SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 417
van ANN DE MARTELAER
datum: 14 april 2020

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

Groeipakket - Sociale toelagen eerste kwartaal 2020
Deze schriftelijke vraag sluit aan bij mijn schriftelijke vraag nr. 416, eveneens ingediend
op 14 april 2020.
In het groeipakket werd het systeem van sociale toeslagen vernieuwd. Deze toeslagen
worden in het groeipakket gelinkt aan het gezinsinkomen en de grootte van het gezin. De
inkomensgrens bedraagt 30.986,17 euro. Gezinnen met 1 of 2 kinderen krijgen een sociale
toeslag van 51 euro per kind. Gezinnen met 3 of meer kinderen ontvangen 81,60 euro per
kind. Gezinnen met 3 of meer kinderen met een inkomen tussen 30.986,17 en 61.200 euro
ontvangen een toeslag van 61,20 euro per kind.
1.

Hoeveel gezinnen ontvingen in het eerste kwartaal van 2020 het groeipakket? Hoeveel
gezinnen ontvingen in die periode een sociale toeslag onder het nieuwe systeem?

2.

Hoeveel gezinnen onder de inkomensgrens van 30.986,17 euro ontvingen in het eerste
kwartaal van 2020 een sociale toeslag?

3.

Hoeveel gezinnen tussen de inkomensgrenzen van 30.986,17 en 61.200 euro
ontvingen in het eerste kwartaal van 2020 een sociale toeslag?

4.

Hoeveel personen die een sociale toeslag ontvingen, zijn aan het werk en hoeveel
ontvingen een leefloon, een inkomensvervangende tegemoetkoming of een
inkomensgarantie voor ouderen?
Graag een overzicht van het aantal personen per categorie en een overzicht van het
aantal personen op basis van de inkomensgrenzen (hoeveel personen onder 30.986,17
en hoeveel personen tussen 30.986,17 en 61.200 euro).

5.

Hoeveel gezinnen ontvingen in deze periode een sociale toeslag onder het oude
systeem? Hoeveel gezinnen ontvingen de kinderbijslag binnen het oude systeem?

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

ANTWOORD

op vraag nr. 417 van 14 april 2020
van ANN DE MARTELAER

1.

De tabel hieronder geeft het aantal gezinnen weer die een sociale toeslag ontvangen
en het totaal aantal gezinnen met een Groeipakket per rechtsmaand voor het eerste
kwartaal van 2020.

01-2020
02-2020
03-2020
2.

Aantal gezinnen onder inkomensgrens van 30.986,17 EUR
met sociale toeslag
182.991
182.704
182.410

Onderstaande tabel geeft het aantal gezinnen met een gezinsinkomen tussen de
30.986,17 en 61.200 euro, en die dus een sociale toeslag ontvangen, per
rechtsmaand voor het eerste kwartaal van 2020.

01-2020
02-2020
03-2020
4.

Aantal gezinnen met een
Groeipakket
896.695
897.843
898.935

De volgende tabel geeft het aantal gezinnen onder de inkomensgrens van 30.986,17
euro met een sociale toeslag per rechtsmaand voor het eerste kwartaal van 2020.

01-2020
02-2020
03-2020
3.

Aantal gezinnen met sociale
toeslag
188.001
188.034
188.057

Aantal gezinnen tussen de
inkomensgrenzen van
30.986,17 EUR en 61.200
EUR met sociale toeslag
5.010
5.330
5.647

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal personen die werken en over het
aantal personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De verdeling van de
personen die een leefloon of een inkomens vervangende uitkering (IVT) ontvangen is
terug te vinden in de volgende tabel.
De tabel geeft per rechtsmaand een overzicht per categorie (leefloon of IVT) en
volgens de inkomensgrenzen (onder 30.986,17 euro en tussen 30.986,17 en 61.200
euro) en dit voor het eerste kwartaal van 2020.

01-2020
02-2020
03-2020
5.

aantal personen onder
30.986,17 euro
leefloon
IVT
10.347
3.217
10.318
3.191
10.271
3.182

aantal personen tussen 30.986,17
en 61.200 euro
leefloon
IVT
64
10
70
10
75
10

Alle gezinnen in Vlaanderen ontvangen het Groeipakket, er wordt geen sociale
toeslag volgens het oude systeem toegekend. Er is wel een verschil op vlak van
bedragen. Gezinnen met kinderen geboren voor 2019, ontvangen de oude
basisbedragen en de oude bedragen van de sociale toeslag. Zie onderstaande tabel
voor overzicht. Gezinnen waar er nog 1 of meer kinderen met een oud basisbedrag
aanwezig zijn, zijn opgenomen.

01-2020
02-2020
03-2020

Aantal gezinnen met oude
bedragen sociale
toeslag
76.539
75.844
75.214

Aantal gezinnen met oude
basisbedragen
845.358
843.978
842.324

