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Groeipakket  -  Coronatoeslag

De afgelopen maanden werd onze maatschappij geconfronteerd met de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie. De regering nam extra maatregelen om kwetsbare gezinnen te 
beschermen. 

Een van deze maatregelen was de eenmalige uitkering van een coronatoeslag van 120 
euro (uitbetaald in drie schijven). Volgens de regering zouden 126.000 gezinnen 
daarvoor in aanmerking komen. Zij konden deze extra toeslag tot 31 oktober 2020 
aanvragen. Eind augustus bleek dat nog slechts 6500 kinderen deze toeslag hadden 
ontvangen, ver onder de verwachtingen. De minister lanceerde een oproep om de 
toeslag alsnog aan te vragen.

1. Hoeveel coronatoeslagen werden aangevraagd?

2. Is de minister tevreden met het aantal gezinnen dat werd bereikt? Zo niet, is het een 
optie om de aanvraagperiode te verlengen?
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ANTWOORD
op vraag nr. 98 van 30 oktober 2020
van BRECHT WARNEZ

1. Op 10 november 2020 waren er 7.741 dossiers met een goedgekeurde aanvraag, met 
betrekking tot 17.752 kinderen. In totaal waren er op dat ogenblik al in 15.555 dossiers 
een aanvraag geregistreerd, die betrekking hadden op 36.731 kinderen. Een aanvraag 
wordt geregistreerd wanneer deze volledig is. Aangezien gezinnen tot vier maand na 
hun aanvraag krijgen om hun dossier te vervolledigen, kunnen er nog aanvragen 
bijkomen. Op een volledig en een definitief beeld is het dus nog wachten tot begin 
maart 2021.

2. Hoewel de COVID-19-toeslag ongetwijfeld financiële noden van de gezinnen heeft 
gelenigd, lijkt een verlenging van de aanvraagperiode niet aangewezen om een aantal 
redenen. 

We zijn ondertussen vier maanden verwijderd van de laatst mogelijke 
referentiemaand, juni, binnen dewelke de inkomensdaling zich moest situeren. Het 
verlengen van de aanvraagperiode lijkt dan ook weinig soelaas te bieden aangezien 
gezinnen die nu een inkomensdaling zouden kunnen aantonen, niet in aanmerking 
kunnen komen. 

Bovendien blijkt dat inkomensdalingen van meer dan 10 procent in bepaalde sectoren 
weinig waarschijnlijk lijken. Werkgevers hebben werknemers vaak gecompenseerd 
voor het inkomensverlies bovenop de tegemoetkomingen inzake tijdelijke 
werkloosheid.

Daarnaast is uit een studie van het Planbureau gebleken dat waar maatregelen als 
tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen van toepassing 
waren, het inkomensverlies gemiddeld beperkt is gebleven. De inschatting van de 
mogelijke groep van 125.000 kinderen zal naar alle waarschijnlijkheid een 
overschatting zijn geweest.


