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Selectieve participatietoeslag  -  Uitbetaling

De schooltoeslag of selectieve participatietoeslag werd vorig schooljaar op basis van 
gezinstype, leeftijd van de kinderen en het al dan niet beschikken over een eigendom 
uitbetaald. Die uitbetaling liep gespreid van midden september tot eind oktober 2019. 
Daarna kwamen pas de meest kwetsbare gezinnen aan de beurt, met name zij die leven 
van een uitkering. Mensen die een leefloon of inkomensvervangende tegemoetkoming 
ontvangen, kregen pas eind november 2019 de schooltoeslag uitbetaald. 

De schooltoeslag dient nochtans om de schoolfacturen te kunnen betalen en die liggen het 
hoogst bij de start van het schooljaar. De gezinnen die deze toeslag het meest nodig 
hadden, stonden achteraan in de rij. Ik heb dit toen aan de minister gemeld en deze liet 
weten er alles aan te zullen doen om ervoor te zorgen dat mensen met een uitkering in 
2020 niet opnieuw moeten wachten op hun schooltoeslag.

1. Wanneer is er gestart met de uitbetaling van de schooltoeslagen voor het schooljaar 
2020-2021?

2. Hebben alle gezinnen die er recht op hebben intussen de toeslag ontvangen?

3. Hoe is de uitbetaling dit jaar georganiseerd? In welke groepen worden de gezinnen 
voor de uitbetaling onderverdeeld en op welk moment krijgen ze hun schooltoeslag 
toegekend? Graag een overzicht van de uitbetalingsmomenten per groep.

4. Wanneer komen gezinnen die een inkomensvervangende tegemoetkoming of leefloon 
ontvangen dit jaar aan de beurt? 



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

ANTWOORD
op vraag nr. 772 van 10 september 2020
van HANNES ANAF

1. De schooltoeslag werd een eerste keer uitbetaald omstreeks 8 september 2020 
(afhankelijk van bij welke bank mensen zijn aangesloten kan de effectieve ontvangst 
op de rekening één of enkele dagen verschillen).

2. Gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar, waarvan de inkomensgegevens en 
inschrijvingsgegevens gekend zijn (op basis van de input van overheidsinstanties die 
deze aanleveren), ontvingen reeds een  schooltoeslag. 

3. We zijn afhankelijk van het tempo waarin inkomensgegevens en 
inschrijvingsgegevens ons bereiken. 

Inschrijvingsgegevens van kinderen en jongeren in het kleuter-, basis en secundair 
onderwijs bereikten ons reeds een eerste keer, wat ons toeliet om voor 213.000 
kinderen een schooltoeslag uit te betalen. In de loop van de maand september zullen 
de inschrijvingsgegevens van kinderen kleuter-, basis en secundair onderwijs worden 
vervolledigd, begin oktober zal de schooltoeslag voor deze kinderen en jongeren 
worden uitbetaald. 

Vervolgens ontvangen we halverwege oktober een eerste keer de 
inschrijvingsgegevens voor kinderen uit het hoger onderwijs. Eind oktober, begin 
november zullen gezinnen met kinderen in het kleuter-, basis en secundair onderwijs 
én in het hoger onderwijs hun schooltoeslag ontvangen. Het bedrag van de 
schooltoeslag kan immers verschillen wanneer een jongere in het gezin les volgt in 
het hoger onderwijs. Deze gegevens worden verder aangevuld met 
inschrijvingsgegevens in de loop van november. Eind november, begin december 
zullen dus alle schooltoelagen zijn uitbetaald voor gezinnen over wiens gegevens we 
beschikken op dat ogenblik. 

4. Bij de uitbetaling van de selectieve participatietoeslag in het schooljaar 2019-2020, 
de eerste keer binnen het Groeipakket, waren we volledig afhankelijk van externe 
bronnen om inkomensgegevens aan te reiken. Dit jaar kunnen we de gegevens die 
beschikbaar zijn van die eerste uitbetaling verleden schooljaar hergebruiken, 
waardoor we er in geslaagd zijn om zelf meer proactief alle inkomensbronnen aan te 
spreken. Dat betekent dat we nu al beschikken over alle inkomensgegevens die 
beschikbaar zijn bij de bronnen die ze aanleveren, ook voor mensen die een leefloon 
of een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen. Zij gaan mee in de 
betaalvolgorde die hierboven aangegeven is.  

Er is dus geen fasering voorzien naargelang het type inkomensgegevens. Mensen 
wiens inkomens onduidelijk zijn of wiens inkomen ontbreekt, ontvangen proactief 
een schrijven van hun uitbetaler Groeipakket. 

Indien burgers zelf over relevante informatie menen te beschikken, kunnen ze deze 
steeds aanleveren. Men moet niet verontrust zijn als men op dit ogenblik nog geen 
betaling heeft ontvangen, we zijn immers afhankelijk van het tempo waarmee 
inschrijvingsgegevens van scholen ons bereiken. Wie begin december nog niets heeft 
ontvangen en meent toch recht te hebben kan op dat ogenblik zeker zijn uitbetaler 



Groeipakket aanspreken. Dat kan natuurlijk ook reeds vroeger indien men meer 
informatie wenst over zijn of haar dossier. 


