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Groeipakket  -  Zorg- en sociale toeslag

Het groeipakket is sinds januari 2020 een volledig jaar in werking. Binnen het groeipakket 
zijn er een aantal tegemoetkomingen die voor elk kind gelijk dezelfde zijn: het startbedrag, 
het basisbedrag en de schoolbonus. Sommige kinderen hebben ook nood aan extra 
ondersteuning, daarvoor werd in het groeipakket in de mogelijkheid voor sociale toeslag 
en zorgtoeslag voorzien. Gelijkaardige toeslagen waren er ook al in het oude 
kinderbijslagsysteem, maar moesten toen aangevraagd worden door de rechthebbende. 
Vandaag gebeurt de toekenning binnen het groeipakket automatisch. 

De sociale toeslag is er voor gezinnen met een beperkt inkomen die het moeilijker hebben 
om de kosten van de opvoeding van hun kinderen te dragen. De zorgtoeslag is er voor 
wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 
Zij worden op die manier extra ondersteund door de Vlaamse overheid. 

Wanneer gezinnen geen sociale toeslag krijgen toegewezen, maar toch menen er recht op 
te hebben, is er de mogelijkheid tot een alarmbelprocedure. Daarin kan onderscheid 
gemaakt worden tussen een elektronische en manuele alarmbelprocedure. 

1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal kinderen en het aantal gezinnen 
aan wie een sociale toeslag automatisch werd toegekend in 2019? Over welk 
totaalbedrag gaat het? In welke mate verschilt dit met het aantal sociale toeslagen in 
het oude kinderbijslagsysteem? 

2. Heeft de minister zicht op de gemiddelde doorlooptijd van die automatische 
toekenning? Zo ja, kan de minister meedelen hoeveel die doorlooptijd bedraagt?

3. Hoeveel alarmbelprocedures werden opgestart bij de sociale toeslag? In hoeveel 
gevallen gaat het om een elektronische dan wel een manuele alarmbelprocedure? Wat 
is de gemiddelde doorlooptijd van die procedures? 

4. Kan de minister een overzicht geven van het aantal kinderen en het aantal gezinnen 
waaraan een zorgtoeslag automatisch werd toegekend in 2019? Graag met 
onderscheid tussen het type zorgtoeslag. Over welke bedragen en welk totaalbedrag 
gaat het? In welke mate verschilt dit met het aantal zorgtoeslagen in het oude 
kinderbijslagsysteem? 
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1. In 2019 werd 175.296.144,61 euro uitbetaald aan 254.257 gezinnen voor 474.891 
kinderen. We willen meegeven dat dit unieke kinderen (en gezinnen) betreft; ook 
kinderen (en gezinnen) die in en uit het systeem stroomden zitten in deze cijfers. Dit 
zegt niets over het aantal kinderen dat momenteel recht heeft op een sociale 
toeslag. We hebben de toekenning begrepen als effectief uitbetaalde bedragen. Er 
werd dan ook geen rekening gehouden met bedragen die werden ingehouden om 
schulden af te lossen. 

Ter vergelijking, op 31 december 2018 werd er voor 175.174 kinderen een sociale 
toeslag toegekend in het oude kinderbijslagsysteem.

2. De meeste dossiers werden zoals regelgevend voorzien uitbetaald rond 8 november 
2019. Dit was de eerste betaaldatum na de opstart na de nieuwe toekenningsperiode 
voor de sociale toeslagen, die begon op 1 oktober 2019. Voor dossiers waarin na 
deze datum sociale toeslagen werden uitbetaald, bedraagt de doorlooptijd 40 
kalenderdagen. De redenen waarom deze toeslagen na 8 november 2019 werden 
uitbetaald kunnen velerlei zijn (de inkomens zijn dan pas bekend (authentieke bron 
leverde gegevens later dan 8 november 2019 aan, mensen moesten zelf inkomens 
aanleveren wanneer deze niet beschikbaar bleken te zijn via een authentieke bron), 
mensen die nieuw instroomden in het Groeipakket na 8 november 2019,…). 

3. In 2019 werden alle sociale toeslagen betaald via de automatische procedure. 

4. We willen allereerst meegeven dat de randvoorwaarden die gelden bij het antwoord 
op de eerste vraag inzake uniciteit en effectief betaalde bedragen ook hier gelden. 
Voor de aantallen van 2018 hebben we ons opnieuw moeten baseren op een vast 
moment, namelijk 31 december 2018.
De wezentoeslag wordt normaal gezien quasi volledig automatisch toegekend, 
aangezien het overlijden van een persoon beschikbaar is via de gegevens van het 
rijksregister. De pleegzorgtoeslag wordt automatisch uitbetaald nadat de diensten 
voor pleegzorg de nodige informatie bezorgden aan de uitbetaler Groeipakket. De 
zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoeften is de enige 
zorgtoeslag die moet worden aangevraagd door de begunstigde. Uitbetalingsactoren 
betalen daarna automatisch uit als ze de beslissing hierover ontvangen hebben. 

Hieronder een tabel op basis van het aantal kinderen, budget en type zorgtoeslag:

Aantal kinderen met … dec/18 dec/19 bedrag 2019
Zorgtoeslag voor specifieke 
ondersteuningsbehoefte

36.598 43.980 113.683.435,2

Wezenbijslag    
Verhoogde wezenbijslag 19.623 20.161 79.419.918,1(*)

Wezentoeslag / 2975 1.500.714,3(*)
Pleegzorgtoeslag 2.832 4.460 2.807.026,8



(*) Opmerking bij deze bedragen: in het oude systeem ging een kind dat een ouder 
verloor over van een basisbedrag en bv sociale toeslag naar een forfaitaire 
verhoogde wezenbijslag. Onder het Groeipakket ontvangen wezen en halfwezen nog 
steeds een basisbedrag, met daarbovenop een wezentoeslag, en eventueel sociale 
toeslag. Vergelijking qua bedragen kan dus niet puur op basis van ‘verhoogde 
wezenbijslag’ en ‘wezentoeslag’.

En hieronder tabel op basis van het aantal gezinnen naargelang type zorgtoeslag:

Aantal gezinnen met … dec/18 2019
Zorgtoeslag voor specifieke 
ondersteuningsbehoefte

geen cijfers 43.971

Wezenbijslag   
Verhoogde wezenbijslag 13.440 14.220

Wezentoeslag / 2.741
Pleegzorgtoeslag geen cijfers 3.764


