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Groeipakket  -  Sociale toeslagen

In de hoorzittingen over de evaluatie van het Groeipakket gaf professor Wim Van Lancker 
aan dat het noodzakelijk is zicht te krijgen op de fouten die in de toekenning van de 
sociale toeslagen zijn geslopen, alvorens op dat systeem verder te gaan bouwen. In het 
jaarrapport 2019 rond het Groeipakket staat er echter weinig gedetailleerde info over de 
toekenning van de sociale toeslagen. Het is nochtans van groot belang een goed zicht te 
krijgen op welke gezinnen deze sociale toeslagen ontvangen en te garanderen dat er zo 
min mogelijk foutieve toekenningen plaatsvinden.

In die zin heb ik in mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 603 gepolst naar het aantal 
onterecht toegekende sociale toeslagen in 2019. Ik kreeg daarop het volgende antwoord 
van de minister: “We hebben de vraag voor terugvorderingen in 2019 opgevat als 
negatieve regularisaties voor de toekenningsperiode voor de sociale toeslagen die begon 
op 1 oktober 2019 en eindigde op 30 september 2020. (...) Er werd voor een bedrag van 
223.925,54 euro negatieve regularisaties uitgevoerd voor sociale toeslagen die werden 
toegekend in de toekenningsperiode die begint op 1 oktober 2019. Deze negatieve 
regularisaties betreffen 1.281 gezinnen en 1.824 kinderen. (...) Er werd een bedrag van 
13.488,70 euro niet teruggevorderd (...).” Hieruit begrijp ik dat er voor 223.925,54 euro 
aan onterecht sociale toeslagen werden toegekend tussen 1 oktober 2019 en 30 
september 2020. Daarvan werd voor 210.436,54 euro teruggevorderd ('13.488,70 euro 
niet teruggevorderd'). Verder begrijp ik uit het antwoord nog dat van die 223.925,54 
euro aan onterecht toegekende sociale toeslagen, fraude voor 4738,69 euro aan de basis 
lag. 

1. Klopt het dat er voor een bedrag van 223.925,54 euro aan sociale toeslagen 
onterecht werd toegekend in de toekenningsperiode 1 oktober 2019 tot 30 
september 2020? Zo niet, wat wordt dan bedoeld met 'negatieve regularisaties' en 
welk bedrag aan sociale toeslagen werd dan wel foutief toegekend? 

2. Graag het bedrag aan foutief toegekende sociale toeslagen van 1 januari 2019 tot 
vandaag (of meest recente gegevens). Over hoeveel gezinnen gaat het? Over 
hoeveel kinderen gaat het? Hoeveel van deze onterecht toegekende sociale 
toeslagen werden al teruggevorderd? Ook van de terugvorderingen graag het bedrag 
en het aantal gezinnen en kinderen. 

3. Fraude lag aan de basis van 4738,69 euro onterecht toegekende sociale toeslagen 
tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020. 

Wat was de achterliggende reden voor de overige bedragen aan onterecht 
toegekende sociale toeslagen? 



4. Hoeveel gezinnen ontvangen sociale toeslagen voor hun kind(eren)? Graag een 
verdeling naar gezinstype (alleenstaande met 1 kind, alleenstaande met > 1 kind, 
koppel met 1 kind, koppel met > 1 kind, andere gezinssituatie met 1 kind, andere 
gezinssituatie met > 1 kind). Dit voor de jaren 2019 en 2020.

5. Graag voor alle gezinnen die sociale toeslagen uit het Groeipakket ontvangen een 
verdeling op basis van werkintensiteit van de ouders. Deze verdeling ook graag op 
basis van gezinstype (alleenstaanden vs. niet-alleenstaanden). Dit voor de jaren 
2019 en 2020.

6. Hoeveel ouders die sociale toeslagen krijgen, ontvangen een beroepsinkomen uit 
loonverband? Hoeveel ontvangen sociale toeslagen als zelfstandige? Graag overzicht 
voor 2019 en 2020.

7. Hoeveel mensen die sociale toeslagen krijgen, hebben een beroepsinkomen uit 
loonverband of als zelfstandige én combineren dit met een andere vorm van 
inkomen? Graag overzicht voor 2019 en 2020.

8. Hoeveel mensen die sociale toeslagen krijgen, hebben geen beroepsinkomen uit 
loonverband of als zelfstandige? Graag overzicht voor 2019 en 2020.



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

ANTWOORD
op vraag nr. 747 van 18 juni 2021
van HANNES ANAF

1. De interpretatie is correct.

2. In onderstaande tabel gaat het meest recente overzicht van negatieve regularisaties 
met betrekking tot de sociale toeslagen, opgesplitst naar toekenningsperiode:

Toekenningsperiode Bedrag (euro) Aantal gezinnen Aantal kinderen
1.1.2019-
30.9.2019

777.311,43 11.312 13.926

1.10.2019-
30.9.2020

250.727,84 1.490 1.863

1.10.2020-heden 43.921,15 414 494

Wij kunnen u geen beeld geven van hoeveel van deze negatieve regularisaties reeds 
werden teruggevorderd. Een negatieve regularisatie met betrekking tot een sociale 
toeslag kan ook een gevolg zijn van een gelijktijdige negatieve regularisatie op een 
basisbedrag. Deze negatieve regularisaties maken dan onderdeel uit van eenzelfde 
terugvordering. We kunnen uit gerecupereerde bedragen met betrekking tot deze 
toeslagen niet afleiden hoeveel er van het betrokken bedrag voor de negatieve 
regularisatie met betrekking tot de sociale toeslag zou zijn teruggevorderd. De 
opvolging van terugvorderingen gebeurt geglobaliseerd, niet via de specifieke 
negatieve regularisaties van de bedragen van het Groeipakket die onderdeel uit 
kunnen maken van eenzelfde terugvordering.

3. Indien de toekenning van een sociale toeslag wordt gecorrigeerd, hoeft dat niet 
noodzakelijk te betekenen dat er een fout gemaakt is. Soms is informatie niet tijdig ter 
beschikking om een reeds uitgevoerde betaling te kunnen tegen houden, zonder dat 
er werkelijk sprake is van een fout.

Zoals eerder aangegeven in het antwoord op schriftelijke vraag 603 bestaat er een 
heel scala van redenen waarom een sociale toeslag wordt teruggevorderd. Die hebben 
niet noodzakelijk met de grondslag van de sociale toeslag te maken, maar kunnen ook 
te maken hebben met het basisbedrag, waardoor ook correcties op de sociale toeslagen 
worden doorgevoerd. Soms is er ook een combinatie van omstandigheden mogelijk. Er 
is echter geen verder overzicht van de grondslag van elke individuele negatieve 
regularisatie op de achterliggende oorzaken.

In het antwoord op schriftelijke vraag 603 werd wel een zicht gegeven op het aantal 
fraudegevallen dat werd geregistreerd, maar ook is er geen verder overzicht van de 
achterliggende redenen van de fraude.

4. In onderstaande tabel gaat het overzicht van alleenstaanden en andere gezinsvormen 
(het Groeipakket registreert geen verdere details over gezinsvormen), opgesplitst naar 
toekenningsperiode:



Gezinsvorm Periode 
1.1.2019-
30.9.2019

Periode 
1.10.2019-30.9-
2020

Periode 
1.10.2020-
heden

Alleenstaande 1 kind 81.073 90.087 86.648
Alleenstaande 
meerdere kinderen

57.595 64.560 60.127

Andere gezinnen 1 
kind

48.756 56.371 47.822

Andere gezinnen 
meerdere kinderen

75.614 88.856 78.096

5. De gegevens die binnen het Groeipakket geregistreerd worden laten momenteel niet 
toe om de gevraagde informatie te geven. Vraag is of dergelijke gegevenskoppeling 
zou passen in het kader van gegevensbescherming.

6. Idem

7. Idem

8. Idem


