
STARTBEDRAG

€1122 bij de geboorte of 
adoptie van een kind 

BASISBEDRAG

Maandelijks €163,20*

SCHOOLBONUS

Afhankelijk van de leeftijd in 
augustus

!

ZORGTOESLAG
Een maandelijkse extra 
voor (half)wezen, 
pleegkinderen en 
kinderen met een 
specifieke zorgnood.
 

SOCIALE TOESLAG
Een maandelijkse extra 
die afhangt van je 
inkomen en het aantal 
kinderen in je gezin. 

PARTICIPATIETOESLAG**

• Kinderopvangtoeslag
• Kleutertoeslag
• Schooltoeslag

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER HET GROEIPAKKET 

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt 
omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. 

Het Groeipakket bestaat voor elk kind uit: 

* Kinderen geboren vóór 2019 behouden hun huidig basisbedrag incl. leeftijdstoeslag.

Sommige kinderen krijgen één of meer toeslagen als extra ondersteuning: 

** Onder voorwaarden. Zie keerzijde. 
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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 werkgever 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. 

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 kind bij vanaf 2019?

• Je blijft bij je vertrouwde uitbetaler of je verandert naar keuze. Je blijft minimaal 1 jaar 
aangesloten. 

Op groeipakket.be vind je meer informatie.  
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