Kinderbijslag heet voortaan groeipakket
dinsdag 01 januari 2019
Wat betekent dit voor jou?

Wat is het Groeipakket ?
Vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag omgevormd en heet het voortaan het
Groeipakket
Het groeipakket bestaat voor elk kind uit :
STARTBEDRAG
€ 1 122 bij de geboorte of adoptie van een kind
BASISBEDRAG*
Maandelijks € 163,20
SCHOOLBONUS
Afhankelijk van de leeftijd ontvang je dit in augustus
* Kinderen die geboren zijn voor 2019 behouden hun huidig basisbedrag van hun kinderbijslag inclusief leeftijdstoeslag.

Extra ondersteuning voor sommige kinderen!
ZORGTOESLAG: een maandelijks extra voor (half)wezen, pleegkinderen en kinderen met een specifieke zorgnood.
SOCIALE TOESLAG: een maandelijks extra die afhangt van je inkomen en het aantal kinderen in je gezin
PARTICIPATIETOESLAG: Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs. Het Groeipakket
stimuleert die deelname via participatietoeslagen. Als je er recht op hebt, worden ze automatisch toegekend.

Wie heeft recht op het Groeipakket ?
Alle kinderen die in Vlaanderen wonen, ongeacht hun geboortedatum, hebben recht op het startbedrag, basisbedrag en de schoolbonus.
Sommige kinderen hebben ook nog recht op een zorgtoeslag en een sociale toeslag als extra ondersteuning.
De participatietoeslag (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag) geldt enkel voor kinderen die naar de kinderopvang (zonder
inkomenstarief) gaan of (kleuter)onderwijs volgen in een door Vlaanderen vergunde instantie.

Wie betaalt je groeipakket ?
Vanaf 1 januari 2019 zijn er vijf organisaties die er voor zorgen dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct (blijven) ontvangen: FONS,
Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily en Parentia.

Krijg je een eerste kind in 2019?
Vraag dan je startbedrag aan !
Tot december 2018 gebeurt dit via het kinderbijslagfonds waarbij jouw werk gever is aangesloten. Je blijft minimaal 1 jaar aangesloten.
Vanaf 1 januari 2019 kan je dat startbedrag aanvragen bij een uitbetaler naar keuze. Je blijft voor minimaal 1 jaar aangesloten.
Je mag je aanvraag indienen vanaf de zesde maand zwangerschap, samen met een attest van de gynaecoloog. Het startbedrag wordt ten
vroegste twee maanden voor de voorziene bevallingsdatum uitbetaald. Na de geboorte krijg je automatisch maandelijks het basisbedrag op
je rekening gestort samen met eventuele toeslagen

Ontvang je nu al kinderbijslag?
Je blijft kinderbijslag ontvangen via je vertrouwde uitbetaler. Jouw dossier wordt automatisch overgezet. Je blijft voor minimaal 1 jaar
aangesloten.

Ontvang je kinderbijslag en komt er nog een kindje bij vanaf 2019?
Je blijft bij je vertrouwde uitbetaler of je verandert naar keuze. Je blijft minimaal 1 jaar aangesloten.

Hoe aanvragen ?
Je kan je aanvraag doen bij een van de vijf uitbetalers van het groeipakket
FONS limburg1@fons.be 078 79 00 07
Infino informatie@infino.be 078 15 92 99
Kidslife Vlaanderen vlaanderen@kidslife.be 050 47 42 99
Parentia info@parentia.be 02 549 39 00
MyFamily info@myfamily.be 03 221 08 11

Voor meer info:

Voor meer info:
Op www.groeipakket.be vind je meer informatie !
Of kom naar het Loket Huis van het Kind op woensdagvoormiddag tussen 9.00 uur en 11.30 uur. Contact : 0473/19 96 00 of 011/80 80 86
(afdeling welzijn en lokale economie)

