
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 89
van ANN DE MARTELAER
datum: 28 oktober 2020

aan WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Groeipakket  -  COVID-19-toeslag

Op 10 juni 2020 werd een voorstel van decreet goedgekeurd dat het basisbedrag in het 
groeipakket verhoogt met een COVID-19-toeslag van 120 euro. Dit voor gezinnen van 
wie het inkomen voor de maanden maart, april, mei of juni 2020 minstens 10% lager ligt 
dan de inkomsten van de maand januari of februari 2020. De gedaalde inkomsten van 
het gezin mogen de maandelijkse inkomensgrens van 2213,30 euro niet overschrijden.

De toeslag kan worden aangevraagd vanaf 15 juni 2020 tot en met 31 oktober 2020.

1. Hoeveel gezinnen vroegen deze toeslag aan? Voor hoeveel kinderen?

2. Aan hoeveel gezinnen werd de toeslag toegekend? Aan hoeveel kinderen? Graag ook 
een opsplitsing naargelang het aantal kinderen per gezin.

3. Hoeveel dossiers werden negatief beoordeeld? Over hoeveel gezinnen gaat het? Over 
hoeveel kinderen?

4. Wat is het totale bedrag dat werd uitbetaald voor de COVID-19-toeslag? 

5. Hoeveel van deze gezinnen kregen al een sociale toeslag binnen het groeipakket? 
Over hoeveel kinderen gaat het?

6. Hoeveel van deze kinderen vallen onder het huidige groeipakket?

7. Hoeveel van deze kinderen vallen onder de regeling van de vroegere kinderbijslag?



WOUTER BEKE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD
op vraag nr. 89 van 28 oktober 2020
van ANN DE MARTELAER

1. Op 10 november 2020 werd er in 15.555 dossiers een aanvraag geregistreerd, die 
betrekking hadden op 36.731 kinderen. Een aanvraag wordt geregistreerd wanneer 
deze volledig is. Aangezien gezinnen tot vier maand na hun aanvraag krijgen om hun 
dossier te vervolledigen, kunnen er nog aanvragen bijkomen. Op een volledig en een 
definitief beeld is het dus nog wachten tot begin maart 2021.

2. In 7.741 dossiers werd de aanvraag goedgekeurd, met betrekking tot 17.752 
kinderen. Hierbij geven we een verdeling van het aantal dossiers naar aantal 
kinderen per dossier: 

Aantal kinderen per dossier Verdeling over aantal dossiers
1 30%
2 33%
3 21%
4 10%
5+ 6%

3. In 7.984 dossiers werd de aanvraag afgewezen, met betrekking tot 19.436 kinderen. 
We willen meegeven dat de cijfers uit het antwoord op de tweede en derde vraag 
niet mogen getotaliseerd worden, richting de eerste vraag. In de cijfers in de eerste 
vraag werden enkel unieke gevallen over gehouden die wel meermaals kunnen 
voorkomen in de goedkeuringen en afwijzingen. Zo kan een dossier in eerste 
instantie zijn afgewezen, om vervolgens wel een goedkeuring te krijgen. 

4. Momenteel betreft het 1.738.266,67 euro. 

5. In 5.818 dossiers werd reeds een sociale toeslag uitbetaald, voor 13.209 kinderen. 

6. Binnen de goedgekeurde aanvragen, ontvangen 2.047 kinderen het nieuwe 
basisbedrag. 

7. Binnen de goedgekeurde aanvragen, ontvangen 15.705 kinderen bedragen op basis 
van de overgangsmaatregelen binnen het Groeipakket. 


