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Groeipakket  -  COVID-19-toeslag

De coronacrisis heeft een ongeziene invloed op de situatie van heel veel gezinnen in 
Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbare. Inkomensverlies door tijdelijke 
werkloosheid of het geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid leiden tot een 
toename van het aantal gezinnen dat bij de OCMW’s aanklopt. Om te vermijden dat deze 
gezinnen in structurele armoede terechtkomen, keurde het Vlaams Parlement op 10 juni 
2020 de COVID-19-toeslag voor kwetsbare gezinnen bij hoogdringendheid goed.

Dit decreet geeft mee uitvoering aan de resolutie over een gerichte versterking van 
kwetsbare huishoudens naar aanleiding van de COVIDd-19-pandemie (Parl.St. Vl.Parl. 
2019-20, nr. 326/2) die in de plenaire vergadering werd goedgekeurd op 20 mei 2020.

Concreet betekent dit dat via het groeipakket in een tijdelijke en extra tegemoetkoming 
voor kwetsbare gezinnen voorzien wordt. Het gaat om gezinnen die omwille van de 
coronacrisis tijdens de maanden maart, april, mei of juni van dit jaar een inkomensdaling 
ervaren van minstens 10 procent in vergelijking met de maanden januari of februari van 
dit jaar en zo hun inkomen zien dalen tot onder 2213,30 euro per maand. Ook zij die al 
een lager inkomen (dan 2213,30 euro per maand) hadden en eenzelfde inkomensdaling 
meemaakten, komen in aanmerking.

Het gaat om een tijdelijke en extra tegemoetkoming, dus boven op het basisbedrag voor 
elk kind en boven op de eventueel reeds toegekende sociale toeslag. De COVID-19-
toeslag bedraagt 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven van 40 euro, 
en kan worden aangevraagd sinds 15 juni 2020 en dit tot en met 31 oktober 2020.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 673 van 14 juli 2020 gaf de minister cijfers 
over de COVID-toeslag tot 10 augustus ll.

1. Hoeveel gezinnen in totaal deden een aanvraag voor de COVID-19-toeslag? Hoeveel 
daarvan werden positief beoordeeld dan wel geweigerd? Graag een opdeling per 
provincie.

2. Op hoeveel kinderen hebben deze positieve beslissingen betrekking? Graag een 
opdeling per provincie.



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

ANTWOORD
op vraag nr. 107 van 3 november 2020
van KATRIEN SCHRYVERS

1. Onderstaand vindt u het gevraagde overzicht, zoals gekend op 10 november 2020. U 
zal merken dat in onderstaande gegevens ook een onderdeel “andere” is opgenomen. 
Wanneer een kind gedomicilieerd is in Vlaanderen betekent dit niet noodzakelijk dat 
de begunstigde ook in Vlaanderen woont. In situaties van co-ouderschap bijv. kan de 
ene ouder in Vlaanderen wonen en de andere in Brussel, Wallonië of het buitenland. 

We ontvingen in 15.555 dossiers een aanvraag. U zal merken dat de onderstaande 
opdeling een groter totaal geeft dan dit aantal. In het totaal van 15.555 werden enkel 
unieke gevallen over gehouden die wel meermaals kunnen voorkomen in de 
goedkeuringen en afwijzingen. Zo kan een dossier in eerste instantie zijn afgewezen, 
om vervolgens wel een goedkeuring te krijgen. In de onderstaande tabel kunnen er 
wel dossiers dubbel geteld zijn omwille hiervan. Daarnaast zijn er dossiers met 
kinderen die in twee of meer verschillende provincies wonen. Deze dossiers worden bij 
elk van deze provincies meegeteld. 

Provincie Goedkeuring Weigering  
Antwerpen 2.451 2.429
Limburg 1.086 1.037
Oost-Vlaanderen 1.736 1.889 
Vlaams-Brabant 1.058 1.228 
West-Vlaanderen 1.364 1.278 
Andere 87 162
Totaal 7.782 8.023

Het eigenlijke (zonder dubbele tellingen) aantal goedgekeurde aanvragen is 7.741 en 
het aantal afgewezen aanvragen 7.984.

2. Onderstaand vindt u het gevraagde overzicht: 

Provincie Goedkeuring 
Antwerpen 5.972
Limburg 2.323
Oost-Vlaanderen 3.896
Vlaams-Brabant 2.384
West-Vlaanderen 2.982
Andere 195
Totaal 17.752


