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Groeipakket  -  Participatietoeslagen

Sinds 1 januari 2019 is het systeem van participatietoeslagen in werking getreden. 
Daaronder valt de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag. 

Voor de kinderopvangtoeslag ontvangen ouders 3,23 euro per kind per opvangdag, als 
het kind naar een niet-inkomensgerelateerde kinderopvang gaat. De kleutertoeslag wordt 
jaarlijks uitbetaald en bedraagt 132,60 euro. Schooltoeslagen vallen onder het selectieve 
deel en worden enkel uitgekeerd aan ouders die aan alle voorwaarden voldoen.

1. Hoeveel gezinnen ontvangen een kinderopvangtoeslag? Gelieve een overzicht te 
geven per maand vanaf januari 2019.

2. Hoeveel kinderen gaan naar een niet-inkomensgerelateerde kinderopvang en hoeveel 
naar een inkomensgerelateerde kinderopvang? Gelieve voor beide categorieën een 
overzicht te geven voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.

3. Hoeveel gezinnen hebben sinds 1 januari 2019 al een kleutertoeslag ontvangen? 

4. Hoeveel kinderen volgen kleuteronderwijs? Gelieve een overzicht te geven per 
schooljaar voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019. 

5. Hoeveel gezinnen hadden in 2019 recht op de schooltoeslag? Hoeveel gezinnen 
hebben die schooltoeslag ontvangen in september? Hoeveel gezinnen hebben de 
schooltoeslag ontvangen in oktober? Hoeveel gezinnen hebben de 
schooltoeslag ontvangen in november en hoeveel gezinnen zullen de 
schooltoeslag ontvangen in december? Graag ook telkens een onderverdeling per 
categorie (ouders met kinderen onder 18 jaar zonder eigendom, ouders met 
kinderen onder 18 jaar met eigendom, ouders met kinderen onder en boven 18 jaar, 
ouders die een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen, niet-Belgen, ...).



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

ANTWOORD
op vraag nr. 99 van 19 november 2019
van HANNES ANAF

1. In onderstaande tabel een overzicht van het aantal gezinnen dat per maand 
kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. Momenteel zijn er gegevens beschikbaar tot 
en met oktober 2019.

2. De gevraagde gegevens zijn als zodanig niet beschikbaar. Wat wel beschikbaar is, is 
enerzijds het ‘gebruikscijfer’ en anderzijds het aandeel kinderen in de (niet-) 
inkomensgerelateerde kinderopvang, zij het pas vanaf 2016. 
Het ‘gebruikscijfer’ is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen in de 
kinderopvang en het totaal aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar. Voor 2019 zijn de 
cijfers nog niet beschikbaar.

Daarnaast zijn er ook gegevens over het aandeel kinderen in de (niet-) 
inkomensgerelateerde kinderopvang. De percentages in onderstaande tabel geven 
het aandeel weer van de kinderen die respectievelijk worden opgevangen in een 
inkomensgerelateerde of niet-inkomensgerelateerde kinderopvang, op het totaal 
aantal 0 tot 3 jarigen die naar de kinderopvang gaan. Voor 2019 zijn de gegevens 
nog niet beschikbaar.

Jaar
% in 
inkomensgerelateerde 
kinderopvang

% in niet-
inkomensgerelateerde 
kinderopvang

2016 74,10% 25,90%
2017 75,40% 24,60%
2018 75,50% 24,50%

Maand
Aantal 
gezinnen

januari 24.707
februari 24.717
maart 25.276
april 25.010
mei 24.397
juni 23.787
juli 22.899
augustus 23.243
september 23.456
oktober 24.043

Jaar Gebruikscijfer
2016 51,90%
2017 52,60%
2018 54,60%



3. Sinds 1 januari 2019 hebben 125.222 gezinnen een kleutertoeslag ontvangen.

4. In onderstaande tabel het aantal kinderen dat kleuteronderwijs volgt voor de 
gevraagde schooljaren.

5. We kunnen geen cijfers geven op het niveau van de gezinnen, maar wel over het 
aantal kinderen dat schooltoeslag heeft ontvangen. Eind november 2019 hadden 
366.892 kinderen recht op een schooltoeslag. 204.477 kinderen hebben de 
schooltoeslag ontvangen in september, 78.677 kinderen in oktober en 83.738 in 
november. Hoeveel kinderen nog in december recht zullen hebben op schooltoeslag 
weten we nu nog niet. We weten wel dat er tot nu toe 1.176.681 leerlingen 
onderzocht zijn, wat overeenkomt met 97% van de totale populatie.

In onderstaande tabel een overzicht naargelang categorie:

Datum uitbetaling Categorie Aantal kinderen 
12/09/2019 Gezinnen met enkel 

kinderen jonger dan 18 
jaar én zonder eigendom 

41.477

26/09/2019 Gezinnen met enkel 
kinderen jonger dan 18 
jaar met eigendom 
(waarbij exacte match kan 
worden gemaakt tussen 
adres en VLABEL-
gegevens) 

163.000

10/10/2019 Gezinnen met enkel 
kinderen jonger dan 18 
jaar met eigendom 
(waarbij geen exacte 
match kan worden 
gemaakt tussen adres en 
VLABEL-gegevens) 

29.593

24/10/2019 Gezinnen met (1 of meer) 
kinderen ouder dan 17 jaar 

28.006

31/10/2019 Gezinnen waarbij één van 
de inkomensverstrekkers 
op het aanslagbiljet had 
aangeduid dat hij/zij een 
zware handicap had, maar 
die toch geen IVT ontving 

21.078

Gezinnen waarbij één van 
de inkomensverstrekkers 
op het aanslagbiljet had 
aangeduid dat hij/zij een 
zware handicap had en IVT 
ontving 

14/11/2019 

Gezinnen waarbij één van 
de inkomensverstrekkers 

57.374

Schooljaar Aantal kinderen
2015-2016 269.740
2016-2017 268.346
2017-2018 265.775
2018-2019 264.575



een leefloon ontving 
28/11/2019 Gezinnen waarbij één van 

de inkomensverstrekkers 
een leefloon ontving 

26.364

Totaal  366.892


