EEN GROEIPAKKET VOOR ELK KIND
Wat is het Groeipakket?
Het Groeipakket, dat is de nieuwe Vlaamse kinderbijslag, aangevuld met
nieuwe toeslagen om ieder kind maximale groeikansen te geven.
Elk kind krijgt sinds 1 januari 2019 een Groeipakket op maat. Het bedrag
kan dus verschillen van kind tot kind.

Wat zit er in het Groeipakket?
Kinderen geboren vóór 1 januari 2019
Kinderen geboren voor 2019 kregen al het
kraamgeld in de oude kinderbijslagregeling.
Maandelijks basisbedrag (oude bedragen)
€ 93,93 - € 173,80 - € 259,49

Kinderen geboren vanaf 1 januari 2019
Startbedrag: € 1.122 bij geboorte of adoptie

Maandelijks basisbedrag (nieuw bedrag)
€ 163,20 voor elk kind

Je kind behoudt tot het einde van zijn recht het
basisbedrag dat het op 31/12/18 heeft.
Leeftijdsbijslag
Het maandelijkse basisbedrag stijgt wanneer je
kind 6, 12 en 18 wordt.
Sociale toeslag
Maandelijkse extra die afhangt van je inkomen en
gezinssituatie.

/
Sociale toeslag
Maandelijkse extra die afhangt van je inkomen
en het aantal kinderen in je gezin.

Schoolbonus voor elk kind in augustus, afhankelijk van de leeftijd van je kind.
Participatietoeslagen
•

Kinderopvangtoeslag: voor kinderen in een door Vlaanderen erkende kinderopvang waar de
dagprijs niet berekend is op basis van je inkomen. € 3,23 per opvangdag.
• Kleutertoeslag: voor kleuters van 3 en 4 jaar in het Nederlandstalige onderwijs. Voorwaarden:
een kleuter van 3 moet tijdig ingeschreven zijn (ten laatste op drie jaar en 2 maanden), een
kleuter van 4 moet ook voldoende aanwezig zijn op school (afhankelijk van de
inschrijvingsdatum). 132,60 EUR per jaar.
• Schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020 (vroegere schooltoelage): een bedrag per schooljaar
voor kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel,
afhankelijk van het gezinsinkomen.
Zorgtoeslag: maandelijkse extra voor wezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke zorgnoden.
Aan deze tabel kun je geen rechten ontlenen.

Hoe krijg ik het Groeipakket?
Ik ben zwanger van mijn eerste kind
Verwacht je jouw eerste kind in 2019? Dan kies je zelf je uitbetaler. Er zijn vier private uitbetalers en
een uitbetaler van de Vlaamse overheid, FONS. Je startbedrag aanvragen kan op www.fons.be.
Je kind heeft recht op de nieuwe bedragen van het Groeipakket.

Ik heb al kinderen
Dan is je dossier automatisch overgedragen aan de opvolger van je huidige kinderbijslagfonds in
Vlaanderen. Die betaalt vanaf februari 2019 het Groeipakket (recht van januari).
Je behoudt de bedragen uit de oude kinderbijslagregeling. Je kunt wel recht hebben op een nieuwe
toeslag uit het Groeipakket.
Krijg je er nog een kind bij in 2019 of later? Dan heeft het recht op de nieuwe bedragen.

Wie is FONS?
FONS is de nieuwe Vlaamse overheidsdienst die het Groeipakket uitbetaalt.
Meer dan 200.000 gezinnen in Vlaanderen zijn vandaag al FONS. Ook voor jouw gezin zorgen we
graag.
Heb je een vraag over het Groeipakket? Contacteer ons gerust.
• Neem een kijkje op www.fons.be.
• Mail naar welkom@fons.be.
• Bel ons op 078 79 00 07.

