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Toekenning zorgtoeslag  -  Koppeling databanken

Een kind ontvangt bovenop het basisbedrag van het groeipakket een zorgtoeslag als het 
een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft die voortvloeit uit een aandoening met 
gevolgen voor hemzelf, op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het 
vlak van activiteit en participatie, of voor zijn familiale omgeving.

De ouders sturen de aanvraag door naar de uitbetaler van het groeipakket. Er volgt een 
procedure waarin vragenlijsten naar de ouders worden teruggestuurd. Dit dossier gaat 
naar een evaluerend arts die het beoordeelt en waarop het recht al dan niet wordt 
toegekend.

In de plenaire vergadering van 27 januari 2021 vroeg ik de minister naar de koppeling van 
de databanken zodat we voor kinderen met een zorgnood en hun ouders de administratie 
en bijkomende onderzoeken kunnen verlichten. Er zijn veel gegevens bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), Opgroeien, de Directie-generaal 
Personen met een handicap enzovoort.

1. Welke databanken zijn tot op heden gekoppeld aan het recht op de zorgtoeslag?

2. Hoeveel kinderen hebben een erkenning van handicap, maar ontvangen de zorgtoeslag 
niet? Hoeveel wel?

3. Hoeveel kinderen hebben deze erkenning niet, maar verkrijgen de zorgtoeslag wel? 
Hoeveel niet?

4. Welke initiatieven zal de minister nemen inzake het koppelen van bestaande 
databanken opdat alle kinderen hun recht op een zorgtoeslag (automatisch) kunnen 
doen gelden?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 342 van 28 januari 2021
van KOEN DANIËLS

1. Voor het recht op zorgtoeslag te bepalen worden de identificatiegegevens van 
personen uit het Rijksregister gehaald.
Er is ook een volledige migratie gebeurd van de ‘Vlaamse’ FOD SZ-dossiers waardoor 
in het kader van ambtshalve herzieningen (en herzieningsaanvragen op FOD SZ-
beslissing) de evaluerend arts beschikt over het vroegere dossier bij FOD SZ en 
hiermee dus rekening kan houden bij zijn beslissing.
Tenslotte is er ook een koppeling met het Vlaams Kadaster Groeipakket, waar bij een 
ambtshalve herziening gecheckt wordt of het kindje nog een Groeipakket heeft.

2. We hebben geen zicht op welke kinderen een erkenning van handicap hebben.

3. We hebben geen zicht op welke kinderen wel een zorgtoeslag hebben, maar geen 
erkenning handicap. 

4. Wat de nieuwe koppelingen betreft, kunnen we verwijzen naar het opzetten van een 
nieuw IT-systeem in de loop van 2021, wat een belangrijk aspect van automatisering 
en digitalisering inhoudt. Daarvoor zal er een integratie gebeuren met het Centraal 
Klanten Bestand (CKB) waaruit de persoonsgegevens die binnen Opgroeien reeds 
gekend zijn, gehaald zullen worden. Integraties met andere databanken (bv. 
eHealth) zijn pistes die beleidsmatig onderzocht zullen moeten worden.


