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Groeipakket  -  Tijdelijke verhoging basisbedragen

Op 10 juni 2020 werd een voorstel van decreet goedgekeurd dat het basisbedrag in het 
Groeipakket verhoogt met een COVID-19-toeslag van 120 euro. Dit voor gezinnen van 
wie het inkomen voor de maanden maart, april, mei of juni 2020 minstens 10% lager 
liggen dan de inkomsten van de maand januari of februari 2020. De gedaalde inkomsten 
van het gezin mogen de maandelijkse inkomensgrens van 2213,30 euro niet 
overschrijden. De kost van deze maatregel wordt ingeschat op 15 miljoen euro. Een 
week eerder werd nog een resolutie goedgekeurd die voorstelde om een wijziging door te 
voeren aan de regeling van de sociale toeslag in het groeipakket.

1. Waarom werd niet ingegrepen in de sociale toeslag in plaats van in het basisbedrag? 
Hoe komt men aan de 126.000 gezinnen die gebruik zouden kunnen maken van de 
COVID-19-toeslag?

2. Hoeveel kinderen ontvingen in het jaar 2019 kinderbijslag? Welk budget werd in het 
jaar 2019 gespendeerd aan de uitbetaling van het basisbedrag? Welk deel van dat 
budget ging naar kinderen geboren vóór 1 januari 2019? Hoeveel ging naar kinderen 
geboren na 1 januari 2019?

3. Hoeveel kinderen ontvingen het basisbedrag in 2019? Graag een opdeling tussen 
kinderen geboren vóór 1 januari 2019 en kinderen geboren na 1 januari 2019. Voor 
de kinderen geboren vóór 1 januari 2019 graag enerzijds een opdeling per rang en 
anderzijds een opdeling per leeftijdscategorie binnen de leeftijdsbijslag (6-11; 12-
17; 18+).

4. Welk budget werd in 2019 gespendeerd aan de uitbetaling van de sociale toeslagen? 
Hoeveel daarvan ging naar kinderen geboren vóór 1 januari 2019? Hoeveel ging naar 
kinderen geboren na 1 januari 2019?

5. Hoeveel kinderen geboren vóór 1 januari 2019 ontvingen sociale toeslagen in 2019? 
Graag een opdeling per rang en een vermelding van het aantal kinderen dat de 
sociale toeslag ontving voor langdurig zieken, arbeidsongeschikten, mindervaliden en 
eenoudergezinnen op basis van een inkomen ≤ 30.986,17 euro en anderzijds de 
kinderen die de nieuwe sociale toeslag van 61,20 euro ontvingen voor gezinnen 
onder de tweede inkomensgrens met drie of meer kinderen waarvan minstens één 
kind geboren is vanaf 2019.

6. Hoeveel kinderen geboren na 1 januari 2019 ontvingen in 2019 sociale toeslagen? 
Hoeveel kinderen geboren na 1 januari 2019 ontvingen in 2019 sociale toeslagen op 
basis van een jaarinkomen ≤ 30.986,17 euro? Hoeveel kinderen geboren na 1 
januari 2019 ontvingen in 2019 sociale toeslagen op basis van een jaarinkomen > 



30.986,17 euro tot 61.200 euro? Graag steeds opgedeeld per aantal kinderen in het 
gezin (1, 2, 3, 4+) in combinatie met of het een eenoudergezin betreft of niet. Voor 
de niet-eenoudergezinnen graag nog een extra opdeling of er halve of hele sociale 
toeslagen uitgekeerd werden op basis van gelijk verdeelde huisvesting.

7. Hoeveel kinderen hebben in 2019 een basisbedrag ontvangen? Hoeveel kinderen 
hebben in 2019 een basisbedrag ontvangen in een gezin met een jaarinkomen ≤ 
61.200 euro? Hoeveel kinderen hebben in 2019 een basisbedrag ontvangen in een 
gezin met een jaarinkomen ≤ 30.986,17 euro? Graag steeds opgedeeld per aantal 
kinderen in het gezin (1, 2, 3, 4+) in combinatie met of het een eenoudergezin 
betreft of niet.



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

ANTWOORD
op vraag nr. 622 van 19 juni 2020
van HANNES ANAF

Algemene opmerking: in de vragen wordt gesproken van kinderen geboren voor en na 
1/1/2019. De cijfers worden opgedeeld volgens kinderen met transitiebedragen en 
kinderen met nieuwe bedragen. Gezien de overgangsmaatregelen komt dit grotendeels 
maar niet volledig overeen met de opsplitsing volgens geboortedatum. Meer info 
hieromtrent is te vinden in het jaarverslag Groeipakket 2019.

1. Er is bewust gekozen voor een specifieke COVID-19-toeslag, en niet voor een 
ingreep in de sociale toeslag, om te benadrukken dat de maatregel eenmalig is. 

De toeslag is er voor alle gezinnen die kunnen aantonen dat hun inkomen, in 
vergelijking met januari of februari, is gedaald in maart, april, mei of juni én onder 
de inkomensgrens van 2.213 euro zit. Dit is ongeacht of ze al recht hebben op 
sociale toeslag of niet. De gezinnen moeten één maand inkomensdaling kunnen 
aantonen én de tegemoetkoming wordt niet teruggevorderd. Op deze manier moet 
er ook zo min mogelijk worden ingegrepen in de bestaande regelgeving terzake. 

Indien het gezin ook nog 6 maanden gezinsinkomen onder de inkomensgrens kan 
aantonen, dan zal ook de manuele alarmbel voor de sociale toeslag toegepast 
worden. De COVID-19-toeslag is dus cumuleerbaar met de sociale toeslag. 

Daarenboven is de betaling van de COVID-19-toeslag definitief waardoor we 
vermijden dat we over 2 jaar moeten terugvorderen. 

We berekenden de budgettaire kost voor 2 groepen: 
 De gezinnen die hun gezinsinkomen zien dalen tot onder de 2.213 euro. Voor de 

simulaties van deze groep, hebben we ons gebaseerd op de gezinnen die een 
gezinsinkomen hebben tussen de 30.000 en 45.000 euro, en zijn we er daarbij 
van uitgegaan dat 25% van deze groep onder de inkomensgrens terecht komt. 
Dat geeft een potentieel bereik van 68.277 kinderen en een budgettaire kost van 
8,2 miljoen euro. 

 De gezinnen met een sociale toeslag die hun inkomen verder zien dalen door de 
coronacrisis. Op het totaal van de 350.000 kinderen die een sociale toeslag 
ontvangen, zijn er 173.567 kinderen (of 49,5%) die sociale toeslag ontvangen 
binnen de doelgroep werkende armen. We gaan ervan uit dat 1/3 van de 
werkende armen een inkomensdaling kent (naar analogie met de tijdelijke 
werkloosheid). Dat geeft een potentieel bereik van 57.856 kinderen en een 
budgettaire kost van 6,8 miljoen euro. 

Dit geeft in totaal een geschat bereik van 126.133 kinderen. 

2. In december 2019 ontvingen 1.594.848 kinderen een Groeipakket. 
In onderstaande tabel is een overzicht terug te vinden van de verdeling van het 
budget van de basisbedragen. Deze cijfers zijn ook terug te vinden in het Jaarverslag 
Groeipakket 2019.



Bedrag (in duizend euro) Aandeel

Basisbedragen voor kinderen 
met transitiebedragen 3.084.562 97,16%

Rangbedragen 2.581.710 81,32%

Leeftijdstoeslagen 502.853 15,84%

Basisbedragen voor kinderen 
met nieuwe bedragen 84.233 2,65%

Bedragen in het kader van 
bilaterale overeenkomsten 334 0,01%

Verschilbetalingen met het 
buitenland 5.540 0,17%

Totaal 3.174.670 100%

3. In december 2019 ontvingen 1.594.848 kinderen een Groeipakket. 

Daarvan ontvingen er 1.513.418 de transitiebedragen uit de federale 
kinderbijslagwetgeving en 80.724 kregen de nieuwe bedragen. Daarnaast waren er 
nog 706 kinderen die een bedrag ontvingen in het kader van een bilaterale 
overeenkomst.

Onderstaande tabel geeft de verdeling volgens het bedrag en volgens de 
leeftijdscategorie, ook terug te vinden in het jaarverslag. 



Regeling Basisbedragen Leeftijdsklasse Totaal

0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 
jaar

18-24 
jaar

+ 25 
jaar 

Kinderen met 
transitiebedragen

337.961 446.897 425.912 292.739 9.909 1.513.418

Rangbedrag 
laag

259.702 219.668 188.644 135.051 9.652 812.717

Rangbedrag 
midden

68.745 166.952 149.367 96.571 170 481.805

Rangbedrag 
hoog

8.570 56.191 79.427 51.998 27 196.213

Verhoogde 
wezenbijslag

515 2.643 6.008 8.109 0 17.275

Proportionele 
verdeling

429 1.443 2.466 1.010 60 5.408

Bilaterale 
overeenkomsten

147 179 182 198 0 706

Kinderen met 
nieuwe bedragen

67.521 4.706 4.942 3.555 0 80.724

Basisbedrag 
nieuw

67.289 4.103 3.956 2.572 0 77.920

Half wees 229 595 975 969 0 2.768

Volledig wees 3 8 11 14 0 36

Totaal 405.629 451.782 431.036 296.492 9.909 1.594.848

4. Deze tabel geeft de toegekende sociale toeslagen voor 2019 weer. Zie ook het 
jaarverslag 2019. 

Bedrag (in duizend euro) Aandeel

Sociale toeslagen voor 
kinderen met 
transitiebedragen

161.809 94,77%

Sociale toeslagen voor 
kinderen met nieuwe 
basisbedragen (lage inkomens)

7.293 4,27%

Sociale toeslagen voor 
kinderen met nieuwe 
basisbedragen (midden 
inkomens)

1.643 0,96%

Totaal 170.745 100%

5. In december 2019 waren er 330.758 kinderen met een transitiebedrag en een 
sociale toeslag. Onderstaande tabel geeft een verdeling volgens het bedrag van de 
sociale toeslag en volgens inkomenscategorie.



InkomenscategorieSociale toeslagen

< 30.986,17 EUR 30.986,17 EUR - 61.200 
EUR

Totaal

Kind met hoogste toeslagbedrag 140.890 4.028 144.918

Kind met middelste toeslagbedrag 90.738 3.947 94.685

Kind met laagste toeslagbedrag 42.301 2.212 44.513

Kind met toeslag ziekte & invaliditeit 23.386 52 23.438

Kind met toeslag eenoudergezin 20.585 20 20.605

Proportionele verdeling 2.577 22 2.599

Totaal 320.477 10.281 330.758

De kinderen in gezinnen met een middeninkomen hebben recht op een sociale 
toeslag als er vanaf 1/1/2019 een kindje geboren is. Het nieuwe kind krijgt het 
bedrag van 61,20 euro, maar de andere kinderen krijgen de oude bedragen, in 
verhouding tot hun rangbedrag. 

6. In december 2019 waren er 23.174 nieuwe kinderen met een sociale toeslag. 
Onderstaande tabel geeft de verdeling volgens het jaarinkomen en het bedrag dat ze 
ontvangen. De opsplitsing volgens gezinsgrootte is in dit geval (nog) niet mogelijk. 
De aanduiding of het om een eenoudergezin gaat, is nooit mogelijk. We beschikken 
niet over het gegeven eenoudergezin omdat dit niet langer een relevante factor is bij 
de toekenning van de gezinsbijslagen. 

Sociale toeslagen Aantal kinderen
Gezin met laag inkomen (< 30,986,17 EUR) en 1 of 2 kinderen 10.783
Gezin met laag inkomen (< 30,986,17 EUR) en > 2 kinderen 7.277
Gezin met middeninkomen (30,986,17 EUR - 61.200 EUR) en > 2 kinderen 5.114
Totaal 23.174

Volgende tabel geeft een opdeling of er hele of halve sociale toeslagen werden 
uitgekeerd. Hierbij wat uitleg bij de mogelijke waarden:
 100%: er is geen gelijk verdeelde huisvesting
 50%-50%: er is gelijk verdeelde huisvesting en beide ouders hebben recht op een 

sociale toeslag
 50%: er is gelijk verdeelde huisvesting en slechts 1 van beide ouders heeft recht 

op een sociale toeslag

% sociale toeslagSociale toeslagen
100% 50%-50% 50%

Totaal

Gezin met laag inkomen (< 30,986,17 EUR) en 1 of 2 kinderen 9.323 641 819 10.783
Gezin met laag inkomen (< 30,986,17 EUR) en > 2 kinderen 6.820 148 309 7.277
Gezin met middeninkomen (30,986,17 EUR - 61.200 EUR) en > 2 
kinderen

5.020 10 84 5.114

Totaal 21.163 799 1.212 23.174

7. In december 2019 ontvingen 1.594.848 kinderen een basisbedrag. Onderstaande 
tabel geeft de verdeling volgens inkomenscategorie en volgens gezinsgrootte, wat bij 
het basisbedrag wel mogelijk is. De notie of het om een eenoudergezin gaat, is niet 
beschikbaar.



InkomenscategorieAantal kinderen
< 30.986,17 EUR 30.986,17 EUR - 61.200 EUR

Totaal

1 90.563 121.447 212.010
2 114.499 218.893 333.392
3 75.824 106.711 182.535

4 of meer 70.995 56.104 127.099
Totaal 351.881 503.155 855.036


