
HET GROEIPAKKET ...
De nieuwe kinderbijslag

Met FONS zit je altijd goed

Hoe krijg je het Groeipakket?

Verwacht je een kindje?

Vraag je startbedrag aan:

• via www.fons.be/zwanger

• of stuur dit formulier naar  
welkom@fons.be

• of stuur dit formulier naar  
P.O. BOX 54-55, 1930 Zaventem. 

Na je aanvraag ontvang je automatisch je 
startbedrag en Groeipakket van FONS.

Benieuwd naar wat 
het Groeipakket 

jouw gezin te bieden heeft?

Neem een kijkje op www.fons.be
Mail naar welkom@fons.be

Bel ons op 078 79 00 07

Laat dit attest invullen door je gynaecoloog, arts of vroedvrouw.

Ik, ..........................................................................................................................

arts/vroedvrouw, verklaar dat mevrouw 
..................................................................................................................................

met rijksregisternummer: ....................................................................
minstens vijf maanden zwanger is.

De uitgerekende bevallingsdatum is  ........... / ........... / ...........

Mevrouw verwacht een ........................... - ling

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

Handtekening en stempel

Attest van de gynaecoloog of vroedvrouw
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Raadpleeg snel en eenvoudig

je digitale dossier via mijn.fons.be

MijnFONS



Gaat je kind naar een kinderopvang waar je 
niet betaalt volgens je inkomen of gaat je 
kleuter van drie of vier jaar naar de kleuterklas?

Dan zijn er ook de kinderopvangtoeslag en 
de kleutertoeslag. 

Met FONS zit je altijd goed

Wat is het Groeipakket?

Het Groeipakket … dat is de nieuwe Vlaamse 
kinderbijslag en meer. 

Het is een pakket op maat van elk kind en 
elk gezin. Het bedrag kan dus verschillen van 
kind tot kind. 

Wat zit er in het Groeipakket?

• Bij de geboorte of de adoptie van een kind 
krijg je een startbedrag van € 1.144,44*. 

• Daarna krijg je maandelijks een 
basisbedrag van € 166,46.

• Elk kind krijgt bovendien een schoolbonus 
in augustus.

Naargelang je situatie kun je ook recht hebben 
op een toeslag. 

• Er is een sociale toeslag en een jaarlijkse 
schooltoeslag voor gezinnen die het 
financieel wat moeilijker hebben.

• Een zorgtoeslag is er voor kinderen 
die extra ondersteuning nodig hebben 
(kinderen met een aandoening, wezen en 
pleegkinderen).

  Aanvraagformulier startbedrag
 
Gegevens mama
Voornaam: ....................................................................................................

Familienaam: ..............................................................................................

Rijksregisternummer: ............................................................................
(zie achterkant identiteitskaart)

Geboortedatum: .......................................................................................
(als je geen rijksregisternummer hebt)

Postcode: .......................................................................................................

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

Telefoonnummer: ....................................................................................

Rekeningnummer: ...................................................................................

Gegevens andere ouder
Voornaam: ....................................................................................................

Familienaam: ..............................................................................................

Rijksregisternummer: ............................................................................
(zie achterkant identiteitskaart)

Geboortedatum: .......................................................................................
(als je geen rijksregisternummer hebt) 

Werkt een van de ouders in het buitenland?
     Ja        Nee

Geschatte geboortedatum: ........................................................
(Het medisch attest vind je op de achterkant van deze folder en 
mag je nasturen.)

Datum aanvraag: .................................................................................

Handtekening van de ouders 

 

Word FONS

Ontvang je nog geen Groeipakket van FONS? 
Ga naar www.fons.be/word-fons of stuur 
een mail naar welkom@fons.be als je graag wil 
aansluiten.

FONS. - Vlaamse Uitbetaler Groeipakket
Trierstraat 9, 1000 Brussel
T 078 79 00 07
welkom@fons.be
Postadres: P.O. BOX 54-55, 1930 Zaventem
www.fons.be

Als gezin heb je de keuze tussen vijf uitbetalers: 
FONS, Infino, Kidslife, Myfamily of Parentia.

*De bedragen in deze folder zijn van toepassing sinds september 2020.
Ze worden jaarlijks geïndexeerd op een vast moment.




