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

Uitbetaling schooltoeslag  -  Referentie-inkomen

Kinderen vanaf drie jaar die door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gesubsidieerd of 
gefinancierd kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel, 
kunnen vanaf het schooljaar 2019-2020 onder bepaalde voorwaarden rekenen op een 
jaarlijkse schooltoeslag. De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage die 
uitbetaald werd door het Vlaamse Ministerie van Onderwijs. De schooltoeslag wordt apart 
betaald. Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het type onderwijs, het 
gezinsinkomen en de gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaand).

Merkwaardig is dat volgens de begeleidende brief die de ouders, die recht hebben op 
deze toeslag, ontvingen, de toeslag berekend wordt op het inkomen van 2017 en zal 
worden herberekend als het inkomen van 2019 bekend is. Dit creëert onduidelijkheid en 
ongerustheid bij de ouders.

1. Waarom werd er voor deze aanpak gekozen?

2. Zal, indien het inkomen van de ouders in 2019 hoger is dan in 2017, een deel van de 
toeslag worden teruggevorderd?

3. Zal, indien het inkomen van de ouders in 2019 lager was dan in 2017, een extra 
toeslag worden betaald?

4. Welke initiatieven zal de minister in dit verband desgevallend nog nemen?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 132 van 27 november 2019
van ROOSMARIJN BECKERS

1. Er werd binnen het Groeipakket voor gekozen om, waar mogelijk, een systeem van 
automatische rechtentoekenning te hanteren. 

Het bedrag van de schooltoeslag is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de 
gezinsinkomsten. Op basis van wetenschappelijke input (Een empirisch onderzoek 
naar de betaalbaarheid en wenselijkheid van hervormingen in de toekomstige Vlaamse 
kinderbijslag, door Van Lancker, Verbist en Vinck) werd gekozen de schooltoeslag toe 
te kennen op basis van het inkomen zoals gekend op het aanslagbiljet. 

Het meest recente gevalideerde aanslagbiljet dat kan gehanteerd worden aan het 
begin van een schooljaar (dat begint in kalenderjaar T) is dat van het aanslagjaar 2 
jaar geleden (dat is dan kalenderjaar T-2). Hierbij zijn we afhankelijk van de 
doorlooptijd bij de FOD Financiën. 

Het kiezen voor deze stroom betekent dat men in het jaar van de beoordeling werkt 
met het inkomen van een begunstigde van twee jaar geleden. Het zou kunnen dat 
deze situatie niet overeenkomt met de huidige inkomenspositie van betrokkene. Dat is 
een beperking die wordt aanvaard in functie van de genoemde automatische 
rechtentoekenning. 

Het principe om al dan niet terug te vorderen is bepaald in het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 17 mei 2019 betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling. Wij 
verwijzen u graag naar de volgende passage uit de nota aan de Vlaamse Regering bij 
de principiële goedkeuring van het besluit (VR 2019 0504 DOC.0437/1), meer bepaald 
de toelichting bij artikel 14: 

“Dit artikel stelt, overeenkomstig hetgeen bepaald werd in artikel 10 van het 
voormelde besluit van 21 september 2018, dat aan het begin van het toekenningsjaar 
niet enkel wordt geëvalueerd of de selectieve participatietoeslag voor dat 
toekenningsjaar kan toegekend worden, maar dat eveneens het kalenderjaar waarop 
de inkomsten van toepassing zijn, zal gecontroleerd worden. In de praktijk gaat het 
dus om het kalenderjaar twee jaar voor het huidige kalenderjaar. Indien blijkt dat de 
inkomsten van dit kalenderjaar onder de inkomensgrens liggen, zal de selectieve 
participatietoeslag voor de toekenningsperiode waarvoor hij nog niet werd uitbetaald, 
geregulariseerd worden. Deze regularisatie is billijk aangezien sommige gezinnen 
wiens selectieve participatietoeslag geweigerd werd op basis van de automatische 
procedure, ten onrechte geen gebruik zullen maken van de alarmbelprocedure, zodat 
automatische rechtentoekenning mogelijk wordt. “

Dit komt er op neer dat het kalenderjaar T zal gecontroleerd worden in T+2. Er wordt 
eveneens bepaald dat de evaluatie dient om de selectieve participatietoeslag uit te 
betalen, als dat niet gebeurd is op basis van het inkomen T-2. Dat betekent dat men 
twee jaar (kalenderjaar T+2) later niet gaat terugvorderen op het ogenblik dat het 
effectieve inkomen bekend is. Het zou mensen dubbel straffen: aan de ene kant 
dragen zij het effect van de vertraging met 2 jaar en worden zij ook nog eens gestraft 
2 jaar na datum door de informatie te laten doorwegen niet enkel voor de 



toekenningsperiode die op dat ogenblik aanvangt, maar ook voor de 
toekenningsperiode 2 jaar geleden te laten doorwerken.

2. De inkomsten van de FOD Financiën die in T+2 de uitbetalingsactor bereiken, worden 
gezien het antwoord op vraag 1 niet gebruikt om terugvorderingen te doen met 
betrekking tot kalenderjaar T.

3. De inkomsten van de FOD Financiën die de uitbetalingsactor bereiken in T+2, worden 
gezien het antwoord op vraag 1 gebruikt om toekenningen te doen waar er nog geen 
toekenningen werden uitgevoerd. 

4. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket is zich ten zeerste bewust van het feit dat 
informatiebrieven en documenten die naar de gezinnen worden gestuurd, voldoende 
duidelijk dienen te zijn. Deze formulieren staan onder een voortdurende evaluatie en 
worden waar nodig aangepast. 


