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Inhoudelijke mededeling van 12 juni 2020 – COVID-19-toeslag 

Bijlage 4 – Stappenplan bis 
 
 

Inleiding  
 

Naar aanleiding van een aantal aanpassingen in de mededeling A/17 van 12 juni 2020 - COVID-19-toeslag, bij 

publicatie aangeduid in fluo-geel, en als aanvulling op bijlage 2 – Stappenplan van de mededeling werd dit 

stappenplan opgemaakt.  

 

Om een correcte behandeling en betaling van de COVID-19-toeslag te garanderen lichten we in dit 

stappenplannen enkele specifieke situaties toe waarin een aantal acties in CGPA zijn vereist, zoals de 

registratie van een nieuwe positieve beslissing en de uitvoering van een manuele berekening COVID-19-

toeslag.  

Volgende specifieke situaties komen aan bod:   

• een wijziging in de opvoedingssituatie tijdens of na de initiële toekenningsperiode zorgt voor een 

overschakeling van bijslagtrekkende- naar begunstigdenkern of voor een wijziging van 

begunstigdenkern;  

• er is een wijziging in de huisvesting van de kinderen tijdens de toekenningsperiode; 

• er komt na een positieve beslissing tijdens of na de initiële toekenningsperiode een nieuw kind in het 

dossier (door geboorte of door een andere gebeurtenis); 

• de komst van een nieuw kind tijdens of na de initiële toekenningsperiode zorgt voor een 

overschakeling van bijslagtrekkende- naar begunstigdenkern. 

 

Vervolgens lichten we nog een aantal afspraken toe waarmee rekening moet worden gehouden bij de opmaak 

van het brevet wanneer een dossier tijdens of na de initiële toekenningsperiode van de COVID-19-toeslag 

moet worden overgedragen aan een andere uitbetalingsactor, alsook een aantal specifieke situaties die 

voorgelegd moeten worden aan advies@vutg.be. 

 

De toepassing manuele berekening COVID-19-toeslag gaat op vrijdag 31 juli 2020 in productie in CGPA.  

De mogelijkheid tot registratie van een nieuwe aanvraag in dossiers waar al een positieve beslissing is 

genomen zou in productie gaan op vrijdag 14 augustus 2020.  

 

Tenslotte weerlegt dit stappenplan de passages onder punt 2.2.2. en punt 3.2.2. in bijlage 2 – Stappenplan van 

de mededeling A/17, waarin gesteld wordt dat er slechts maximaal één positieve beslissing genomen en 

ingevoerd kan worden.  
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1. Overschakeling van bijslagtrekkendekern (BTK) naar begunstigdenkern (BGK) of 

wijziging van begunstigdenkern naar andere begunstigdenkern 
 

1.1. Tijdens de initiële toekenningsperiode van de COVID-19-toeslag 
 

1.1.1. De bijslagtrekkende of begunstigde behoort niet tot de nieuwe begunstigdenkern. 

De COVID-19-toeslag kan niet verder toegekend. 

Je sluit het dossier af waar de aanvraag gebeurde. Je registreert de initiële aanvraag niet opnieuw in het 

nieuwe dossier.  

Uitzondering: als de overschakeling naar of de wijziging van een begunstigdenkern het gevolg is van het 

overlijden van de bijslagtrekkende/begunstigde. Hiervoor verwijzen we naar punt 6, Bijzondere situaties. 

 

1.1.2. De bijslagtrekkende of minstens één van de begunstigden behoort ook tot de nieuwe 

begunstigdenkern.  

Als de begunstigde bij de overschakeling van bijslagtrekkende- naar begunstigdenkern samenwonen dan 

behoud je de betaalwijze: de COVID-19-toeslag die werd betaald aan de bijslagtrekkende wordt verder 

uitbetaald aan de begunstigdenkern. 

Je neemt de initiële aanvraag met de positieve beslissing over in de nieuwe begunstigdenkern.  

 

Wonen de begunstigden bij de overschakeling van bijslagtrekkende- naar begunstigdenkern niet samen, dan 

wordt de COVID-19-toeslag toegekend aan de begunstigde die de initiële aanvraag deed. Je registreert 

de initiële aanvraag enkel in het feitelijk gezin waar de aanvrager toe behoorde op het moment van de 

aanvraag.  

 

Voeg in het nieuwe dossier de kinderen uit het originele dossier toe vanaf de maand van de initiële 

goedgekeurde aanvraag. Dit doe je door in CGPA de regelgeving, het basisrecht en de bevoegdheid van elk 

kind te coderen vanaf deze maand. 

 

In het feitelijk gezin van de aanvrager codeer je de kinderen voor 100% huisvesting vanaf de aanvraagdatum 

tot de datum van de overschakeling naar begunstigdenkern.  

Vanaf de datum van de overschakeling codeer je de kinderen volgens de huisvesting op dat moment, zodat de 

huisvesting vanaf dan correct staat voor de verdere behandeling van het dossier. 

 

 
 



 
 

 3 
 

 

 
 

Geef in het nieuwe dossier de regelgeving van het kind (overgangsmaatregel of nieuwe 

maatregel) in vanaf de maand van aanvraagdatum van de COVID-19-toeslag. Je kan de 

regelgeving aanpassen in het scherm overzicht van het kind.  
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Codeer 100% huisvesting in het feitelijk gezin van de aanvrager vanaf datum van de initiële 

aanvraag. Vanaf de datum van de overschakeling codeer je de huisvesting zoals die 

werkelijk is op dat moment. 
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1.2. Na de initiële toekenningsperiode van de COVID-19-toeslag 

Indien de bijslagtrekkende/begunstigde uit het vorige dossier, begunstigde is in het nieuwe dossier, noteer je 

in de commentaarzone van het nieuwe dossier voor welke kinderen in het vorige dossier al een COVID-19-

toeslag werd betaald. Zo vermijd je dat er een nieuwe positieve beslissing genomen wordt voor dezelfde 

kinderen. 

 

Bij de opmaak van een brevet bezorg je deze informatie ook aan de nieuwe uitbetalingsactor (zie punt 4, 

Brevet). 

 

2. Wijzigingen in de huisvesting van de kinderen binnen hetzelfde 

begunstigdendossier tijdens de initiële toekenningsperiode 
 

De huisvesting van het kind op de datum van de aanvraag is beslissend om het bedrag en de begunstigde(n) 

van de COVID-19-toeslag vast te stellen.  

 

Een wijziging in de huisvesting van het kind na de aanvraagdatum van de COVID-19-toeslag heeft geen invloed 

noch op het bedrag noch op de begunstigde(n) van de toeslag.  

 

In de tabel hieronder vind je een overzicht van de verschillende wijzigingen die zich kunnen voordoen in de 

huisvesting tijdens de toekenningsperiode, en wat dit betekent voor de betaling van de COVID-19-toeslag.  

 

 Situatie op 

aanvraagdatum 

Wijziging na 

aanvraagdatum  

Maandelijkse betaling tijdens 

toekenningsperiode 

A. 

1 feitelijk gezin 
2 feitelijke gezinnen  

50%-50% 

aan begunstigdenkern:  

40 EUR 

B. 
1 feitelijk gezin 

2 feitelijke gezinnen  

100%-0% 

aan begunstigdenkern: 

40 EUR 

C. 2 feitelijke gezinnen  

50%-50% 

2 feitelijke gezinnen  

100%-0% 

 aan begunstigde(n):  

0 of 20 EUR/begunstigde* 

D. 
2 feitelijke gezinnen  

100%-0% 

2 feitelijke gezinnen  

50%-50% 

aan begunstigde met zwaartepunt op 

aanvraagdatum:  

40 EUR 

E. 2 feitelijke gezinnen  

50%-50% 
1 feitelijk gezin 

aan begunstigde(n):  

0 of 20 EUR/begunstigde* 

F. 
2 feitelijke gezinnen  

100%-0% 
1 feitelijk gezin 

aan begunstigde met zwaartepunt op 

aanvraagdatum: 

40 EUR 

G. 
2 feitelijke gezinnen  

100%-0% 

2 feitelijke gezinnen  

0%-100% 

aan begunstigde met zwaartepunt op 

aanvraagdatum: 

40 EUR 

*Afhankelijk van de aanvraag van de begunstigde(n) die leidde tot een positieve beslissing(en). 
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De situaties waarbij een nieuwe positieve beslissing mogelijk is, worden beschreven in de Mededeling A/17 

van 12 juni 2020 – COVID-19-toeslag, punt 3. h, Kunnen verschillende aanvragen tot meer dan één positieve 

beslissing leiden voor hetzelfde kind?. 

 

3. Nieuw(e) kind(eren) bij de begunstigdenkern na de positieve beslissing met 

ongewijzigde inkomstenverstrekkers 
 

Wanneer er een nieuw rechtgevend kind bij de begunstigdenkern komt (door geboorte of een andere 

gebeurtenis) en er is geen wijziging in de inkomstenkern, dan blijven de inkomensgegevens van de initiële 

aanvraag gelden om het recht op COVID-19-toeslag vast te stellen voor het nieuwe kind.  

Cf. Mededeling A/17 van 12 juni 2020 betreft COVID-19-toeslag, punt 5, b, Inkomstenverstrekkers. 

 

In CGPA registreer je een nieuwe aanvraag op datum van de geboorte van het nieuwe kind of de gebeurtenis 

(datum waarop het kind in het gezin kwam).  

 

Een nieuwe positieve beslissing registreren is mogelijk in CGPA vanaf vrijdag 14 augustus 2020. Om te 

vermijden dat dit ten onrechte gebeurt, merkt CGPA op dat deze nieuwe registratie slechts mogelijk is in deze 

welbepaalde situatie. De waarschuwing is niet blokkerend. 

 

 
 

Bij goedkeuring of weigering van de nieuwe aanvraag wordt er niet automatisch een toekennings- of 

weigeringsbrief verzonden. Je brengt de aanvrager via een vrije brief op de hoogte van het resultaat en deelt 

bij een weigering de reden mee.   

 

Aandachtspunten:  

• Wanneer ten opzichte van de initiële aanvraag de inkomstenkern is gewijzigd, moet je bijkomende 

inkomensgegevens opvragen om het recht voor dit nieuwe kind te beoordelen en moet je de stappen 
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volgen zoals beschreven in punt 3, FASE vanaf 03.07.2020 in bijlage 2 – Stappenplan van mededeling 

A/17 van 12 juni 2020 – COVID-19-toeslag:  

o je controleert of je voor de inkomstenverstrekker(s) inkomsten hebt over 1 van de ijkmaanden 

(januari of februari 2020)  EN over 1 van de referentiemaanden (maart, april, mei of juni 

2020).   

o je geeft de ontvangen maandelijkse inkomsten bij iedere inkomstenverstrekker in CGPA in via 

het  ‘geschat inkomen’.   

o als laatste stap registreer en voeg je de aanvraag toe via de knop ‘COVID-19-toeslag’ in het 

scherm ‘feitelijk gezin’. CGPA doet de nodige berekening en geeft het resultaat weer met alle 

nodige informatie.  

 

• Voor situaties waarin er een kind in het dossier bijkomt en de huisvesting tijdens de initiële 

toekenningsperiode van wijzigt, verwijzen we naar punt 6, Bijzondere situaties.  

 

• Voor situaties waarin er tijdens de toekenningsperiode een wijziging is van één feitelijk gezin naar 

twee feitelijke gezinnen (of omgekeerd) zal er bij het toevoegen van een nieuwe aanvraag een 

blokkerende waarschuwing in CGPA verschijnen. Verder verwijzen we naar punt 6, Bijzondere 

situaties. 

  

 
 

• Kinderen die geboren worden of die instromen na 31 oktober 2020 komen niet meer in aanmerking 

voor de COVID-19-toeslag (cf. Mededeling A/17 van 12 juni 2020 betreft COVID-19-toeslag, punt 3, d, 

iv, Bijzondere situaties).   

 

3.1.  Tijdens de initiële toekenningsperiode van de COVID-19-toeslag 

 

Om de COVID-19-toeslag in deze situatie verder correct te kunnen betalen zijn enkele stappen nodig. 

 

A. Je voegt een nieuwe aanvraag COVID-19-toeslag toe.  

Als aanvraagdatum kies je de dag waarop het nieuwe kind in het gezin kwam (geboorte of andere 

gebeurtenis).  
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Je selecteert de correcte ontvanger, begunstigde(n) of begunstigdenkern en je klikt op bevestigen. 

Er verschijnt een waarschuwing aangezien het om een registratie gaat van een nieuwe positieve beslissing. Je 

bevestigt om de aanvraag te registreren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Je merkt dat voor alle kinderen een nieuwe toekenningsperiode van 3 maanden automatisch wordt 

toegevoegd op basis van de nieuwe geregistreerde aanvraag. 

 

Voor het nieuwe kind: 

Hier is geen manuele betaling nodig. Voor dit kind zal de COVID-19-toeslag juist worden betaald.  

 

Voor de kinderen die al een COVID-19-toeslag ontvangen op basis van de initiële positieve beslissing: 

Om het toegewezen bedrag verder correct te betalen voor de resterende maanden is er een manuele betaling 

vereist. Deze manuele betaling is belangrijk om de onterechte toekenning op basis van de nieuwe 

geregistreerde aanvraag te corrigeren.  

 

Je voert bij elk van deze kinderen een manuele betaling in voor de periode na afloop van de initiële 

toekenningsperiode en waarin er wel nog betaald wordt voor het nieuwe kind:  

• als begindatum kies je de maand vanaf wanneer er geen recht meer is op de COVID-19-toeslag; 

• als einddatum kies je de laatste maand van de toekenningsperiode van de nieuwe beslissing, dit is de 

derde maand van de toekenningsperiode van het nieuwe kind in het gezin. 

 

Voor deze volledige periode voer je 0 EUR in bij dezelfde begunstigde(n) of begunstigdenkern zoals bepaald op 

basis van de initiële aanvraagdatum. Zo vermijd je dat de COVID-19-toeslag voor deze kinderen langer dan 3 

maanden betaald wordt. 

 

Een manuele betaling voor de COVID-19-toeslag heeft enkel een invloed op de ontvangers die gekend zijn in 

de aanvraag.  

De manuele betaling overschrijft het automatisch toegekend bedrag, maar enkel bij de begunstigde(n) of 

begunstigdenkern waar je dit bedrag invult. 

Vink aan dat je de aanvraag wilt registreren en 

klik vervolgens op bevestigen. 
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3.2. Na de initiële toekenningsperiode van de COVID-19-toeslag 
 

Om de COVID-19-toeslag in deze situatie verder correct te kunnen betalen zijn enkele stappen nodig. 

 

A. Je voegt een nieuwe aanvraag COVID-19-toeslag toe. 

Als aanvraagdatum kies je de dag waarop het nieuwe kind in het gezin kwam (geboorte of andere 

gebeurtenis).  

Je selecteert de correcte ontvanger, begunstigde(n) of begunstigdenkern en je klikt op bevestigen. 

Er verschijnt een waarschuwing aangezien het om een registratie gaat van een nieuwe positieve beslissing. Je 

bevestigt om de aanvraag te registreren.  
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B. Je merkt dat voor alle kinderen een nieuwe toekenningsperiode van 3 maanden automatisch wordt 

toegevoegd op basis van de nieuwe geregistreerde aanvraag. 

 

Voor het nieuwe kind: 

Hier is geen manuele betaling nodig. Voor dit kind zal de COVID-19-toeslag juist worden betaald.  

 

Voor de kinderen die al een COVID-19-toeslag ontvingen op basis van de initiële positieve beslissing: 

Om de COVID-19-toeslag geen tweede keer toe te kennen is er een manuele betaling vereist voor alle 

maanden van de nieuwe toekenningsperiode.  

 

Je voert bij elk van deze kinderen een manuele betaling in voor de volledige periode: 

• als begindatum kies je de eerste maand van de toekenningsperiode van het nieuwe kind dat in het 

gezin kwam; 

• als einddatum kies je de laatste maand van de toekenningsperiode van het nieuwe kind dat in het 

gezin kwam; 

• voor deze volledige periode voer je 0 EUR in bij dezelfde begunstigde(n) of begunstigdenkern van het 

nieuwe kind in het gezin.  

 

De juiste keuze van begunstigde(n) of begunstigdenkern is uitermate belangrijk, zo vermijd je dat de COVID-

19-toeslag opnieuw 3 maanden betaald wordt. 

 

Een manuele betaling voor de COVID-19-toeslag heeft enkel een invloed op de ontvangers die gekend zijn in 

de aanvraag.  

De manuele betaling overschrijft het automatisch toegekend bedrag, maar enkel bij de begunstigde(n) of 

begunstigdenkern waar je dit bedrag invult. 
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3.3. De komst van het nieuwe kind zorgt voor een overschakeling van bijslagtrekkende- naar 

 begunstigdenkern tijdens de initiële toekenningsperiode van de COVID-19-toeslag 

 

Je combineert de toepassing beschreven in punt 1.1. met de toepassing in punt 3.1. van dit stappenplan.  

 

3.4. De komst van het nieuwe kind zorgt voor een overschakeling van bijslagtrekkende- naar 

  begunstigdenkern na de initiële toekenningsperiode van de COVID-19-toeslag 

 

Je past punt 3.2. van dit stappenplan toe. 

 

4. Brevet 

 
4.1. Opmaak brevet  

Bij opmaak van een brevet en wanneer minstens één van de begunstigden tot de nieuwe begunstigdenkern 

behoort vermeld je afhankelijk van volgende situaties de nodige informatie over de COVID-19-toeslag op het 

brevet in de zone ‘commentaar’:  

 

Situatie waarin de COVID-19-toeslag wordt/werd betaald: 

• de kinderen waarvoor de COVID-19-toeslag betaald wordt/werd; 

• de toekenningsperiode(s) per begunstigde; 

• het maandelijks toegewezen bedrag per begunstigde. 

 

Situatie waarin de COVID-19-toeslag werd geweigerd: 

• de aanvrager; 

• de aanvraagdatum en de reden van weigering; 

 

Bij een nieuwe aanvraag of herziening vraagt de bevoegde uitbetalingsactor de relevante informatie op bij de 

oorspronkelijke uitbetalingsactor.  

 

Situatie waarin de COVID-19-toeslag in onderzoek is: 

• de aanvrager; 

• de aanvraagdatum; 

• de datum van het verzoek van de uitbetalingsactor om meer informatie te bekomen; 

• de datum van de herinnering van het verzoek van de uitbetalingsactor. 

 

Bij ontvangst van bijkomende informatie vraagt de bevoegde uitbetalingsactor de relevante informatie op bij 

de oorspronkelijke uitbetalingsactor. 

 

4.2. Ontvangst brevet  

Wanneer je een brevet ontvangt voor een dossier waarin er reeds COVID-19-toeslag werd toegekend, volg je 

de stappen zoals omschreven in punt 1. van dit stappenplan.  
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5. Ontvangst van bijkomende inkomensgegevens na een positieve beslissing 
 

Als je bijkomende gegevens ontvangt die leiden tot een herziening van de COVID-19-toeslag voeg je de 

gegevens toe of wijzig je deze bij het geschat inkomen van de actor van wie je de bijkomende gegevens hebt 

ontvangen.  

 

Vervolgens ga je naar de geregistreerde aanvraag COVID-19-toeslag en herbereken je het geschat inkomen.  

 

 
 

 

Volgende resultaten zijn mogelijk: 

o het resultaat wijzigt niet: je hoeft niets te doen.  

o het resultaat wijzigt en de bijkomende gegevens leiden tot een weigering: de COVID-19-toeslag werd 

op basis van onvolledige gegevens ten onrechte toegekend en moet worden teruggevorderd.  

   

Aandachtspunt: 

Indien de K.I.-gegevens wijzigen na de aanvraagdatum, mag je dit K.I. niet meerekenen voor de toekenning van 

de COVID-19-toeslag. 

 

Het is belangrijk hier als volgt rekening mee te houden: 

 

• er is geen recht op sociale toeslag in de manuele alarmbelprocedure: je vult de nieuwe K.I.-gegevens 

niet in bij het geschat inkomen. 

 

• er is potentieel recht op sociale toeslag in de manuele alarmbelprocedure: 

o je vult de inkomsten in die nodig zijn voor de berekening van het recht op COVID-19-toeslag; 

o vervolgens registreer je de aanvraag COVID-19-toeslag: 

o tenslotte vul je het gewijzigde K.I. in bij het geschat inkomen en je berekent het recht op 

sociale toeslag. Je wijzigt niets in de schermen van de COVID-19-toeslag.  

 

Als er na de invoer van de nieuwe K.I.-gegevens bij het geschat inkomen een wijziging is in de 

inkomsten, moet je er op toezien dat deze nieuwe K.I.-gegevens niet meegerekend worden voor het 

recht op de COVID-19-toeslag. Om dit te voorkomen haal je de gewijzigde K.I.-gegevens na de 

aanvraagdatum tijdelijk uit het geschat inkomen totdat de herberekening van het recht op de COVID-

19-toeslag is afgerond.  
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6. Bijzondere situaties 
 

In een aantal bijzondere situaties moet je het dossier voorleggen aan advies@vutg.be, namelijk wanneer: 

• er bij de komst van een nieuw kind binnen hetzelfde dossier tijdens de initiële toekenningsperiode een 

wijziging is van één feitelijk gezin naar twee feitelijke gezinnen, of omgekeerd; 

• er bij de komst van een nieuw kind binnen hetzelfde dossier tijdens de initiële toekenningsperiode een 

wijziging is in de huisvesting ten opzichte van de initiële aanvraag; 

• de bijslagtrekkende/begunstigde tijdens de toekenningsperiode overlijdt. 

 

Wanneer er zich andere situaties voordoen waarvoor dit stappenplan geen antwoord biedt, kunnen deze ook 

worden doorgegeven via advies@vutg.be.  

 

Je noteert in het onderwerp ‘COVID-19’ en deelt het dossiernummer en de gegevens van de consulent mee.   

 

Vanuit advies@vutg.be zal de correcte werkwijze worden aangeboden om het recht op COVID-19-toeslag te 

onderzoeken en indien mogelijk uit te betalen.  

 

 

Met dank voor de medewerking. 

Hoogachtend en met vriendelijke groet. 

 

 

 

 

 

 

Leo Van Loo 

gedelegeerd bestuurder 

Agentschap Uitbetaling Groeipakket 
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