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Betreft: ontwerp van BVR tot vaststelling van de nadere regels voor het 
toekennen van de sociale toeslag.

I.Beknopte samenvatting van het dossier

alinhoud

l.ln het decreet van 27 april 2018 worden de inkomensgrenzen van het gezin - 
voor het bekomen van een sociale toeslag - reeds bepaald. De vraag stelt zich 
alsdan wat onder (gezins-)inkomsten en wat onder (feitelijk) gezin dient 
verstaan te worden.

2. De bruto beroepsinkomsten zijn bepalend (miv KI vreemd 
gebruik/beroepsdoeleinden) en met uitsluitingsmogelijkheid op basis van de 
Kl-toets vreemd gebruik.

3. Het aanslagbiljet van jaar x-2 is relevant (automatische procedure) met in 
beginsel toekenning van sociale toeslag voor een volledig toekennmgsjaar.

4.Alarmbelprocedure is toegevoegd igv ontbreken aanslagbiljet of wijziging 
van gezinsinkomsten (gedurende 6 opeenvolgende maanden).

5.0vergangsbepalingen in functie van behoud van rechten.
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b) budgettair
Hierbij baseert men zich op de eerder lakonieke standaardformulering :
"De budgettaire weerslag kan opgevangen worden binnen het budgettair kader, zoals dat werd 
vastgelegd in de conceptnota 'voor eik kind en elk gezin een groei pakket op maat’

Dit blijkt volgend agendapunt te betreffen : VR PV 2016/25-punt 003 - elektronische procedure : " De 
Vlaamse regering beslist akte te nemen van bovengenoemde conceptnota"

II. Opmerkingen inspectie van Financiën

alinhoud
-art.2, §1: worden niet-verwante personen tem derde graad niet uitgesloten ?

-art. 5 : komt enkel een feitelijk gezin in aanmerking voor de Kl-toets ?
-art.10 : 2 x ‘begin van de toekenningsperiode’ ?

b) doelmatigheid

- het is niet duidelijk of de brutering van de netto belastbare inkomsten bij zelfstandigen voldoende 
hoog is (+ 25 %)

- de Kl-toets (vreemd gebruik) is ongetwijfeld nuttig om de draagkracht te meten van vermogenden die 
lage/geen beroepsinkomsten aangeven, zij het dat als onderbouw voor de effectiviteit van dit 
instrumentarium enkel verwezen wordt naar de (jarenlange) praktijk bij onderwijs (overigens biedt de 
toets geen oplossing voor de verhuur van onroerende goederen dmv. patrimoniumvennootschappen)

c) budgettair

Hogervermelde conceptnota is zonder toelichting moeilijk te bevatten (meerdere excelbestanden met 
meerdere hypotheses werden gebruikt)

Schematisch komt de berekening neer op het volgende :
249.9 mio (alle gezinnen < 30 k : miv de huidige gezinnen = 336.872 kinderen = 21,3 % van alle kinderen) 
+13.5 mio (niemand verliest tov het oude stelsel)
-54.3 mio (niemand krijgt meer dan in oude stelsel, behalve working poor)
+13.5 mio (grote gezinnen met inkomen tussen 30 l< en 60 K vanaf bijkomend derde kind)
222.5 mio (kost in 2019 versus marge sociale toeslag in 2019 volgens conceptnota p.32 = 345,2 mio)

III. Besluit
De IF kan het voorstel gunstig adviseren. Het begrotingsakkoord is vereist.

/de'lnspectiewan Financiën, .

tan Veriyander
Inspect/ur-generaal van Financiën
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