
ZORGTOESLAG
voor kinderen met een
specifieke ondersteuningsbehoefte

Hoe de zorgtoeslag 
aanvragen?

Neem contact op met je consulent bij FONS. 

• Bel 078/79 00 07

• Mail welkom@fons.be

• Schrijf naar P.O. BOX 54, 1930 Zaventem 

Of doe je aanvraag online via www.fons.be.

Wij sturen je aanvraag door naar het 
team Zoë (zorgtoeslagevaluatie) van het 
agentschap Opgroeien. Je ontvangt van 
hen een invulformulier. De arts die je 
kind goed kent en opvolgt vult ook een 
gedeelte in.

Vervolgens nodigt de evaluerende arts van 
Opgroeien je kind uit. Op basis van alle 
verkregen informatie evalueert die arts de 
zorgnood van je kind.

Daarna ontvang je een brief van 
Opgroeien. Daarin staat de beslissing 
van de arts en het aantal punten op de 
medisch-sociale schaal.

Als er recht is, deelt FONS je het bedrag 
mee.

Heb je vragen?
Stel ze aan je consulent.

Bel naar 078 79 00 07

Mail naar welkom@fons.be

Kijk op www.fons.be

Goed om te weten

Als de erkenning van je kind 
is afgelopen, start team Zoë 

automatisch een nieuw onderzoek.

Als je kind door tewerkstelling of 
een uitkering geen recht meer 
heeft op de zorgtoeslag, blijft 

het toch aanspraak maken op de 
basisbedragen van het Groeipakket 

zolang de beslissing loopt.

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

Met FONS zit je altijd goed
V.
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Wat is de toeslag voor 
kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte?

Kinderen kunnen volgens hun ondersteunings-
behoefte een toeslag krijgen boven op het 
basisbedrag.  

De evaluerende arts* bepaalt het aantal punten op 
de medisch-sociale schaal.  

Voorwaarden

• Je kind is jonger dan 21 jaar. 

• Je kind heeft recht op een Groeipakket.

• De aandoening van je kind is erkend door 
een evaluerende arts van het agentschap 
Opgroeien. 

Hoeveel bedraagt de 
zorgtoeslag?

Het bedrag** van de zorgtoeslag varieert van 82,37 
euro tot 549,12 euro per maand, afhankelijk van 
het aantal toegekende punten.

Bekijk de juiste bedragen in de tabel op 
www.fons.be/toeslagen-Groeipakket/zorgtoeslag.

* Erkend door Opgroeien
** De bedragen in deze folder volgen de index.

Evaluatie van de zorgnood

De evaluerende arts* beoordeelt de aandoening 
aan de hand van 3 pijlers: 

de lichamelijke of geestelijke gevolgen 
van de aandoening van je kind; 

de gevolgen van de aandoening op 
de deelname van je kind aan het 
dagelijkse leven (mobiliteit, leervermogen, 
lichaamsverzorging, …); 

de gevolgen van de aandoening voor 
je gezin (medische behandeling, 
noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing 
leefomgeving, …). 

Tijdens de beoordeling worden er punten 
toegekend aan elke pijler. 

Je kind heeft recht op een toeslag als het minstens 
4 punten behaalt in pijler 1 of minstens 6 punten 
voor de 3 pijlers samen.

De ondersteuningsbehoefte wordt automatisch 
opnieuw geëvalueerd op de leeftijd van 6, 12 en 18.
 
Als de medische toestand van je kind tussentijds 
verandert, kan je om een nieuwe evaluatie vragen 
bij FONS. 
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Kan mijn kind werken en toch de 
zorgtoeslag behouden? 

 Ja

In elk geval tot de maand van de 18de 
verjaardag van je kind 
en ook daarna nog tot en met de maand 
waarin het 21 wordt, als je kind:

met een studentenovereenkomst werkt 
(niet meer dan 475 uur/jaar)
niet meer dan 80 uur/maand werkt (in 
elke andere tewerkstelling, ook als dat verder is 
als student boven op de 475 uur/jaar)
als zelfstandige werkt maar niet in 
hoofdberoep
in een maatwerkbedrijf werkt
een systeem van alternerend leren en 
werken volgt
een bezoldigde stageovereenkomst 
uitoefent
werkt met een leerovereenkomst

Kan mijn kind een uitkering 
ontvangen en toch de zorgtoeslag 
behouden?
  

Als je kind 
een beroepsinschakelingsuitkering 
ontvangt
een sociale uitkering ontvangt die 
voortvloeit uit een activiteit in een 
maatwerkbedrijf, of die voortvloeit 
uit een tewerkstelling tijdens een 
systeem van alternerend leren, een 
leerovereenkomst of een bezoldigde 
stageovereenkomst

Ja


