
STARTBEDRAG
Vroegere geboorte- en adoptiepremie

BASISBEDRAG

SOCIALE TOESLAG

ZORGTOESLAG

KINDEREN GEBOREN VOOR 2019
Je blijft de bedragen van het oude systeem ontvangen, tot het 
einde van het recht op kinderbijslag van je kind. Afhankelijk van je 
situatie kan daar een nieuwe toeslag bijkomen.

KINDEREN GEBOREN VANAF 2019
Je ontvangt de nieuwe bedragen van het Groeipakket.

LEEFTIJDSTOESLAG

De kinderbijslag in Vlaanderen vanaf 2019: het Groeipakket.

PARTICIPATIETOESLAG

Jaarlijks bruto gezinsinkomen  
lager dan € 31.605,89:

1 of 2 kinderen: + € 52,02 /maand per kind
vanaf 3 kinderen: + € 83,23 /maand per kind

Jaarlijks bruto gezinsinkomen  
tussen € 31.605,89 en € 62.424,00:

1 of 2 kinderen: geen toeslag
vanaf 3 kinderen: + € 62,42 /maand per kind

€ 1144,44 per kind

De oude bedragen blijven behouden. De nieuwe 
toekenningsregels zijn niet langer gebaseerd op het 

socioprofessionele statuut van de ouders maar op het 
bruto gezinsinkomen (lager dan € 31.605,89/jaar).  

Het basisbedrag stijgt met  
+ € 5,30 tot + € 104,94 /maand per kind. 

Het basisbedrag stijgt wanneer je  
kind 6, 12 en 18 wordt. 

Afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie stijgt dit 
basisbedrag met + € 16,36 tot + € 63,40  

/maand per kind.

Het maandbedrag per kind wordt vastgeklikt  
op 31 december 2018:

enige of jongste kind: € 95,81 /maand 
tweede jongste kind: € 177,28 /maand

alle volgende kinderen: € 259,49 /maand

Indien wees van één of beide ouders:  
€ 368,06 /maand

Geen leeftijdstoeslag

€ 166,46 /maand per kind

Wees van beide ouders:
+ € 166,46 /maand per kind

Wees van één ouder:
+ € 83,23 /maand per kind

Pleegkind:

+ € 64,29 /maand per kind

Kind met aandoening/handicap:

afhankelijk van de ernst van de aandoening stijgt het basisbedrag 
van + € 84,02 tot + € 560,10 /maand. 

Kinderopvang
toeslag: 

enkel in kinder
opvang zonder 
inkomenstarief:

€ 3,29 /dag aan
wezigheid

Kleutertoeslag: 
34 jaar: 
€ 135,25  

/jaar per kind 
(als het kind 

kleuter onderwijs 
volgt)

Schooltoeslag: 
afhankelijk van 
gezinsinkomen 

en samenstelling 
(kleuter, lager en 
secundair onder

wijs)

Schoolbonus (vroegere schoolpremie):

04 jaar: 
€ 20,81 /jaar per kind

511 jaar: 
€ 36,41 /jaar per kind

1217 jaar: 
€ 52,02 /jaar per kind

vanaf 18 jaar: 
€ 62,42 /jaar per kind

Meer info op www.parentia.be en www.groeipakket.be

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

Situatie op 1/9/2020. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.


