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

Groeipakket - Berekening inkomen
In het kader van het groeipakket kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
een sociale toeslag krijgen. Ook de schooltoelagen zijn sinds 2019 geïntegreerd in het
groeipakket als selectieve participatietoeslagen. Deze zijn eveneens afhankelijk van het
inkomen.
Voor de berekening van het inkomen wordt onder meer rekening gehouden met het
kadastraal inkomen (KI) van alle onroerende goederen (behalve de gezinswoning). Het
KI van ‘beroepsgoederen’ wordt bij het beroepsinkomen geteld (1x KI voor de gronden).
Maar bij landbouwers in bepaalde sectoren leveren niet alle gronden elk jaar inkomen op,
bijvoorbeeld bij overmatige regenval of droogte. Deze sectoren krijgen dan ook een
erkenning als sector in crisis. Nochtans wordt het KI van deze beroepsgronden zelfs in
dergelijke gevallen wel mee opgenomen in de berekening van het inkomen.
1.

Bestaat er een mogelijkheid om het kadastraal inkomen van beroepsgronden van
sectoren in crisis vrij te stellen bij de berekening van het inkomen in functie van de
sociale toeslagen of de selectieve participatietoeslagen uit het groeipakket?

2.

Hoe staat de minister tegenover een initiatief om aan de vraag hiernaar tegemoet te
komen?

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

ANTWOORD

op vraag nr. 438 van 23 april 2020
van KATRIEN SCHRYVERS

1. De toekenning van de sociale toeslagen en de selectieve participatietoeslagen
(schooltoeslag) wordt sinds 1 januari 2019 gestoeld op hetzelfde inkomensbegrip: het
bruto belastbaar beroepsinkomen zoals aangegeven op het laatst gekende
aanslagbiljet (jaarinkomen) aangevuld met een aantal andere inkomsten. Het laatst
gekende aanslagbiljet is standaard datgene over het inkomen van 2 jaar geleden.
Het geïndexeerd KI van het gebouw(en) of de grond(en) die in eigendom zijn en die
worden gebruikt voor de eigen beroepsdoeleinden, worden bij het bruto belastbaar
beroepsinkomen gevoegd. Onroerend goed dat bijvoorbeeld in een rechtspersoon zit,
valt hier echter niet onder.
Op het aanslagbiljet staat niets opgenomen over de sector van tewerkstelling en ook
niet of het gaat om een sector in crisis. Dus in eerste opzicht lijkt het niet mogelijk te
zijn om op automatische wijze een vrijstelling te voorzien. Verder onderzoek is nodig
indien deze piste gevolgd wordt.
2. De automatische toekenning van de sociale toeslag en selectieve participatieslag
gebeurt op basis van gegevens van het aanslagbiljet, die dateren van 2 jaar geleden.
Het is belangrijk om deze toekenning zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen,
want alle gezinnen worden onderzocht. Dus een vrijstelling voorzien die niet
automatisch kan, lijkt ons geen optie.
Daarnaast is het uiteraard wel belangrijk om te kunnen inspelen op plots sterk
gedaalde inkomens. Indien een sector in crisis is, en het inkomen van het gezin sterk
is gedaald in vergelijking met het aanslagbiljet van 2 jaar geleden, dan kan een gezin
toch nog recht hebben op een sociale toeslag of een selectieve participatietoeslag.
Indien het gezin kan aantonen dat hun inkomen gedurende minstens 6
opeenvolgende maanden lager is dan de inkomensgrens, dan heeft het recht op een
sociale toeslag vanaf de start van de periode, tot het einde van het toekenningsjaar,
nl. eind september.
Het lijkt ons dan ook niet aangewezen om een vrijstelling te voorzien voor een
bepaalde sector.

