
Vanaf het begin, bij elk gezin

Kinderbijslag,
zo wérkt het!

Een werknemer die nieuw is in België, 
moet zelf een aanvraag indienen. 

Elke werknemer die zich voor het eerst in België 
komt vestigen, kan ook rekenen op kinderbijslag. 
Hij of zij moet wel zelf een aanvraag indienen. 
Deze aanvraag kan snel en eenvoudig geregeld 
worden op www.parentia.be of via onze kantoren.

Gaan de kinderen van uw werknemer naar 
een Nederlandstalige opvang of school?

In Vlaanderen worden de kinderopvangtoeslag*, 
kleutertoeslag** en schooltoeslag *** automa-
tisch toegekend via het Groeipakket. Maar ook in 
Brussel en Wallonië kunnen kinderen deze Vlaam-
se toeslagen ontvangen op voorwaarde dat ze 
naar een Nederlandstalige school of crèche gaan. 
In dat geval vragen hun ouders die toeslag het 
best aan via Parentia.

* Premie voor kinderen die naar een Nederlandstalige, 
niet-inkomensgerelateerde kinderopvang gaan.
** Toeslag voor kinderen van 3 en 4 jaar die naar een 
Nederlandstalige kleuterschool gaan.
*** De vroegere schooltoelage voor kleuter-, lager en 
secundair Nederlandstalig onderwijs

Minder paperassen voor de Waalse stu-
denten.

Studenten (geboren vanaf 2001) behouden hun 
recht op kinderbijslag tot 21 jaar (in plaats van 18 
jaar) zonder een schoolattest of andere rechtvaar-
diging voor te leggen.

Uw werknemers in contact brengen met 
Parentia?

Wie naar onze contactpagina surft en zijn of haar 
postcode invoert, vindt meteen de gegevens van 
het Parentia-agentschap in de buurt. Hier helpen 
we uw werknemers en de gezinnen graag verder 
met inlichtingen over hun dossier en met aanvra-
gen voor kraamgeld (startbedrag) of kinderbijslag 
(Groeipakket). Daarnaast adviseren we hen op 
maat over hun gezinsadministratie, zodat ze niets 
over het hoofd zien.

Kindje op komst? Via onze online tool kan uw 
werknemer snel en eenvoudig het startbedrag 
of kraamgeld aanvragen.
www.parentia.be
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Sinds 1 januari 2019 past elke regio in België 
een eigen kinderbijslagsysteem toe, met eigen 
regels én eigen bedragen. In Vlaanderen spreekt 
men vanaf nu over het Groeipakket. 

De wettelijke woonplaats van het kind bepaalt 
welk regionaal systeem van toepassing is.
Woont het kind in het buitenland? Dan bepaalt 
de locatie van de werkgever in België welke 
regio de kinderbijslag regelt. 

Kindje op komst? Gezinnen kiezen zelf 
een kinderbijslagfonds.

Gezinnen vragen voortaan zelf hun geboorte-
premie, in Vlaanderen voortaan startbedrag ge-
noemd, aan bij een kinderbijslagfonds naar keuze. 
In Vlaanderen kan dit bij alle nieuwe geboortes, in 
Brussel en Wallonië enkel bij de geboorte van een 
eerste kindje. Wist u dat het startbedrag of kraam-
geld al vanaf twee maanden voor de vermoede-
lijke bevallingsdatum uitbetaald kan worden? Via 
www.parentia.be is de aanvraag echt kinderspel.

Kunnen bestaande gezinnen ook kiezen? 
Ouders die al kinderbijslag ontvangen, kunnen 
aansluiten bij Parentia vanaf 2020 in Vlaanderen, 
2021 in Wallonië en 2022 in Brussel. Aansluiten 
kan via www.parentia.be. Wij zorgen voor een 
vlotte overgang!

Wie verhuist naar een andere regio, moet 
opnieuw kiezen.

Als een werknemer verhuist naar een andere regio 
in België moet hij of zij zich aansluiten bij een kin-
derbijslagfonds in de nieuwe regio. De bedragen 
van de nieuwe regio gelden vanaf de maand die 
volgt op de verhuizing. 
Aansluiten bij Parentia kan snel en eenvoudig op 
www.parentia.be.

Wist u dat werknemers ook een sociale 
toeslag kunnen krijgen?

Vanaf 2019 kunnen alle Vlaamse en Waalse ge-
zinnen met een gering inkomen een sociale toe-
slag ontvangen. De nieuwe toekenningsregels zijn 
niet langer gebaseerd op het socioprofessionele 
statuut (werkloosheid, invaliditeit, éénouderge-
zin…), maar op het bruto gezinsinkomen. Vanaf 
2020 geldt dit principe ook in Brussel. Ontdek de 
nieuwe regels, inkomensgrenzen en bedragen 
op www.parentia.be. 

Elk kind heeft recht op een Groeipakket.
Je kiest zelf je uitbetaler. Veranderen kan na 1 jaar.
www.groeipakket.be
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