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Voorwoord 

We hebben in plaats van goede voornemens op te 
lijsten, een verlanglijstje gemaakt met de punten die 
we dit jaar graag willen verwezenlijken. 
 
Een korte samenvatting: 

• Geen wijziging aan het pensioenstelsel van de 
militairen. Al onze verworven rechten 
BEHOUDEN. 

• Geen vermindering van de wedde naar 60% voor 
langdurige zieken.  

• Geen hervorming van de medische commissie 
voor gezondheid en reform (MCGR). 

• Een betere arbeidsbescherming, vooral voor de 
oudere militairen. Voldoende functies blijven 
voorzien voor deze oudere populatie. Tijdig 
vervangen van vertrekkende militairen. 

• De work-life balance verbeteren. Flexibeler 
kunnen werken, de uithuizigheid verzilveren, .... 

• De attractiviteit van het militair beroep 
verbeteren door de invoering van een 
communicatietoelage, aanwerven van statutaire 
militairen, verhoging van vergoedingen en 
toelagen, regionale opleidingen voorzien in Oost- 
en West-Vlaanderen. 

• Duidelijkheid rond de sluitingen van bepaalde 
kwartieren n.a.v. herstructureringen. 

Van zodra een Regering ontslag heeft genomen 
worden er nieuwe verkiezingen georganiseerd. Dat is 
de regel, maar vorige maand is dit echter anders 
verlopen. Op 21 december heeft Koning Filip het 
ontslag van de Regering Michel aanvaard, en de 
Regering belast met lopende zaken tot aan de 
verkiezingen in mei 2019. 
Tot de lopende zaken behoren het dagdagelijkse 
bestuur van het land, de dringende zaken en het 
nemen van beslissingen in zaken die reeds waren 
ingezet voor het ontslag. In theorie houdt dit in dat 
de beleidsopties met een zodanig politiek belang, die 
enkel kunnen worden genomen door een Regering in 
functie gebaseerd op een parlementaire 
meerderheid, moeten worden uitgesteld. 

Een Regering in lopende zaken werkt met voorlopige 
kredieten. Je voelt waarschijnlijk wel aan, dat het de 
komende tijd moeilijk wordt om te bepalen welk 
dossier al of niet onder de noemer valt van “normale 
voortzetting” en/of “ingezette procedure”. Het is 
alsof we aan het dansen zijn op een slappe koord. 
Tijd om dit voor te leggen aan de Minister. 

Op 15 januari hebben we de Minister ontmoet. Hier 
en daar werden er duidelijke antwoorden gegeven, 
maar over de dossiers waar hij nog geen kennis van 
heeft, was hij eerder terughoudend. 
 
Het pensioendossier 
 
Voor de Minister is de uitvoering van het 
pensioendossier in deze Regering in lopende zaken 
niet meer mogelijk. Hij vindt het wel belangrijk om 
het gedane werk niet zomaar over boord te kappen 
en het dossier verder te zetten in de volgende 
legislatuur. Ook de halftijdse pensionering, de 
hervorming van de MCGR en het ziekteverlof (60% 
van de wedde na 30 dagen) worden op de lange baan 
geschoven. 
 
Communicatie van de Minister 
 
De Minister wil kortelings communiceren naar het 
defensiepersoneel waarbij hij volgende thema’s wil 
belichten: 

• Stand van zaken van het pensioendossier. 
• Mogelijke uitvoerbare dossiers in de periode 

lopende zaken kenbaar maken (hij is bereid om 
dit zeer breed open te trekken). 

• Duidelijke maatregelen die de attractiviteit van 
het militaire beroep doen verhogen. 

 
In elk van deze domeinen hebben we uitvoerig onze 
standpunten en adviezen kunnen meedelen. Ons 
verlanglijstje werd bijna integraal op tafel gelegd. Nu 
maar afwachten wat de minister op onze 
onderhandel- of overlegtafel wil leggen. Duimen 
maar... 

Bij het verschijnen van deze Info-Defensie zijn we halverwege de maand januari. Via deze weg 
willen we jullie toch nog onze beste wensen overmaken voor 2019.  

Regering in lopende zaken 

Ontmoeting Minister van Defensie 
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Het ontwerp van Koninklijk Besluit dat op onze 
onderhandelingstafel werd gelegd, heeft tot doel om, 
in het kader van de optimalisatie van de digitale 
communicatie, aan de militairen hiervoor een 
forfaitaire maandelijkse vergoeding toe te kennen. 

De overheid wil de interne communicatie alsook het 
administratief beheer van Defensie optimaliseren, en 
daarvoor is het aangewezen dat elke militair over zijn 
eigen digitale communicatie beschikt. 
 
Elke militair zal, onafhankelijk van de 
omstandigheden waarin hij zich bevindt, op die 
manier, maximaal profiteren van de verschillende 
gedigitaliseerde informatiekanalen, alsook gebruik 
maken van de verschillende informatica 
toepassingen, ontwikkeld door Defensie in het kader 
van zijn eigen functioneren. Deze digitale 
communicatiemiddelen kunnen dus door de militair 
gebruikt worden om verlofaanvragen in te dienen, 
om nieuwe kledij te bestellen, om de verspreide 
informatie binnen Defensie te ontvangen,.... en 
brengt op geen enkele manier bijkomende 
verplichtingen met zich mee. 
 
Om iedere militair de vrijheid te laten inzake de 
aankoop van zijn digitaal communicatiemiddel of het 
aangaan van een abonnement, wordt in een 
forfaitaire vergoeding voorzien en niet in het 
aanbieden van bijvoorbeeld een smartphone met 
abonnement. 
 

Deze vergoeding is voor alle militairen in werkelijke 
dienst, met inbegrip van de kandidaat-militair in de 
deelstand 'in vorming', en de militair van het 
reservekader die vrijwillige encadreringsprestaties 
uitvoert. Het aantal gewerkte dagen beïnvloedt het 
bedrag van de vergoeding niet. 
 
Het bedrag van de forfaitaire vergoeding is berekend 
op basis van de aankoop van een smartphone (5,86 
euro per maand) en anderzijds een abonnement 
(2,93 euro per maand). Voor de aankoop van een 
smartphone wordt rekening gehouden met een 
levensduur van ongeveer 2 jaar. 
Zodoende bekom je een maandelijks forfaitair bedrag 
van 8,79 euro en wordt dit samen met de wedde van 
de maand waarop ze betrekking heeft, betaald. 
Aangezien dit bedrag gekoppeld is aan de spilindex 
zal men het nettobedrag ontvangen van 15 euro. Dit 
bedrag is belastingvrij. 

 
De datum van de inwerkingtreding van dit KB is 1 
april 2019. 

Vergoeding voor digitale communicatie 

Tijdens de onderhandeling van 21 december 2018 hebben we ons akkoord gegeven voor een 
nieuwe vergoeding. Een vergoeding voor digitale communicatie. Het lijkt op deze manier een 
kerstcadeau.  
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Omzetten van militair rijbewijs naar burgerrijbe-

wijs 

In sommige gemeenten en bij sommige militairen blijkt onduidelijkheid te bestaan over de 
mogelijkheid om je militaire rijbewijs te kunnen omzetten naar een burgerrijbewijs.  

Dit is nog steeds mogelijk!!! 
 

• Voor rijbewijzen Cat A, B en B+E volstaat 
hiervoor het blauwe militaire rijbewijs. 

• Voor rijbewijzen Cat C, C+E, D of D+E is 
bijkomend ook een attest uit Cronos nodig. 
Geslaagde kandidaten krijgen dit in de Cie 
Scholing. 

Het moet binnen de 3 jaar worden omgezet naar het 
gelijkwaardig burgerrijbewijs. 
 
De exacte procedure staat beschreven in de richtlijn 
DGHR-SPS-FMNSPC-009 
 

Een (gelijkgestelde) invalide oorlogstijd heeft recht 
op de terugbetaling van alle geneeskundige zorgen 
door de Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (HZIV). 

Indien u in het kader van een vergoedingspensioen 
door de Federale Pensioendienst (FPD) actueel 
erkend bent als gelijkgestelde invalide oorlogstijd en 
u heeft een weigering ontvangen van terugbetaling 
van geneeskundige zorgen door de HZIV (of 
eventueel in het verleden door het 
Veteraneninstituut (IV-NIOO)), gelieve dan uw 
beslissing(en) van de Commissie 
vergoedingspensioen en/of  attest(en) van de FPD 
over te maken aan HRA-R/Soc via het 
mailadres sis@mil.be. HRA-R/Soc zal vervolgens een 
attest versturen naar de HZIV zodat u kan genieten 
van de terugbetaling van alle geneeskundige zorgen 
door de HZIV. 

Terugbetaling geneeskundige zorgen - Bericht voor 

gelijkgestelden invaliden oorlogstijd 

Bron: Enews van  12 december 2018 

Bron: Enews van  14 december 2018 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUrI3N1ZzfAhXBJFAKHa-DBHoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.cm.be%2Fdiensten-en-voordelen%2Fziekte-en-behandeling%2Fspecifieke-regelingen%2Fmaximumfactuur&psig=AOv
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Een nieuw jaar, nieuwe regels. Op 1 januari verandert er alweer heel wat. Van verhoogde 
consumententarieven over de hervormde pensioen- en huurregeling, tot wat er in uw gft-
container mag: wij bundelden de meest opmerkelijke wijzigingen. 

Dit verandert in 2019 

Bier wordt duurder 
De prijs van het bier gaat lichtjes omhoog. AB InBev 
zal zowel horeca-uitbaters als supermarkten een 
hogere prijs aanrekenen. Het zou gemiddeld om 
0,015 tot 0,016 euro per consumptie gaan. Of de 
verhoging doorgerekend wordt aan de consument, 
mogen ze zelf beslissen. Ook Alken-Maes voert een 
prijsstijging door.  

Geen indexering van benzine- en dieselprijzen 
De prijzen van benzine en diesel worden op 1 januari 
niet geïndexeerd. Diesel en benzine zouden anders 
goed 1,5 cent per liter duurder worden. 
Postzegels gaan meer kosten 
Bpost past zijn tarieven aan. Binnenlandse zendingen 
worden gemiddeld 4,6% duurder. De priorzegel, voor 
brieven die de volgende dag geleverd moeten 
worden, wordt weer ingevoerd en kost 1 euro (0,97 
euro als je ze per 10 koopt). Voor een gewone zegel 
betaal je voortaan 0,95 euro (0,92 euro per 10). 
Banken trekken tarieven op 
Bankieren via BNP Paribas Fortis wordt voor 
sommigen een stukje duurder. Een reeks tarieven 
gaat de hoogte in. Voorts rekent de bank ook extra 
kosten aan voor het beheren van nalatenschappen 
die binnen twaalf maanden na een overlijden nog 
niet geregeld zijn. Ook bij ING wordt een reeks 
tarieven opgetrokken. 
Kerkelijke huwelijken en uitvaarten 25 euro duurder 
Het tarief voor kerkelijke huwelijken en uitvaarten 
wordt op 275 euro gebracht in het aartsbisdom 
Mechelen-Brussel en in de bisdommen Antwerpen, 

Brugge, Gent en Hasselt. De stijging van het tarief 
met 25 euro is volgens de bisdommen het gevolg van 
toenemende kosten, onder meer aan kerkgebouwen. 
Meeste onkruidverdelgers verboden 
Het merendeel van de onkruidverdelgers verdwijnt 
uit de rekken, ook de synthetische herbiciden. 

Kinderbijslag wordt groeipakket 
Zie artikel “Een groeipakket voor elk kind” op pagina 
11 en artikel “Wie betaalt mijn Groeipakket uit” op  
pagina 13. 
Pasgeboren baby’s ook op muco gescreend 
Baby’s zullen voortaan op 12 zeldzame ziekten 
worden gescreend. De lijst van elf aangeboren 
aandoeningen waarop borelingen in de eerste dagen 
na de bevalling met een bloedprik worden getest, 
wordt uitgebreid met de erfelijke taaislijmziekte of 
mucoviscidose. 
Meer middelen voor kleuter- en basisonderwijs 
Het basisonderwijs krijgt 20 miljoen euro extra per 
jaar of een toename van administratieve 
ondersteuning met meer dan 20 procent. Eenmalig 
komen er 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen 
voor het kleuteronderwijs en 10 miljoen euro voor 
ondersteuning op de werkvloer van kleuter en lager 
onderwijs. 

CONSUMENT 

KINDEREN 
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Vast tarief voor bevalling en prothese 
Voor ‘standaardingrepen’ zoals een bevalling, 
blindedarmoperatie of knieprothese betaal je een vast 
bedrag, ongeacht het ziekenhuis. Materiaalkosten en 
geneesmiddelen vallen nog niet onder dit systeem. 
Ook de ereloonsupplementen van de artsen voor een 
eenpersoonskamer blijven bestaan. 
Ambulance kost altijd 60 euro 
Vanaf 1 januari betaal je voor dringend ziekenvervoer 
altijd het vaste tarief van 60 euro, ongeacht de 
afstand. Er is wel geen terugbetaling meer. 
Huisbezoek dokter duurder 
Komt de huisarts bij je langs, dan betaal je daar 
voortaan 38,86 euro in plaats van 37,61 euro voor. 
Voor de patiënt stijgt het remgeld voor een visite van 
13,16 euro naar 13,60 euro. Ook de honoraria een 
gewone raadpleging stijgen: 26,28 euro in plaats van 
25,43 euro. Maar die prijsstijging wordt niet aan de 
patiënt doorgerekend. Aangenomen geneesheren 
blijven voor de militairen volledig gratis. 
Screening dikkedarmkanker vervroegd 

Word je volgend jaar 51 of 52? Dan mag je een 
uitnodiging in je bus verwachten om deel te nemen 
aan een preventieve dikkedarmkankerscreening. Dat 
is twee jaar eerder dan voorheen. 
Medicatie tegen hepatitis C voor iedereen 
terugbetaald 
Alle patiënten met hepatitis C zullen hun antivirale 
medicijnen vanaf volgend jaar terugbetaald krijgen. 
Tot nu toe was er alleen een terugbetaling voor 
patiënten bij wie de ziekte in een vergevorderd 
stadium was. 

Strengere regels voor gebruik zonnebank 
Wie onder de zonnebank wil, moet voortaan een 
doktersattest voorleggen met daarop zijn of haar 
huidtype. Mensen met huidtype 1, het kwetsbaarste, 
mogen geen zonnebank meer gebruiken.  

Nettoloon stijgt door taxshift 
Op Nieuwjaar treedt de derde en laatste fase van de 
taxshift in werking. Iemand met een brutoloon van 
2.000 euro en nettoloon van 1.575 euro, zal netto 37 
euro meer overhouden. Om jobcreatie te stimuleren 
en de loonkosten te doen dalen, komt er ook een 
daling van de werkgeversbijdragen. 
Alle pensioenen op dezelfde dag uitbetaald 
Zie artikel “De unieke betaling van de pensioenen” op 
pagina 14. 

Distributienettarieven omlaag 
Goed nieuws voor uw energiefactuur: volgend jaar 
gaan de distributienettarieven naar beneden. Een 
gemiddeld gezin betaalt daardoor naar schatting zo’n 
46 euro minder voor elektriciteit en 25 euro voor 
aardgas. 
Huurprijs stabieler 
Een huisbaas kan de huurprijs tijdens de duur van het 
contract enkel nog jaarlijks indexeren. 
Uitzonderingen: de huurwaarde stijgt met minimaal 
20%, of er gebeurden verbouwingswerken die de 
huurwaarde met minstens 10% doen stijgen. De 
waarborg die huurders aan het begin van de huur op 
een geblokkeerde waarborgrekening storten, stijgt 
van twee naar drie maanden huurprijs. De 
opzegvergoedingen die huurders betalen bij het 
verbreken van nieuwe contracten van korte termijn 
(max. 3 jaar) worden gehalveerd. 
 

GEZONDHEID 

WERKEN 

WONEN 
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Elk huis krijgt woningpas 
Een nieuw, gratis digitaal paspoort dat elke woning 
krijgt, bundelt alle beschikbare info, zoals keuringen, 
attesten en gegevens uit het 
energieprestatiecertificaat (EPC) en de EPB-aangifte . 
Het maakt het veel makkelijker om na te gaan hoe 
kwalitatief en energiezuinig een woning is. 

EPC in nieuw kleedje 
Elke Vlaamse woning die wordt verkocht of verhuurd, 
krijgt met het aangepaste Energieprestatiecertificaat 
een label van A+ (uitstekend) tot F (ondermaats). Het 
EPC+ geeft ook meer informatie over hoe de woning 
energiezuiniger kan worden gemaakt, wat dat kost en 
welk energielabel de woning nadien krijgt. 
Verbeterings- en renovatiepremie smelten samen 
Het eengemaakte en minder strenge systeem moet 
voor meer duidelijkheid en transparantie zorgen. 
Gezinnen met een lager inkomen krijgen ook meer 
flexibiliteit over hoe ze de renovatiepremie 
aanvragen, en alleenstaande ouders komen vlotter in 
aanmerking voor een tegemoetkoming. De 
aanpassingspremie, die specifiek op de doelgroep 
van ouderen gericht is, blijft voorlopig wel 
afzonderlijk bestaan. 
Nieuwe premies 
Wie zijn oude kachel vervangt door een 
milieuvriendelijker toestel, krijgt een premie die kan 
oplopen tot 250 euro. Wie een warmtepompboiler 
plaatst, ontvangt 400 euro steun. De premie voor 
dakisolatie daalt in 2019 wel van 6 €/m² naar 4 €/m². 

Energielening alleen nog voor sociale doelgroepen 
De Vlaamse overheid biedt niet langer aan iedereen 
een energielening aan voor energiebesparende 

ingrepen in de woning, zoals isolatie, 
hoogrendementsglas, zonnepanelen en 
warmtepompen. Alleen sociale doelgroepen en 
verenigingen kunnen nog zo’n lening afsluiten. 
Vleesafval en eieren bij gft, koffiepads niet meer 
Mogen voortaan bij het gft-afval: zowel dierlijk als 
plantaardig keukenafval en etensresten. Vlees- en 
visresten, vaste zuivelproducten als kaas, eieren en 
eierschalen kiepert u dus gewoon in de groene 
container, net als mest van kleine 
huisdieren. Theezakjes en koffiepads horen voortaan 
niet meer in de gft-bak. Ook mossel- en 
oesterschelpen moeten bij het restafval. 

Wet rond mede-eigendom versoepeld 
Woont u in een appartement? Het nieuwe 
appartementsrecht moet het beheer van de 
gemeenschappelijke delen eenvoudiger maken. Voor 
beslissingen omtrent de gemeenschappelijke delen 
als gangen, liften, tuin, dak en gevels wordt de 
vereiste 3/4 meerderheid verlaagd naar 2/3. Voor 
wettelijk verplichte werken zoals aanpassingen aan 
de liftinstallaties en de brandveiligheid is er een 
verlaging naar meer dan 50%. 
Voorts voorziet de nieuwe wet op de mede-
eigendom dat één eigenaar niet langer de afbraak en 
heropbouw van een appartementsgebouw kan 
blokkeren. 

Lage-emissiezone in Brussel wordt strenger 
De lage-emissiezone in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest wordt uitgebreid naar diesels van de EURO 2-
norm en benzinevoertuigen zonder EURO-norm of 
EURO 1-norm. Er geldt een overgangsperiode van 
drie maanden. 
 

MOBILITEIT 
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Oldtimers verplicht naar keuring 
Oldtimers met een leeftijd vanaf 25 tot 30 jaar 
moeten voortaan jaarlijks naar de periodieke 
technische keuring. Voertuigen met een leeftijd 
tussen de 30 en 50 jaar oud moeten tweejaarlijks 
worden geschouwd, die ouder dan 50 jaar 
vijfjaarlijks. Doel is het verzekeren van de 
verkeersveiligheid. 

Geen inhaalverbod meer voor vrachtwagens op 
snelweg 
Het algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens op 
snelwegen met 2x2 rijvakken verdwijnt. Het verbod 
zal alleen nog gelden bij regenweer. Als de regio’s dat 
nodig vinden mogen ze voor bepaalde delen van de 
snelweg wel een inhaalverbod opleggen, met 
verkeersborden.  
Op meer plaatsen kilometerheffing voor 
vrachtwagens 
Het wegennet waar de kilometerheffing voor 
vrachtwagens geldt, wordt uitgebreid met 38 
kilometer. Het gaat om drie trajecten: de A11 van 
Brugge (N31) tot Knokke-Heist (N49), de N36 van 
Roeselare (R32) tot de N35 in Zarren en de N722, van 
de N80 in Hasselt tot de N718 in Sint-Truiden. 
Nieuwe test voor beginnende bestuurders 
Wie zijn definitieve rijbewijs heeft gehaald, zal zes tot 
negen maanden later opnieuw naar het 
examencentrum moeten om te bewijzen dat hij het 
roze papiertje waard is. Het ‘terugkommoment’ zal 
100 euro kosten.  

‘Plusouder’ ook begeleider 
Een partner mag vanaf volgend jaar de (klein- en 
pleeg)kinderen, zussen en broers van de persoon met 
wie hij of zij samenwoont, ook leren rijden. Dat 
schrijven Het Belang van Limburg en De Standaard.  
Elektrische motorfietsen vrijgesteld van 
verkeersbelasting 
Wie een elektrische motorfiets koopt, hoeft daar 
geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) meer op te 
betalen. De vrijstelling komt bovenop de zero-
emissiepremie van 1.500 euro die iedereen met een 
elektrische motor krijgt. 

Vlaanderen is 7 fusiegemeenten rijker 
Vlaanderen telt vanaf 1 januari 7 extra 
fusiegemeenten: Aalter (Aalter + Knesselare), Deinze 
(Deinze + Nevele), Kruisem (Kruishoutem + Zingem), 
Lievegem (Waarschoot + Lovendegem + Zomergem), 
Puurs-Sint-Amands (Puurs + Sin-Amands), Pelt 
(Overpelt + Neerpelt) en Oudsbergen (Opglabbeek + 
Meeuwen-Gruitrode). Door de fusies telt Vlaanderen 
niet langer 308, maar 300 gemeenten.  

België wordt lid van VN-Veiligheidsraad 
België wordt twee 
jaar lang niet-
permanent lid van de 
Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties, 
samen met de 
Dominicaanse 
Republiek, Duitsland, 
Indonesië en Zuid-Afrika.  

Amnestieperiode voor wapens zonder vergunning 
loopt af 
Wie een vuurwapen zonder vergunning bezit, zal dat 
niet meer zomaar kunnen laten regulariseren. Wie 
nog betrapt wordt, riskeert een gevangenisstraf van 
één maand tot vijf jaar en/of een geldboete van 100 
tot 25.000 euro. De regularisatieperiode was niet van 
toepassing op verboden vuurwapens. 
 
 

POLITIEK 

VARIA 

Bron: Website HLN van 27/12/2018 
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Sinds 1 januari krijgt elk kind in Vlaanderen een Groeipakket. Met de overheveling van de federale 
kinderbijslag naar de gemeenschappen is het hele pakket aan steunmaatregelen voor gezinnen 
grondig hervormd. Naast de kinderbijslag en de sociale toeslagen maken vanaf nu ook de 
schoolpremie en de schooltoelagen voor het basis- en secundair onderwijs deel uit van dat 
totaalpakket. 

Een groeipakket voor elk kind 

Het was dit jaar best een historische nieuwjaarsdag 
voor de zowat 908.000 gezinnen die de overstap 
gemaakt hebben van het oude kinderbijslagsysteem 
naar het nieuwe en veel uitgebreidere Groeipakket. 
Een ingrijpende operatie waar bijna 1,6 miljoen 
kinderen bij betrokken zijn. 

Om beter je weg te vinden in het nieuwe systeem 
zetten we alvast enkele nieuwigheden op een rijtje. 
 

Van kinderbijslag naar basisbedrag 
 
Ben je sinds 1 januari 2019 – nog maar net dus – 
ouder geworden, dan val je in Vlaanderen meteen 
onder de nieuwe regels van het Groeipakket. In 
Brussel en Wallonië is dat pas vanaf 2020. 
• Heb je sinds Nieuwjaar een baby of is die op 

komst? Dan krijg je eenmalig startbedrag van 
1.122 euro, het vroegere kraamgeld. Als 
kinderbijslag ontvang je elke maand een 
basisbedrag van 163,20 euro. Van een rangregeling 
en leeftijdsbijslagen is er bij je gezin geen sprake 
meer. 

• Had je vóór 2019 al recht op kinderbijslag, dan blijf 
je nu maximaal dezelfde rechten behouden als 

vroeger. In 2018 was het basisbedrag 93,93 euro 
voor een eerste kind, 173,80 euro voor een 
tweede kind en 259,49 euro voor alle volgende 
kinderen. De bedragen blijven behouden en de 
rangregeling ook, maar opgelet: de rangen worden 
omgedraaid zodat, in tegenstelling tot vorig jaar, je 
oudste kind het hoogste bedrag krijgt en je jongste 
het laagste. Bovendien worden de bedragen 
vastgeklikt waardoor elk kind zijn nieuwe 
basisbedrag behoudt, ook als een ander kind het 
gezin verlaat. Alle kinderen geboren voor 2019 
blijven ook recht hebben op hun leeftijdsbijslag 
(extra bedrag op 6, 12 en 18 jaar). Bovenop de 
genoemde basisbedragen en de leeftijdsbijslagen 
voor bestaande gezinnen voorziet het Groeipakket 
voor elk gezin in twee nieuwe toeslagen: de 
kleutertoeslag en de kinderopvangtoeslag (zie 
verder voor details).  

Van schoolpremie naar schoolbonus 
 
In augustus krijg je een schoolbonus (de vroegere 
schoolpremie) om de kosten van het nieuwe 
schooljaar op te vangen. De schoolbonus geldt voor 
alle kinderen, ook wie vóór 2019 geboren is. De 
bedragen stijgen net als vroeger volgens de 
leeftijd van het kind: 20,40 euro (0 – 4 jaar), 

Wat elke ouder moet weten 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fjovandeurzen.be%2Fsites%2Fjvandeurzen%2Ffiles%2Fstyles%2Fthumbnail%2Fpublic%2FBOX_0.png%3Fitok%3DFhXL7aGr&imgrefurl=http%3A%2F%2Fjovandeurzen.be%2Fen%2Fnieuws%3Fpage%3D24&docid=-XeaeMmuEMy7bM&tbnid=64GoRt0
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fio.uitdatabank.be%2Fimages%2F07e6a453-5754-45b0-bbf4-4a823aa09102.jpeg%3Fcrop%3Dauto%26scale%3Dboth%26height%3D330%26width%3D400&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbsdpng.info%2Fpag-kinderbijslag-wordt-groeipakket.a
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35,70 euro (5 – 11 jaar), 51 euro ( 12 – 17 jaar) en 
61,20 euro (18 – 24 jaar). 

Het Groeipakket omvat minstens het startbedrag, 
het basisbedrag en (vanaf augustus) de schoolbonus. 
Daar heeft elk gezin sowieso recht op. Daarnaast 
voorziet het pakket onder bepaalde voorwaarden in 
extra toelagen om gezinnen meer te ondersteunen. 
Ook gezinnen met kinderen geboren vóór 1 januari 
2019 kunnen recht hebben op deze extra 
ondersteuning. Dit zijn binnen het Groeipakket de 
verschillende toeslagen: 
• Kinderopvang- en kleutertoeslag. 
• Sociale toeslag volgens inkomen en aantal 

kinderen. 
• Zorgtoeslag voor wezen, pleegkinderen en 

kinderen met een zorgnood. 
 
Alleen op de kinderopvang- en kleutertoeslag gaan 
we hierna dieper op in. Deze nagelnieuwe toeslagen 
worden automatisch toegekend aan alle ouders, 
weliswaar onder bepaalde voorwaarden. 

• De kinderopvangtoeslag gaat naar alle ouders die 
hun kind naar een Nederlandstalige opvang (niet-
inkomen gerelateerd) of onthaalouder sturen. Ook 
als in Brussel of het Waals Gewest gedomicilieerd 
bent én je kind gaat naar een Nederlandstalige 
crèche of onthaalouder, heb je recht op deze 
toeslag. De kinderopvangtoeslag bedraagt 3,23 
euro per kind per opvangdag. Een halve dag 
opvang geeft recht op de helft van het bedrag. 

• Kleuters van drie die ingeschreven zijn in een 
Nederlandstalige kleuterschool en vanaf hun vier 
jaar voldoende aanwezig zijn, krijgen gedurende 
twee jaar een jaarlijkse kleutertoeslag van 132,60 
euro. 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 worden de 
schooltoelagen voor het kleuter-, lager- en secundair 
onderwijs voor alle kinderen geïntegreerd in het 
Groeipakket én automatisch toegekend. De 
uitbetalers van het Groeipakket, en niet langer het 
Vlaams ministerie van Onderwijs, betalen voortaan 
deze schooltoelagen uit. Een voorwaarde is wel dat je 
gezinsinkomen onder de voorziene plafonds ligt. Net 
als in 2018 moet je de studietoelagen voor het hoger 
onderwijs wel zelf aanvragen. Binnen het 
Groeipakket krijgen studenten bij de start van het 
nieuwe academiejaar bovenop hun studietoelage wel 
een jaarlijkse ondersteuning van 50 euro. 

Schooltoe(s)lagen eindelijk automatisch 

Kinderopvang- en kleutertoeslag 

Bron: De Bond van januari 2019  

Waar je gezin misschien ook recht op 
heeft 

https://www.google.be/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2Fcfcd53a35a2235a5d756e2f763209ecc5312beb20d82c07dfb6da7991662c18d&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.debasisduffel.net%2FLS-Stationsstraat%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F85_20160901151241_september%25202016.
https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmiddengroninger.nl%2Ffiles%2Fu2%2Fkinderopvang_wk52-15.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmiddengroninger.nl%2Fnode%2F13057&docid=BAIb3E_OJWd0dM&tbnid=cRRsfZIKE5md-M%3A&vet=10ahUKEwinvs24qO3fAhWKKFAKHRaeCIsQMwhkKB
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Zi_0Z6KbAbw%2FW4ZAb3GrIpI%2FAAAAAAAAA90%2F4pu3vF9yxx0fkChOA6fxDwMstp7WgUpIwCLcBGAs%2Fs1600%2Fgroei%252Bkind%252Bblogg.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bbtklimburg.be%2F2018%2F08%2Fhet-
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• Heb je al kinderen en blijft je gezinssituatie in 
2019 ongewijzigd? 
Dan hoef je niets te doen wat de uitbetaling van 
het Groeipakket betreft. Alles verloopt 
automatisch. Je zult alleen merken dat je vroegere 
kinderbijslagfonds een nieuwe naam gekregen 
heeft. Vanaf nu ben je aangesloten bij FONS 
(vroeger Famifed) of bij een één van de vier 
Vlaamse private spelers (zie verder). Wil je toch 
naar een andere uitbetaler overstappen? Dat kan, 
maar pas vanaf 1 januari 2020. 

• Heb je al kinderen en komt er nog eentje bij in 
2019? 
Zodra er in je gezin een kindje bijkomt, kun je 
vanaf het eerste kwartaal na de geboorte voor al je 
kinderen overstappen naar een andere uitbetaler 
van het Groeipakket. Je huidige uitbetaler regelt 
alles zodat er geen betalingsonderbreking is. 

• Is je eerst kind sinds 1 januari 2019 geboren of 
verwachten jullie je eerste baby? 
Dan mag je nu al meteen je uitbetaler zelf kiezen. 

 
Tot vorig jaar betaalde meestal het 
kinderbijslagfonds van de werkgever van de vader de 
bijslag. Voor zelfstandigen was dat het 
kinderbijslagfonds van het sociaal verzekeringsfonds 
waarbij de vader was aangesloten. Maar in 2019 
wordt de band tussen de werkgever en het 
groeipakket doorgeknipt. Wie in 2019 een baby 
krijgt, moet kiezen voor één van de vier Vlaamse 

private betalers. Anders kom je automatisch bij FONS 
terecht. Vanaf 1 januari 2020 kan elk gezin vrij 
overstappen. De aansluiting is altijd minimaal voor 
één jaar. 

Naast de publieke uitbetaler FONS zijn dit de vier 
Vlaamse private uitbetalers die vanaf januari 2019 
instaan voor de uitbetaling van het Groeipakket (met 
een eerste betaling op  8 februari): 
• Kidslife Vlaanderen (ADMB, Group S en Horizon 

Het Gezin), 
• MyFamily (Xerius), 
• Parentia (Partena, Attentia en Future Generations/

Mensura), 
• Infino (Securex en Acerta). 
 
Het dossier van ouder die al kinderbijslag kregen, 
werd op 1 januari overgezet naar één van de vijf 
Vlaamse uitbetalers. Het bedrag van het groeipakket 
voor een bepaald gezin blijft bij elke uitbetaler 
hetzelfde. De uitbetalers kunnen zich wel 
onderscheiden door hun service. 

Wijzigen uitbetaler 

Wie betaalt mijn Groeipakket uit 

Samen met de start van het Groeipakket verandert ook het landschap van de kinderbijslagfondsen 
in Vlaanderen. Het federaal fonds Famifed heet nu FONS, de Vlaamse uitbetaler van het 
Groeipakket. Daarnaast blijven er nog vier private uitbetalers over. 

Nieuwe uitbetalers 

Bron: De Bond van januari 2019  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcyZiBqu3fAhUIKFAKHVzgAekQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.groeipakket.be%2F&psig=AOvVaw2VsOn1OnwqnDoBehpew3fH&ust=1547557213129200
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW8efDqu3fAhWIfFAKHZwzDBkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.oosterhout.nl%2Finwoners%2Fwerk-en-inkomen%2Fbijstandsuitkering%2Fuitbetaling-uitkering%2F&psig=AOvVaw3
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8oNn6qu3fAhUJKFAKHY0sBOMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.germanymantra.com%2Ffinance%2Fkindergeld&psig=AOvVaw0FE4p4QLYtM8mjtrH_7xBY&ust=1547557468024807
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Dankzij deze hernieuwing kan de Pensioendienst 
vanaf 1 januari 2019: 
 
• meerdere pensioenen in één keer betalen op 

dezelfde datum en met dezelfde betaalwijze; 
• u een vollediger en nauwkeurig uniek 

betaaldossier aanbieden; 
• uw vragen beter en sneller beantwoorden. 

Wat verandert er voor u? 
 

Uw betaaldatum?  
 
Voor u verandert er niets. 
 

Eén of meerdere betalingen? 
 
Voor u verandert er niets. 
 

Uw betaalwijze? 
 
Voor u verandert er niets. 
 

De frequentie van uw betalingen (jaarlijks of 
maandelijks)? 
 
Voor u verandert er niets. 

Wat verandert er voor u? 
 

Uw betaaldatum? 
 
U wordt betaald op de vroegste betaaldatum. 
 

Hoe kent u die datum? 
 

• U hebt een gepersonaliseerde brief ontvangen 
of 

• U vindt 
 De betaalplannen op de website van de FPD 
 De eerstvolgende betaaldatum op 

mypension.be 
 

Eén of meerdere betalingen? 
 
U ontvangt al uw pensioenen in één enkele betaling 
 
Eén uitzondering: als u een jaarlijkse 
arbeidsongevallenrente krijgt, blijft u die ontvangen 
in december.  
 

De unieke betaling van de pensioenen 

Vanaf 1 januari 2019 ontvangt u al uw pensioenen op hetzelfde moment. De Pensioendienst heeft 
zijn informaticatoepassing uitgebreid naar alle betaalgegevens van de drie pensioenstelsels, voor 
werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. 

U ontvangt één (of meerdere) 
werknemerspensioen(en) en/of 
zelfstandigenpensioen(en) en/of 
vergoedingspensioen(en) 

U ontvangt één (of meerdere) 
werknemerspensioen(en) en/of 
zelfstandigenpensioen(en) en/of 
vergoedingspensioen(en) en 
ambtenarenpensioen(en) 
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Uw betaalwijze? 
 
Al uw pensioenen worden op dezelfde wijze 
uitbetaald: 
 

• op uw bankrekening als u het nummer hebt 
meegedeeld. Dit is het gemakkelijkste en 
veiligste voor u 

• of per postassignatie in België en per cheque of 
internationaal mandaat in het buitenland. 

 

De frequentie van uw betalingen (jaarlijks of 
maandelijks)? 
 

• U wordt elke maand betaald? 
Voor u veranderd er niets. 

• U ontvangt maandelijks een betaling en een 
jaarlijkse betaling in december? 
Die betalingen worden samengevoegd tot één 
enkele maandelijkse betaling. 

Wat verandert er voor u? 
 

Uw betaaldatum? 
 

• Uw pensioen wordt betaald aan het begin van de 
maand? 
Voor u verandert er niets. 

• Uw pensioen wordt betaald aan het einde van de 
maand? 
Uw betaling zal vroeger komen, zo rond 24e van 
de maand. 

• Sommige van uw pensioenen worden in het 
begin van de maand betaald en andere pensioen 
op het einde van de maand? 
Ze zullen samen worden betaald aan het begin 
van de maand. 

Eén of meerdere betalingen? 
 

• U hebt een ambtenaren pensioen? 
Voor u veranderd er niets. 

• U hebt meersere ambtenarenpensioenen? 
U ontvangt al uw pensioenen in één enkele 
betaling. 

 
Eén uitzondering: als u een jaarlijkse 
arbeidsongevallenrente krijgt, blijft u die ontvangen 
in december.  
 

Uw betaalwijze? 
 
Al uw pensioenen worden op dezelfde wijze 
uitbetaald: 
 

• op uw bankrekening als u het nummer hebt 
meegedeeld. Dit is het gemakkelijkste en 
veiligste voor u 

• of per postassignatie in België en per cheque of 
internationaal mandaat in het buitenland. 

 

De frequentie van uw betalingen (jaarlijks of 
maandelijks)? 
 

• U wordt elke maand betaald? 
Voor u veranderd er niets. 

 
Bezoek de website van de pensioendienst. 
 
www.uniekebetaling.be 
 
Bel de pensioenlijn gratis vanuit België op het 
nummer 1765 (druk 1 voor Nederlands, druk 
vervolgens 1 en geef  de volgende 4 cijfers in: 7000). 
 
Betalend vanuit het buitenland: +32 78 15 1765 

Nog vragen? 

U ontvangt één (of meerdere) 
ambtenarenpensioen(en) 



www.facebook.com/acod.defensie 

De dag dat u gepensioneerd bent betaalt u 
niet langer de volle bijdrage. De bijdrage voor 
een gepensioneerd lid bedraagt immers € 
6,00 (€ 7,20 voor leden aangesloten in 
Antwerpen) per maand. De regel gaat in 
vanaf de maand volgend op deze waar u ons 
hiervan ingelicht hebt.  
 
Gezien de verschillende 
pensioenleeftijden is het voor onze 
gewesten onmogelijk om bij te houden wie wanneer met pensioen gaat. Wij vragen 
u dan ook om zelf het initiatief te nemen en via uw lokale afgevaardigde ONS 
SECRETARIAAT de datum waarop u met pensioen gaat kenbaar te maken. 

Syndicale bijdrage 

gepensioneerden 

http://www.facebook.com/acod.defensie

