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1. Contacten

Kinderbijslag 

Fons 078 79 00 07 welkom@fons.be

Infino 078 15 92 99 informatie@infino.be

Kidslife 078 48 23 45 vlaanderen@kidslife.be

MyFamily 078 15 40 25 info@myfamily.be

Parentia 03 287 69 59 info@parentia.be

Studietoelage 

School- en studietoelage 1700 www.studietoelagen.be

2. Kinderbijslag 

Kinderbijslag (kindergeld) is een sociale uitkering die wordt toegekend als men kinderen
verzorgt en/of onderhoudt. 

Er zijn enkele voorwaarden verbonden om in aanmerking te komen voor kinderbijslag: 

• Van de geboorte tot het 6de leerjaar zijn er geen voorwaarden verbonden aan het
krijgen van kinderbijslag. Ieder kind in België heeft in deze periode van zijn leven
recht op kinderbijslag. 

• Vanaf het secundair onderwijs krijg je kinderbijslag als je kind: 

◦ voltijds  secundair  onderwijs,  onderwijs  met  een  beperkt  leerplan,  of  een
ondernemersopleiding volgt 

◦ volwassenenonderwijs voor minstens 17 uur per week volgt  

◦ een van de types van het deeltijds secundair onderwijs, of een erkende opleiding
aan een centrum voor alternerend onderwijs volgt 

◦ buitengewoon onderwijs volgt 
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• Vanaf het hoger onderwijs krijg je kinderbijslag als je kind: 

◦ is  ingeschreven volgens de bachelor-masterstructuur (BAMA) in  één of  meer
instellingen voor hoger onderwijs en daarin een of meerdere opleidingen

◦ werkt aan een eindverhandeling hoger onderwijs 

◦ een doctoraat opleiding volgt voor minsten 27 studiepunten

◦ volwassenenonderwijs volgt voor minstens 27 studiepunten of 14 uur per week

• De werkzoekende schoolverlater krijgt kinderbijslag als:

◦ het kind is gestopt met studeren, maar is ingeschreven als werkzoekende 

◦ studerende kinderen of  werkzoekende schoolverlaters verliezen hun recht  op
recht op kinderbijslag als ze te veel werken of te veel verdienen

◦ het  kind  dat  deeltijds  onderwijs  volgt,  via  een  leercontract  werkt,  of  een
werkzoekende schoolverlater.

Vanaf 2019 werkt de kinderbijslag met het Groeipakket.  Als je kind geboren wordt, dan
moet een groeipakket aanvragen bij één van de 5 uitbetalers van de het Groeipakket. Je
kan zelf  kiezen bij  welke uitbater je kinderbijslag aanvraagt.  Je kan de organisatie naar
keuze bellen of via hun website klant worden. 

PAS OP! 

Wordt je kind geboren na 1 januari 2019 maar had je al kind? Dan kan je nog steeds een
uitbater kiezen maar dan worden je andere kinderen hier ook bij aangesloten.

2.1. Oud en nieuw systeem 

Vanaf  1  januari  2019  is  er  een  nieuw  systeem  voor  kinderbijslag.  Dit  wil  zeggen  dat
kinderen die VOOR 1 januari 2019 geboren zijn, onder het oude systeem vallen. Kinderen
die NA 1 januari 2019 geboren zijn, vallen onder het nieuwe systeem (het Groeipakket).

De kinderbijslag (het oude systeem) 

Het  oude  systeem  is  nog  steeds  van  toepassing  voor  kinderen  die  VOOR  2019  zijn
geboren.  Hier  worden  verschillende  factoren  in  rekening  gebracht,  namelijk:  het  aantal
kinderen, hoe oud de kinderen zijn, een eventuele sociale toeslag (bij een laag inkomen),
een eventuele zorgtoeslag (een pleegkind of een kind met een aandoening/handicap), een
eventuele participatietoeslag. Het bedrag is dus afhankelijk van de situatie van het gezin. 

Het groeipakket (het nieuwe systeem) 

Het groeipakket is voor de kinderen die NA 1 januari 2019 zijn geboren. De ouderen kunnen
bij 1 van de 5 uitbaters een aanvraag indienen voor een groeipakket. Alle kinderen krijgen
een maandelijks bedrag van 163,20 euro. Dit zal niet veranderen naargelang de leeftijd. Dit
bedrag is bij elke uitbater hetzelfde. Het verschil in uitbaters zit vooral in welke accenten ze
leggen in de dienstverlening.
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2.2. Alle organisaties 

• Fons 

• Infino 

• Kidslife 

• MyFamily 

• Parentia 

• Famifed 

3. Studietoelage 

Een studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap voor het helpen
dragen van de studiekosten 

3.1. Wanneer heb je recht?

Er zijn 4 voorwaarden waar je aan moet voldoen: 

1. Nationaliteit: je moet Belg zijn. Maar onder bepaalde voorwaarden kan een niet-belg
wel in aanmerking komen voor een studietoelage. 

2. Gezinssituatie: Er wordt rekening gehouden met de situatie van de student. Het is
een verschil als een student een alleenstaande is of ten laste is thuis. 

3. Inkomen: het inkomen speelt een belangrijke rol. Je krijgt pas een studietoelage als
je gezinsinkomen niet te hoog is. Ook het kadastraal inkomen kan invloed hebben. 

4. Pedagogische voorwaarden: 

◦ Kleuter- en lagere school: De leerling moet voltijds les volgen aan een erkende
onderwijsinstelling en moet voldoende aanwezig zijn.

◦ Secundair onderwijs:  De leerling moet voltijds of deeltijds les volgen aan een
erkende onderwijsinstelling en moet voldoende aanwezig zijn. 

◦ Hoger onderwijs: hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden

▪ De student studeert aan een erkende onderwijsinstelling 

▪ De opleiding is erkend

▪ De student studeert met een diplomacontract 

▪ De student volgt een financierbare opleiding 

▪ De student heeft voldoende studietoelagekrediet 

Meer informatie over de voorwaarden vind je op www.studietoelage  n  .be   
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3.2. Hoe kan je dit aanvragen? 

Vanaf 1 augustus 2019 gebeurt de toekenning van de studietoelage automatisch voor het
kleuter-,  lager-  en  secundair  onderwijs.  Vanaf  het  schooljaar  2019-2020  wordt  de
schooltoeslag geïntegreerd in dat Groeipakket.

Studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs moeten nog wel aangevraagd worden.
Dit kan op 2 manieren: 

Online aanvraag (www.studietoelagen.be)

Om je studietoelage online aan te vragen heb je nodig: 

• Jouw identiteitskaart met kaartlezer of een andere aanmeldoptie om veilig aan te
melden 

• Het bankrekeningnummer van de student 

In  een aantal  gevallen  moet  je  bijlagen of  formulieren toevoegen aan je  aanvraag,  kijk
hiervoor op www.studietoelagen.be. 

Alle documenten die je toestuurt, moeten opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of
Engels. Is je document opgesteld in een andere taal, dan stuur je een beëdigde vertaling
op.

Papieren aanvraag 

Je vind het inschrijvingsformulier op www.studietoelagen.be. Dat document kan je invullen
en versturen naar dit adres:

Afdeling School- en Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Vul  het  formulier  volledig  in.  Anders  moet  de  dienst  voor  studietoelage  nog  informatie
opvragen en duurt het langer voor je een uitbetaling zal ontvangen. Als ze je aanvraag goed
ontvangen hebben gaan ze je een bevestigingsbrief sturen. 

Had je vorig jaar al recht op studietoelage? 

Voor iedereen die in één van de voorbije jaren (vanaf 2012-2013) een goedkeuring kreeg
en  dit  jaar  nog  is  ingeschreven  is  in  een  door  de  Vlaamse  Gemeenschap  erkende
onderwijsinstelling én gedomicilieerd is in België, start de studietoelage automatische het
dossier op.

Als je vorig jaar (2018 -2019) voor het eerst een toelage hebt ontvangen, zal je een brief
krijgen  waarin  men  toestemming  vraagt  om  persoonlijke  informatie  op  te  halen  uit
verschillende  databanken.  Dit  zorgt  ervoor  dat  het  de  komende  jaren  automatisch  kan
verlopen. Als je akkoord gaat, dan moet je niet reageren op die brief en wordt er een vooraf
ingevuld  formulier  opgestuurd.  Je  moet  dan  nakijken  of  al  je  gegevens  kloppen,  deze
eventueel verbeteren en het formulier terug bezorgen.
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4. Bronnen

https://www.vlaanderen.be/het-groeipakket-nieuwe-kinderbijslag

www.studietoelagen.be
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