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Groeipakket  -  Sociale toeslagen

Met de komst van het Groeipakket werd het systeem van sociale toeslagen vernieuwd. 
Voorheen moest men een bepaald socioprofessioneel statuut hebben om een sociale 
toeslag te ontvangen. Sinds januari 2019 is dit niet meer zo. De sociale toeslagen 
worden in het nieuwe systeem gelinkt aan het gezinsinkomen en de grootte van het 
gezin. De inkomensgrens bedraagt 30.986,17 euro. Gezinnen met 1 of 2 kinderen krijgen 
een sociale toeslag van 51 euro per kind. Gezinnen met 3 of meer kinderen ontvangen 
81,60 euro per kind. Gezinnen van 3 of meer kinderen met een inkomen tussen 
30.986,17 en 61.200 euro ontvangen een toeslag van 61,20 euro per kind.

1. Hoeveel gezinnen ontvangen momenteel een sociale toeslag onder het nieuwe 
systeem? Hoeveel gezinnen ontvangen het Groeipakket?

2. Hoeveel gezinnen onder de inkomensgrens van 30.986,17 euro ontvangen een 
sociale toeslag?

3. Hoeveel gezinnen tussen de inkomensgrenzen van 30.986,17 en 61.200 euro 
ontvangen een sociale toeslag?

4. Hoeveel personen die een sociale toeslag ontvangen zijn aan het werk en hoeveel 
ontvangen een leefloon, een inkomensvervangende tegemoetkoming of een 
inkomensgarantie voor ouderen?

Gelieve een overzicht te geven van het aantal personen per categorie én een 
overzicht van het aantal personen op basis van de inkomensgrenzen (hoeveel 
personen onder 30.986,17 en hoeveel personen tussen 30.986,17 en 61.200 euro).

5. Hoeveel gezinnen ontvangen vandaag een sociale toeslag onder het oude systeem? 
Hoeveel gezinnen ontvangen de kinderbijslag binnen het oude systeem?

6. Graag het overzicht per jaar van aantal gezinnen die een sociale toeslag ontvangen 
vanaf 1994 tot en met 2019. 

Graag ook het overzicht van het aantal gezinnen per jaar die in aanmerking komen 
voor de sociale toeslag vanaf 1994 tot en met 2019.



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

ANTWOORD
op vraag nr. 97 van 19 november 2019
van HANNES ANAF

1. In oktober 2019 hadden 179.572 gezinnen recht op een sociale toeslag en 881.122 
gezinnen recht op Groeipakket.

2. 176.060 gezinnen ontvangen een sociale toeslag omdat hun gezinsinkomen lager ligt 
dan 30.986,17 euro

3. 3.512 gezinnen ontvangen een sociale toeslag omdat hun gezinsinkomen zich situeert 
tussen 30.986,17 euro en 61.200 euro.

4. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal personen die werken en over het 
aantal personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). 

Wat personen met leefloon betreft, zijn er in oktober 2019 8.809 gezinnen die een 
sociale toeslag krijgen omdat hun gezinsinkomen lager is dan 30.986,17 euro en 40 
gezinnen met een inkomen tussen 30.986,17 en 61.200 euro.

Wat personen met inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) betreft, zijn er 3.057 
gezinnen met een sociale toeslag die een inkomen lager dan 30.986,17 euro hebben 
en 5 gezinnen van wie gezinsinkomen zich tussen de 30.986,17 euro en 61.200 euro 
situeert.

5. In oktober 2019 hadden 79.190 gezinnen recht op een sociale toeslag met bedragen 
van het oude systeem en 845.042 gezinnen recht op het Groeipakket, met 
basisbedragen van het oude systeem.

6. De tabel hieronder geeft een overzicht van het aantal gezinnen die een sociale toeslag 
ontvangen per jaar vanaf 1994. De gegevens zijn afkomstig uit de statistieken van 
Famifed. Enkele opmerkingen bij deze tabel.

De gegevens per deelentiteit zijn slechts beschikbaar vanaf 2015. De gegevens voor 
deze datum zijn gebaseerd op de geografische statistieken. Dit betekent dat ze enkel 
de gezinnen omvatten die in Vlaanderen wonen. De gezinnen die in het buitenland 
wonen maar die kinderbijslag uit Vlaanderen ontvangen zijn niet opgenomen in de 
cijfers.

De gegevens zijn pas vanaf 2014 volledig. In alle jaren ervoor ontbreken onder meer 
de zelfstandigen en een deel van overheid. Er bestonden toen immers nog verschillende 
stelsels van kinderbijslag. Famifed beschikte niet over de cijfers van de zelfstandigen 
en niet over de cijfers van de volledige overheid.

De sociale toeslag voor eenoudergezinnen werd pas in 2007 ingevoerd.

 



Jaar aantal gezinnen
1994 47.432
1995 42.316
1996 48.136
1997 47.890
1998 48.350
1999 45.996
2000 44.338
2001 43.214
2002 45.083
2003 53.650
2004 54.450
2005 56.723
2006 53.819
2007 69.610
2008 74.626
2009 76.735
2010 81.637
2011 84.104
2012 92.203
2013 93.822
2014 110.149
2015 113.578
2016 111.208
2017 106.149
2018 101.402

Er wordt ook nog gevraagd naar het aantal gezinnen die in aanmerking komen voor 
een sociale toeslag. Hierover bestaan echter geen cijfers.


