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DE KINDEROPVANGTOESLAG
LEES ZEKER DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE !

GROEIPAKKET

GROEIPAKKET.BE

In het kort
- Vanaf 1 januari 2019 krijgen ouders die een vrije prijs betalen in jouw opvang, een kinderopvangtoeslag van
3,23 euro (geïndexeerd bedrag 2019) per volle opvangdag.
- Hoe het zal werken:
o Stap 1: je houdt de aanwezigheden van de kinderen bij.
o Stap 2: je bezorgt de aanwezigheden uiterlijk de 7de van elke maand aan Kind en Gezin.
o Stap 3: Kind en Gezin bezorgt deze gegevens aan de uitbetalers.
o Stap 4: de uitbetalers betalen de kinderopvangtoeslag aan de ouders.
- Kind en Gezin bereidt dit momenteel voor:
- Je hoeft nog niets te doen. Later dit jaar krijg je meer informatie.
Je kan dan ook een infosessie bijwonen.

De kinderopvangtoeslag
Wat?
Omdat kinderen veel kansen krijgen als ze deelnemen aan kinderopvang, krijgen hun ouders vanaf 2019 een
financieel duwtje in de rug: de kinderopvangtoeslag.
De kinderopvangtoeslag is één van de bijdragen van het Groeipakket. Dat is het nieuwe Vlaamse
kinderbijslagsysteem.

Welke opvang?
Voor ouders die gebruik maken van kinderopvang die geen subsidies voor inkomenstarief krijgt:
- opvang die geen subsidies krijgt (trap 0)
- opvang die de basissubsidie krijgt (trap 1)

Welke kinderen?
• die nog niet naar de kleuterschool gaan
• die naar een kinderopvang in Vlaanderen en Brussel gaan met een vergunning van
Kind en Gezin
Zowel voor kinderen die voor 2019 geboren als voor kinderen die na 2019 geboren zijn.

Hoeveel?
• 3,23 euro (geïndexeerd bedrag 2019) per volle opvangdag. Dit is een dag van meer dan 5 uur opvang
• de helft voor een opvangdag van minstens 3 uur tot 5 uur opvang

Hoe werkt het?

STAP

1

Je houdt de aanwezigheden van de kinderen bij.

STAP

2

Je bezorgt de aanwezigheden van de kinderen aan Kind en Gezin. Je kiest hoe: of via het systeem van
Kind en Gezin of via een softwarepakket.
We zorgen ervoor dat ouders zo snel mogelijk hun kinderopvangtoeslag ontvangen. Daarom stelt de regelgeving
dat je de gegevens uiterlijk de 7de van elke maand moet bezorgen.

STAP

3

Kind en Gezin bezorgt deze gegevens aan de uitbetalers.

STAP

4

De uitbetalers betalen de kinderopvangtoeslag aan de ouders.

Volg een infosessie!
Je krijgt meer informatie later dit jaar.
Je kan ook een infosessie volgen waarin je alles verneemt over de kinderopvangtoeslag en wat er van
jou wordt verwacht.
Zodra de data en de plaats van de infosessies gekend zijn, brengen we jou op de hoogte.
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Het Groeipakket
Het groeipakket is de nieuwe
Vlaamse kinderbijslag.
Voor elk kind en elk gezin is er
een Groeipakket op maat.
De kinderopvangtoeslag
is één van de drie
participatietoeslagen.
Op www.groeipakket.be vind
je een duidelijk filmpje over
het groeipakket.
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