Een Groeipakket op maat
voor elk kind in elk gezin

EEN GROEIPAKKET OP
MAAT VOOR ELK KIND IN
ELK GEZIN
De kinderbijslag heet vanaf nu het
Groeipakket. Vanaf 2019 krijgt elk kind
een eigen Groeipakket met financiële
tegemoetkomingen.
Zo
draagt
het
Groeipakket zijn steentje bij in de kosten van
de opvoeding. Gezinnen krijgen maximaal de
kans om elk kind te laten groeien en zich zo
optimaal mogelijk te ontplooien.
Elk kind dat in Vlaanderen woont, heeft recht
op een Groeipakket.

Een startbedrag, een basisbedrag en
een schoolbonus voor elk kind.
In het Groeipakket zitten drie bedragen waar elk kind in Vlaanderen
recht op heeft. De twee eerste bedragen heten het startbedrag
en het basisbedrag. Het startbedrag en het basisbedrag zijn
gelijk voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019.
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Elk kind krijgt eenmalig een startbedrag van 1.122 euro bij
zijn geboorte of bij zijn adoptie.
Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van 163,20
euro.*
Elk kind krijgt in augustus een schoolbonus afhankelijk van
de leeftijd.

De schoolbonus is er voor elk kind in augustus, een extra duwtje
in de rug voor de start van het schooljaar.
Leeftijd 		
0 - 4			

20,40 euro per jaar

5 - 11			

35,70 euro per jaar

12 - 17 			

51 euro per jaar

18 +			

61,20 euro per jaar

*
Kinderen geboren voor 2019 behouden het bedrag uit het ‘oude’ kinderbijslagsysteem,
met evoluerende leeftijdsbijslag. Dit zijn de bedragen volgens de spilindex van 103,04
van toepassing sinds september 2018.

Toeslagen als extra ondersteuning
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om te
groeien. Voor hen zijn er de zorgtoeslagen en de sociale toeslag.
Omdat kinderen meer kansen krijgen als ze deelnemen aan
kinderopvang en onderwijs, zitten er in het Groeipakket ook
toeslagen die dat stimuleren: de participatietoeslagen.
G

De zorgtoeslagen

EDRA
BASISB
BA

ZORGTO

ESLAG

ALIGRAG
EENMTBED
STAR

Doel
De zorgtoeslagen zijn er om bij te dragen aan de extra
zorgen van wezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke
ondersteuningsbehoeften.
Bedragen
• Een kind dat beide ouders verloren heeft, krijgt 163,20 euro
bovenop het basisbedrag. Een kind dat één van beide ouders
heeft verloren krijgt 81,60 euro. Kinderen die reeds een ouder
verloren voor 1.1.2019 behouden de bedragen van de (verhoogde)
wezenbijslag.
• Wanneer een kind geplaatst wordt in een pleeggezin, wordt een
pleegzorgtoeslag van 63,03 euro toegekend. Voor een plaatsing
vanaf 1 januari 2019 kan dit bedrag ofwel naar het pleeggezin
gaan (bij pleegzorg met een continu en langdurig karakter), ofwel
naar de ouders (bij pleegzorg met een kortdurend karakter).
• Voor een kind met een beperking, een chronische ziekte of
aandoening hangt het bedrag van de zorgtoeslag af van de mate
waarin de specifieke ondersteuningsbehoefte gevolgen heeft voor
het kind zelf en voor zijn familie. Je kan bij je uitbetaler terecht
om de zorgtoeslag aan te vragen.
Dit zijn de bedragen volgens de spilindex van 103,04 van toepassing sinds september 2018.
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De sociale toeslag
Doel
De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de
opvoedingskost moeilijker kunnen dragen.
Bedrag
De sociale toeslag is afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte:

JAARINKOMSTEN

≤ €30.984

€30.984 tot €61.200

1 - 2 kinderen

€51 per kind,
per maand

geen toeslag

vanaf 3 kinderen

€81,60 per kind
per maand

€61,20 per kind,
per maand

De eerste inkomensgrens van 30.984 euro geldt voor alle gezinnen.
De tweede inkomensgrens geldt voor gezinnen met drie of meer
kinderen waarvan minstens één kind geboren is vanaf 2019.
Kinderen geboren vóór 2019 behouden de bedragen van de sociale
toeslag uit de oude kinderbijslagreglementering, aangepast aan
hun basisbedrag.
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De participatietoeslagen
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Doel
De participatietoeslagen stimuleren gezinnen om gebruik te maken
van niet-inkomensgerelateerde kinderopvang of onderwijs. Deze
toeslagen zijn er voor kinderen die deelnemen aan door Vlaanderen
vergunde of gesubsidieerde instellingen, ongeacht hun woonplaats.
Deze worden automatisch toegekend. Je hoeft deze niet aan te vragen.
Er zijn drie participatietoeslagen:
De kinderopvangtoeslag
Wie gebruik maakt van kinderopvang in Vlaanderen of Brussel waar
ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een
kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per kind per opvangdag. Een halve
dag opvang geeft recht op de helft van dat bedrag.
De kleutertoeslag
Kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn in het onderwijs en kinderen
van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig waren op
school krijgen 132,60 euro extra per jaar.
De schooltoeslag
Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag (huidige
schooltoelage) geïntegreerd in het Groeipakket. Het bedrag is o.a.
afhankelijk van het gezinsinkomen en wordt per schooljaar toegekend.
Leeftijd 		

BEDRAG

Kleuteronderwijs		

103,7 euro per jaar

Lager onderwijs 		

Gemiddeld 148 euro per jaar

Secundair onderwijs

Gemiddeld 682 euro per jaar

Hoger onderwijs		

50 euro per jaar (bovenop studietoelage)

Vijf uitbetalers
Als gezin heb je de keuze tussen 5 uitbetalers Groeipakket die de
rechten onderzoeken voor alle kinderen in jouw gezin. Ze zorgen
ook voor de uitbetaling ervan.
Je blijft steeds voor minstens één jaar bij een uitbetaler aangesloten.
Daarna kan je veranderen van uitbetaler als je dit wenst. Hiervoor
neem je gewoon contact op met je nieuwe uitbetaler. Die zorgt
voor een vlotte overdracht van je dossier.
Voor gezinnen die al kinderbijslag ontvingen voor 2019, zijn
de dossiers automatisch overgezet van de bestaande 12
kinderbijslagfondsen naar de vijf Vlaamse uitbetalers Groeipakket.
Deze gezinnen kunnen na 1 jaar – vanaf 2020 – ook veranderen
van uitbetaler als ze dit wensen. Veranderen van uitbetaler is ook
al in 2019 mogelijk als er gezinsuitbreiding is.
Ontvang je nog geen Groeipakket?
Ben je zwanger of adopteer je binnenkort een kind? Dan kan je het
startbedrag aanvragen bij jouw uitbetaler Groeipakket. Dit kan vanaf
de zesde maand zwangerschap of vanaf het ogenblik dat je weet dat
je adoptiekind bij je komt wonen.
De contactgegevens van je uitbetaler vind je op brieven of in mails
over het Groeipakket.
Nog geen brief of mail ontvangen? Dan kan je altijd via https://mijn.
groeipakket.be opzoeken wie jouw uitbetaler van het Groeipakket is.
Als het je eerste kind is en je nog geen uitbetaler hebt, dan kan
je tussen één van de vijf uitbetalers kiezen en bij hen je aanvraag
indienen.
Verhuis je naar Vlaanderen? Ook dan kan je zelf een uitbetaler kiezen
en contact opnemen.

Woon je buiten Vlaanderen?
Woon je in Brussel, Wallonië of het buitenland en gaat je kind
in Vlaanderen naar niet-inkomensgerelateerde kinderopvang of
onderwijs, dan kun je ook recht hebben op een participatietoeslag.
Je kan hiervoor contact opnemen met een uitbetaler naar keuze.
Meer weten?
Meer gedetailleerde informatie vind je op www.groeipakket.be of
op de website van je eigen uitbetaler.

www.parentia.be

www.myfamily.be

www.infino.be

www.kidslife.be

www.fons.be
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Meer gedetailleerde informatie vind je op
www.groeipakket.be of op de website van je
eigen uitbetaler.

