is door Kind en Gezin 

 
van ............................................................... tot ............................................................ 

 

 een kind is opgesloten in een gevangenis of is opgenomen in een inrichting, een afdeling tot bescherming van de maatschappij, 
georganiseerd door de federale overheid, of in een forensisch psychiatrisch centrum, georganiseerd door de federale overheid 

 
van ............................................................... tot ............................................................ 

 
 
Naam::................................................................................Voornaam:...................................................................... 

 
               Datum:.........../............../.................                                    Telefoon:...................................................................... 
 

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

 
Stempel van de instelling:       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 het 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 onderstaand adres. 

http://www.parentia.be/

