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Groeipakket  -  Uitbetaling van de participatietoeslag aan gezinnen met een leefloon

In de vergadering van de commissie Welzijn van 5 november 2019 kwam de problematiek 
rond de uitbetaling van de participatietoeslag (schooltoeslag) aan bod. Zo werd gesteld 
dat gezinnen met de laagste inkomens, mensen met vervangingsinkomens en een leefloon, 
achteraan de rij staan bij de uitbetaling.

In zijn antwoord stelde de minister pertinent dat er “geen vertraging” is bij de uitbetaling 
van de schooltoeslag. Mensen zonder eigendommen - een categorie van personen met 
toch een gevoelige armoede-indicatie - zouden bij de eersten zijn geweest die hun 
schooltoeslag toegekend hebben gekregen. 

In zijn antwoord, maar eerder terzijde, vernamen wij dat de toekenning van automatische 
rechten afhankelijk is van de gegevensbronnen. In het kader van de participatietoeslag 
betekent dit dat de inkomens- en de gezinssituatie moet kunnen worden gereconstrueerd. 
Daartoe wordt het aanslagbiljet gebruikt of is de bevraging complexer en moeten 
verschillende gegevensbronnen bevraagd worden.

Kwetsbare gezinnen die een leefloon hebben, beschikken vaak niet over een aanslagbiljet, 
zodat een automatische toekenning van de participatietoeslag niet mogelijk is. Zo blijkt 
dat personen die een leefloon ontvangen een brief ontvingen om hun inkomen van de 
laatste zes maanden aan te geven. Voor administratieve ondersteuning kunnen zij terecht 
bij het OCMW.

1. Aan hoeveel gezinnen met een leefloon werd een uitnodiging verzonden om hun 
inkomsten van de laatste zes maanden aan te geven?

2. Aan hoeveel van deze gezinnen werd ondertussen reeds een participatietoeslag 
uitbetaald?

3. Als de participatietoeslag eind november nog niet betaald werd, welke timing wordt 
dan vooropgesteld?

4. Wordt er naar een systeem gezocht om de participatietoeslag ook voor deze kwetsbare 
gezinnen die leven met een leefloon in 2020 op tijd uit te betalen, namelijk tussen 
september en november?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 165 van 12 december 2019
van ANN DE MARTELAER

1. De inkomensbeoordeling voor de selectieve participatietoeslagen voor het schooljaar 
2019/2020 ent zich op de inkomensgegevens voor 2017, overeenkomstig artikel 12, 
§2, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de 
selectieve participatietoeslagen.

Om de selectie te kunnen maken rond leefloon hebben we ons moeten beroepen op 
historische gegevens uit de betaalsystemen van de federale uitbetalers. Indien deze 
niet bevestigd werden door elektronische berichtgeving van de POD Maatschappelijke 
Integratie, werd een informatiebrief uitgestuurd met de vraag aan betrokkenen om 
meer gegevens te verstrekken inzake het inkomen.

De selectie gebeurde ruim zodat niemand uit de boot zou vallen. Het zou daarbij 
kunnen dat sommige mensen uit deze selectie niet effectief leefloon ontvingen en het 
wil ook niet zeggen dat iedereen uit deze selectie ook effectief recht op een 
schooltoeslag zou moeten hebben.

Er werden in 4.452 dossiers brieven uitgestuurd. 

De administratie bekijkt hoe ze deze selectie naar volgend schooljaar toe kan 
verfijnen, ook op basis van de ervaringen van dit jaar. 

2. De selectie van hoeveel personen er reeds betaald werden uit het aantal dossiers 
waarvan sprake in het antwoord op vraag 1, gebeurde op 19 december 2019. Op dat 
ogenblik werd reeds voor 589 van deze dossiers effectief een schooltoeslag betaald. 

3. Er is geen concrete timing in deze, aangezien men afhankelijk is van de verdere input 
van de gezinnen. Maar op het ogenblik dat deze informatie wordt bezorgd, wordt het 
recht verder onderzocht. 

4. Er wordt voor volgend schooljaar onderzocht hoe we de doorlooptijd van dossiers nog 
verder kunnen terug brengen, dan nu al het geval is. Het VUTG en de 
uitbetalingsactoren zullen gebruik kunnen maken van de gegevens die ze ter 
beschikking hebben na deze eerste betaling van de schooltoeslag, om nog sneller uit 
te kunnen betalen. 


