FONS.

GROEIPAKKET

Vlaamse Uitbetaler Groeipakket

FONS betaalt binnenkort jouw Groeipakket!
FONS. Zo heet vanaf 1 januari 2019 de
uitbetaler van de Vlaamse overheid die jouw
Groeipakket gaat betalen.
De naam is nieuw, de mensen vertrouwd. Het
zijn dezelfde mensen die vandaag bij FAMIFED
je kinderbijslag betalen. Je kunt dus blijven
rekenen op hun kennis en ervaring.
En omdat FAMIFED als overheid van dichtbij
betrokken was bij het ontstaan van het
Groeipakket vind je nergens grotere experten.
Jouw Groeipakket is in goede handen!

Jij hoeft niets te doen.
FAMIFED betaalt in januari 2019 nog je kinderbijslag voor december 2018. Daarna neemt FONS de betaling
over. Dat gebeurt automatisch en zonder onderbreking.
Je ontvangt in februari 2019 minstens hetzelfde bedrag. Daarbij kan, afhankelijk van je situatie, een toeslag
uit het Groeipakket komen.
Je krijgt van FONS dus altijd stipt en correct waar jij recht op hebt.

Het Groeipakket:
wat is dat?
Het Groeipakket, dat is de nieuwe Vlaamse
kinderbijslag en nog meer.
Elk kind krijgt zijn eigen pakket met bedragen en
eventuele toeslagen op maat van dat kind. Zo krijgt
elk kind maximale groeikansen.
Wat er allemaal in het Groeipakket kan zitten,
ontdek je op de achterkant.

Wat zit er in het Groeipakket?
Kinderen geboren
vóór 1 januari 2019

Kinderen geboren
vanaf 1 januari 2019
Startbedrag

/

€ 1 122 bij de geboorte of de adoptie van een kind.

Maandelijks basisbedrag (oude bedragen)

Maandelijks basisbedrag (nieuw bedrag)

€ 93,93
€ 173,80
€ 259,49
Je kind behoudt tot het einde van zijn recht het
basisbedrag dat het op 31/12/2018 heeft.

€ 163,20 voor elk kind.

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

/

Sociale toeslag

Sociale toeslag

Maandelijkse extra die afhangt van je inkomen
en gezinssituatie.

Maandelijkse extra die afhangt van je inkomen
en het aantal kinderen in je gezin.

Schoolbonus
Schoolbonus voor elk kind in augustus, afhankelijk van de leeftijd van je kind.

Participatietoeslagen
•

Kinderopvangtoeslag: voor kinderen in een door Vlaanderen erkende kinderopvang waar de
dagprijs niet berekend is op basis van je inkomen. € 3,23 per opvangdag.

•

Kleutertoeslag: voor kleuters van 3 en 4 jaar in het Nederlandstalige onderwijs die voldoende
aanwezig zijn op school. € 132,60 per jaar.

•

Schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020 (vroegere schooltoelage): een bedrag per schooljaar voor
kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel, afhankelijk van
het gezinsinkomen.

Zorgtoeslag
Maandelijkse extra voor wezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke zorgnoden.
Aan deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden.

Vragen?
Die beantwoorden we graag!
Tot eind 2018 kun je gewoon verder terecht bij je eigen dossierbeheerder via de
contactgegevens die je vindt op de brieven van FAMIFED.
We bezorgen je tijdig de nieuwe contactgegevens bij FONS.
FONS. Hoofdzetel: Trierstraat 9, 1000 Brussel.
Postadres vanaf 1/9/’18: P.O. BOX xxxxxx, 1930 Zaventem
welkom@fons.be

a www.fons.be

