Vanaf het begin, bij elk gezin.

Wie is Parentia?

De kinderbijslag ondergaat
een grondige hervorming.
Vanaf 1 januari 2019

Parentia, het grootste kinderbijslagfonds

past elke regio in België

in Vlaanderen, Brussel en Wallonië,

zijn eigen systeem van

kinderbijslagfondsen van:

is ontstaan uit het samengaan van de

kinderbijslag toe.

Partena
Attentia

Dit zal in elke regio bestaan uit

en Future Generations

verschillende bedragen: een

sociale toeslagen. Kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben,
kunnen ook nog steeds rekenen op
extra toelagen. Gezinnen zullen
ook zelf kunnen kiezen welk

alles aan om jou als ouder
een zorgeloze en persoonlijke
service te bieden. Zo heb jij tijd
om te focussen op wat echt
ontplooien.

Als ouder wil je sowieso het
beste voor je kind. Maar er komen
ongetwijfeld heel wat vragen op
je af waarop je het antwoord niet
meteen vindt.

kinderbijslagfonds hun kinderbijslag
zal uitbetalen.

Bij Parentia doen we er

telt: je kind zich volledig laten

startbedrag bij de geboorte, een
maandelijks basisbedrag en mogelijke

Wat betekent
Parentia
voor jou?

Wat moet je doen als ouder?
Misschien ben je al aangesloten bij één
van deze fondsen. Dan stap je automatisch over naar het nieuwe Parentia.

Welke rechten en plichten heb ik
als ouder? Is administratief alles
in orde? Ontvang ik alle toelagen
waarop ik recht heb? Hoe krijgt
mijn kind echt alle kansen?

Je hoeft dus niets te doen.
Kindje op komst?
Vraag je kraamgeld aan bij Parentia.
Aangesloten bij een ander kinderbijslagfonds, maar wil je overstappen? Dat kan
vanaf 2020 in Vlaanderen, vanaf 2021 in

Voor de antwoorden op al die
vragen – en voor nog veel meer –
kan je volop rekenen op Parentia.

Wallonië en 2022 in Brussel.

Vanaf het begin, bij elk gezin.

Welkom bij Parentia
Stipt en correct

naar het nieuwe systeem of over de
dienstverlening van Parentia?

Parentia zorgt maand
na maand voor een
klokvaste betaling van je

Vanaf het begin, bij elk gezin.

Heb je nog vragen over de overgang

Wij staan klaar om je feilloos door

Inspireren

kinderbijslag. Dankzij onze

En we gaan graag een stapje

kinderbijslagexpertise,

verder. Wanneer kinderen zich

over zowel het huidige

ontwikkelen word je als ouder

als het nieuwe systeem,

soms geconfronteerd met keuzes

verzekeren we je continuïteit

of situaties die nieuw zijn. Of met

in betaling en een proactieve

vragen hoe je je kind het best kan

dienstverlening.

helpen of stimuleren? We inspireren
je graag gedurende het volledige
groeitraject van je kinderen met
praktische info en tips, aangepast

de hervorming te loodsen.

TIP
Kindje op komst?
Vraag je kraamgeld aan bij Parentia.

Contacteer ons via:
www.parentia.be

aan hun leeftijd.

Informeren
de administratie van je gezin te maken
heeft. Welke plichten heb je? Wat moet
je wanneer doen? Welke documenten
moet je bij de hand houden? Op welke
tegemoetkomingen mag je rekenen?
Op al deze vragen bieden we een helder
antwoord, afgestemd op jouw persoonlijke
gezinssituatie. Bovendien doen we er alles
aan om de administratieve rompslomp voor
jou zoveel mogelijk te beperken. We zetten
je op weg en zorgen dat je aan alles denkt.
Zo ben je zeker dat alles goed geregeld is.

V.U.: Alexandre Cleven, Parentia, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel

We helpen je graag bij alles wat met

