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GROEIPAKKET

KLEUTERTOESLAG
SCHOOLTOESLAG

Meer info?

Je krijgt de kleuter- en schooltoeslag 
automatisch als je er recht op hebt.

HEB JE SPECIFIEKE VRAGEN OVER JE DOSSIER?

Neem contact op met je uitbetaler 
Groeipakket.

De contactgegevens vind je bovenaan de 
brieven die je van je uitbetaler ontvangt, 
op je rekeninguittreksels of via 
http://bit.ly/zoekjeuitbetaler. 

ALGEMENE INFO?

• Surf naar www.groeipakket.be.
• Bel gratis naar 1700,  

elke werkdag van 9 tot 19 uur.

Kleutertoeslag

Wat?
De kleutertoeslag is een nieuwe, extra toeslag 
binnen het Groeipakket voor kleuters van 
drie en vier jaar. De kleutertoeslag wordt 
automatisch toegekend.

Voor wie?
• Je kleuter gaat naar een kleuterschool 

in Vlaanderen of Brussel (erkend, 
gesubsidieerd of gefinancierd door de 
Vlaamse Gemeenschap).

• Je kleuter van drie jaar is ingeschreven in 
de kleuterschool.

• Je kleuter van vier jaar blijft ingeschreven 
in de kleuterschool én was voldoende* 
aanwezig.

Wanneer?
• Voor driejarigen: je krijgt de kleutertoeslag 

in de maand na de derde verjaardag van je 
kleuter.

• Voor vierjarigen: je krijgt de kleutertoeslag 
ten vroegste in de maand na de vierde 
verjaardag van je kleuter.

Hoeveel?
Je krijgt 132,60 euro extra per jaar.

Hoe aanvragen?
De kleutertoeslag wordt automatisch 
toegekend. Je hoeft die niet aan te vragen.

* Meer info op http://bit.ly/participatietoeslagen.

AUTOMATISCH

TOEGEKEND!



Schooltoeslag

Wat?

De schooltoeslag wordt binnen het 
Groeipakket automatisch onderzocht voor 
kinderen in het kleuter-, lager en secundair 
onderwijs. Of je recht hebt, hangt af van je 
gezinsinkomen.

De schooltoeslag vervangt de schooltoelage 
die betaald werd door het Vlaams Ministerie 
van Onderwijs. De studietoelage voor het 
hoger onderwijs wordt betaald door de 
afdeling Studietoelagen van het Ministerie van 
Onderwijs (zie www.studietoelagen.be).

Voor wie?

• Je kind gaat naar een kleuter-, lagere of 
secundaire school in Vlaanderen of Brussel 
(erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door 
de Vlaamse Gemeenschap).

• Je kind is voldoende* aanwezig op school.

• Je gezin voldoet aan de 
inkomensvoorwaarde.

Wanneer?

De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald 
vanaf september.

Hoeveel?

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

• het gezinsinkomen
• de gezinssituatie
• het type onderwijs

Uitgebreide info over de voorwaarden en de 
bedragen vind je op www.groeipakket.be. 

Hoe aanvragen?

De schooltoeslag wordt automatisch 
toegekend. Je hoeft die niet aan te vragen.

Je uitbetaler gaat automatisch je 
gezinsinkomen na van twee jaar geleden. 
Is je inkomen intussen gedaald en/of is je 
gezinssituatie gewijzigd, neem dan contact op 
met je uitbetaler.

Geen schooltoeslag gekregen?

Je recht op een schooltoeslag wordt 
automatisch onderzocht. Als je recht hebt, 
krijg je de toeslag ten laatste eind december.

Denk je recht te hebben op een schooltoeslag 
maar heb je eind december nog niets 
ontvangen?

Neem contact op met je uitbetaler 
Groeipakket. Je uitbetaler kan je vinden op 
http://bit.ly/zoekjeuitbetaler. 

Heb je nog geen uitbetaler Groeipakket en 
denk je recht te hebben op de schooltoeslag?

Doe je aanvraag bij een van de vijf uitbetalers 
naar keuze.

* Meer info op http://bit.ly/participatietoeslagen.
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