
Aanvraagformulier Schooltoeslag 

 

  
Er zijn 5 uitbetalers. Meer info vind je 
op www.groeipakket.be 

KidsLife Vlaanderen vzw 
Sint-Clarastraat 48bis, 8000 Brugge kidslife.be 

 

Woon je in Vlaanderen? Dan hoef je dit niet aan te vragen!  De betaling gebeurt automatisch 
als jouw gezin daar recht op heeft. 

Zie alle voorwaarden op de achterzijde van dit document. 
 
Stuur ons het ingevulde document terug via vlaanderen@kidslife.be of per post naar: KidsLife 
Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48bis , 8000 Brugge. 
 

Persoonsgegevens van de aanvrager 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………  

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………..  

Postcode en gemeente: ……………………………………………………………….   

E-mail:  ……………………………………………………………………………………… 

GSM of Telefoonnummer: ……………………………………………………………  

Rijksregisternummer (zie achterkant identiteitskaart) of geboortedatum: ……………………………… 

Werkt in het buitenland ja / nee.  Zo ja, land: 

Werkt voor een internationale organisatie ja / nee.  Zo ja, welke:  

Ontvangt een buitenlandse sociale uitkering  ja / nee.  Zo ja, land: 
 

Gegevens van de andere ouder  

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………    

Rijksregisternummer (zie achterkant identiteitskaart) of geboortedatum: ……………………………… 

Werkt in het buitenland ja / nee.  Zo ja, land: 

Werkt voor een internationale organisatie ja / nee.  Zo ja, welke:  

Ontvangt een buitenlandse sociale uitkering  ja / nee.  Zo ja, land: 
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Gegevens van de leerling 

 Leerling 1 Leerling 2 Leerling 3 
Voornaam  

 
  

Naam  
 

  

Geboortedatum  
 

  

 

 
We vragen om het Groeipakket te storten op onderstaande bankrekening  

IBAN: _ _ _ _     _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ 

Dit is een persoonlijke of gemeenschappelijke rekening op mijn naam. Ik geef toestemming om deze 
bankgegevens bij mijn bank te controleren. 
 

Ik wil dat KidsLife het recht onderzoekt op Kinderopvangtoeslag, Kleuter- en schooltoeslag. 
Ik wil dat KidsLife Vlaanderen mijn dossier Groeipakket behandelt 
 

Datum aanvraag: …………………………… 
 

Handtekening van de ouder(s) / opvoeder(s):  
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Wat is de schooltoeslag? 

Kinderen die door de Vlaamse Gemeenschap erkend kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in 
Vlaanderen of Brussel kunnen onder bepaalde voorwaarden rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag 
binnen het Vlaamse Groeipakket. Ook studenten HBO5 Verpleegkunde komen in aanmerking. 

De schooltoeslag wordt automatisch onderzocht voor kinderen die in Vlaanderen wonen. Zij hoeven dit 
formulier niet in te vullen. 

Bekijk de bedragen schooltoeslag op onze website: kidslife.be  

Wie moet de schooltoeslag aanvragen?  

• Studenten ouder dan 25 jaar die HBO5 Verpleegkunde volgen. 
• Studenten ouder dan 25 jaar in het buitengewoon onderwijs. 
• Leerlingen die onderwijs volgen bij Eureka, Leerwijzer, Safe, Sint-Ignatius.  
• Kinderen die door de Vlaamse Gemeenschap erkend onderwijs volgen, maar niet in Vlaanderen 

wonen en geen Groeipakket ontvangen 
 

Hoe kan je de schooltoeslag aanvragen? 

Als je al een Groeipakket ontvangt, hoef je niets te doen. De onderwijsinstelling stuurt de 
inschrijvingen automatisch door.  

Ontvang je geen Groeipakket, maar gaat je kind naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkend 
kleuter-, lagere of secundaire school of volg je HBO5 Verpleegkunde, bezorg ons dan het ingevulde en 
ondertekende aanvraagformulier of doe je aanvraag online op kidslife.be 

Heb je nog vragen over de schooltoeslag? Contacteer ons gerust.  

Laat het ons weten als: 

• je kind niet meer naar een door Vlaanderen erkende onderwijsinstelling gaat; 
• je gezinssituatie wijzigt; 
• er in je gezin personen ouder dan 25 jaar hoger onderwijs volgen (ook ba-na-ba of ma-na-ma);  
• als je niet in Vlaanderen woont en er een persoon in je gezin erkend is als persoon met 

een handicap; 
• je kind niet langer op internaat zit. 

 
 

De gegevens die je op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden 
beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992.  Voor inzage of verbetering van uw gegevens kun je terecht op 
bovenstaand adres. KidsLife hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens.  We verwerken je gegevens om je Groeipakket 
correct uit te betalen, volgens het decreet Groeipakket. We kunnen ze ook aan de andere uitbetalers en het agentschap Opgroeien 
doorgeven. Heb je vragen of wil je jouw rechten met betrekking van je persoonsgegevens uitoefenen? Meer informatie kan je terugvinden op 
onze website: kidslife.be/nl/privacy   


