Met FONS zit je altijd goed.

Elk kind geboren
vóór 2019 blijft
recht hebben
op de bedragen
van de vroegere
kinderbijslag.
Elk kind geboren
in of na 2019
krijgt de nieuwe
bedragen uit het
Groeipakket.

Je kinderbijslag
heet nu Groeipakket
Sinds 1 januari 2019 heeft elk kind dat in Vlaanderen woont recht
op een Groeipakket. In dat pakket zitten bedragen en toeslagen
die de vroegere kinderbijslag vervangen.
Kinderen geboren na 2018 krijgen de nieuwe bedragen van het
Groeipakket. Gezinnen met kinderen geboren voor 2019 ontvangen
verder de basisbedragen van de kinderbijslag, aangevuld met een
leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar. En misschien krijgen ze ook een
toeslag uit het Groeipakket. Want ook dat kan. Je leest er meer
over op bladzijde 8.
Elk kind ontvangt dus een Groeipakket op maat. Zo krijgt het
alle kansen om zich te ontplooien.
Hoe weet je of je kind alles krijgt waar het recht op heeft? Vraag
het aan FONS. Wij zoeken het graag voor je uit.

FONS berekent en betaalt
jouw Groeipakket
Krijg je
binnenkort een
kindje? Vraag je
startbedrag aan op
www.fons.be.

FONS. Zo heet de nieuwe Vlaamse overheidsdienst die het
Groeipakket uitbetaalt.
Nieuw, maar met allemaal mensen die al jarenlang kinderbijslag
bestuderen, berekenen en uitbetalen. Mensen die ook de
nieuwigheden van het Groeipakket goed in de vingers hebben,
omdat ze van dichtbij betrokken waren bij het ontstaan van het
nieuwe systeem.
Ze komen immers van FAMIFED, de federale overheidsdienst die er
al zo’n 90 jaar voor zorgt dat elk gezin in België de kinderbijslag
krijgt waar het recht op heeft.
Kortom: je vindt nergens mensen die meer weten over de
kinderbijslag en het Groeipakket. Jij krijgt van FONS altijd
waar jij recht op hebt.
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Waarin verschilt het Groeipakket
van de kinderbijslag?
Stipt

Het grootste verschil is dit: het Groeipakket is nog meer op maat
van elk kind. Precies daarom is de kennis en ervaring van wie het
beheert, berekent en uitbetaalt zo belangrijk. Je kunt bij FONS alvast
rekenen op specialisten: mensen die al jarenlang ervaring hebben
met kinderbijslag. Als overheidsdienst waren we ook van dichtbij
betrokken bij het ontstaan van het Groeipakket.
Want sociale wetgeving is een vak apart. Binnen dat vak is de
kinderbijslag en het nieuwe Groeipakket nog eens een specialisatie.
En dat is precies waar FONS zich op toelegt.

Correct

Zo ben je zeker dat in het Groeipakket van je kind alles zit waar
je recht op hebt.
Wat kan er allemaal in het Groeipakket zitten? Dat lees je op
bladzijde 8.

Moet jij iets doen?
Alles waar
je recht
op hebt.

Betaalde FAMIFED vóór 2019 je kinderbijslag? Dan betaalt FONS nu
het Groeipakket van je kinderen. Komt er nog een kindje bij, dan
zorgen we ervoor dat je ook vlot en correct het Groeipakket van je
nieuwe spruit ontvangt.
Nog geen klant van FONS en zwanger? Vraag dan je startbedrag
aan op fons.be/zwanger.
Heb je al kinderen en word je graag FONS? Vanaf 1 januari 2020
kan je eenvoudig overstappen. Meld je aan op fons.be/word-fons.
Dan brengen we je overstap tijdig voor je in orde.

5

Hoeveel
krijg je?

Hoeveel bedraagt het
Groeipakket voor jouw kind?
Het Groeipakket is een pakket op maat van je kind en je gezin. Het
bedrag kan dus verschillen van kind tot kind.
Wil je zelf al eens kijken welke bedragen en toeslagen er zijn? Dan
vind je een overzicht op onze website fons.be.
Wil je precies weten waarop je recht hebt? Vraag het aan FONS.
Onze consulenten kennen het systeem tot in detail en rekenen het
graag voor je uit.

Deskundig
Betrokken
Dichtbij

Je Groeipakket is bij FONS in
goede handen
Meer dan 220.000 gezinnen zijn vandaag al FONS. Ook voor jouw
gezin dragen we graag zorg.
Want FONS zijn … dat is kunnen rekenen op een warme
dienstverlening, met oprechte aandacht voor jou en je gezin. Dat is
deskundig advies krijgen van ervaren consulenten, waar en wanneer
jij dat wil: in onze lokale kantoren, via mail, telefoon of online.
FONS is altijd dichtbij.

Krijgt elk kind evenveel?
Voor je
kinderen
nu en straks

Het Groeipakket is iets persoonlijks, op maat van je kind en je
gezin. Zo kan een kind dat medische ondersteuning nodig heeft een
zorgtoeslag krijgen bovenop zijn basisbedrag.
Net omdat het Groeipakket kan verschillen per kind, is de kennis en
ervaring van je consulent erg belangrijk. Bij FONS kan je rekenen
op de expertise van de overheid.
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Wat zit er in het Groeipakket?
Kinderen geboren vóór 2019

Kinderen geboren in of na 2019

Kinderen geboren voor 2019 kregen al het
kraamgeld uit de vroegere kinderbijslagregeling.

Startbedrag € 1.144,44 bij de geboorte of adoptie

Maandelijks basisbedrag (oude bedragen)

Maandelijks basisbedrag (nieuw bedrag)

€95,81 - €177,28 - €259,49

€166,46 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
Sociale toeslag
Maandelijkse extra die afhangt van je inkomen en Maandelijkse extra die afhangt van je inkomen en
gezinssituatie.
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. €3,29 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). €135,25 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 ondersteuningsbehoeften.

Moet jij iets doen
om een toeslag te krijgen?
FONS zoekt zelf voor je uit of je recht hebt op een sociale toeslag, een kinderopvangtoeslag,
een kleuter- of schooltoeslag. Heb je recht op een toeslag, dan kennen we die automatisch toe.
Wil je meer weten over de zorgtoeslag of is je gezinsinkomen gedaald? Contacteer ons.
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Heb je een vraag?
De consulenten van FONS helpen je graag!
•
•
•

Stuur een e-mail naar welkom@fons.be
Stel je vraag op de contactpagina van onze
website fons.be
Bel ons op 078 79 00 07

Heb je een dossier bij FONS? Dan kun je dat
ook online bekijken op MijnFONS
(mijn.fons.be).
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welkom@fons.be
www.fons.be
P.O. BOX 54, 1930 Zaventem
tel. 078 79 00 07

V.U. Leo Van Loo, Agentschap Uitbetaling Groeipakket, Trierstraat 9, 1000 Brussel

Contactgegevens:

