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Groeipakket  -  COVID-19-toeslag

De coronacrisis heeft een ongeziene invloed op de situatie van heel veel gezinnen in 
Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbare. Inkomensverlies door tijdelijke 
werkloosheid of het geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid zorgen voor een 
toename van het aantal gezinnen dat bij de OCMW’s aanklopt. Om te vermijden dat deze 
gezinnen in structurele armoede terechtkomen, keurde het Vlaams Parlement op 10 juni 
2020 de COVID-19-toeslag voor kwetsbare gezinnen bij hoogdringendheid goed (Parl.St. 
Vl.Parl. 2019-20, nr. 351/3).

Dit decreet geeft mee uitvoering aan de resolutie over een gerichte versterking van 
kwetsbare huishoudens naar aanleiding van de COVIDd-19-pandemie (Parl.St. Vl.Parl. 
2019-20, nr. 326/2) die in de plenaire vergadering werd goedgekeurd op 20 mei 2020.

Concreet betekent dit dat via het groeipakket in een tijdelijke en extra tegemoetkoming 
voor kwetsbare gezinnen voorzien wordt. Het gaat om gezinnen die omwille van de 
coronacrisis tijdens de maanden maart, april, mei of juni van dit jaar een inkomensdaling 
ervaren van minstens 10 procent in vergelijking met de maanden januari of februari van 
dit jaar en zo hun inkomen zien dalen tot onder 2213,30 euro per maand. Ook zij die al 
een lager inkomen (dan 2213,30 euro per maand) hadden en eenzelfde inkomensdaling 
meemaakten, maken aanspraak.

Het gaat om een tijdelijke en extra tegemoetkoming, dus bovenop het basisbedrag voor 
elk kind en bovenop de eventueel reeds toegekende sociale toeslag. De COVID-19-toeslag 
bedraagt 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven van 40 euro en kan 
worden aangevraagd sinds 15 juni 2020 en dit tot en met 31 oktober 2020.

1. Hoe en via welke kanalen werd de communicatie over de COVID-19-toeslag opgezet 
om de (mogelijke) rechthebbenden te informeren over het feit dat zij aanspraak maken 
of mogelijk zouden maken op de COVID-19-toeslag binnen het groeipakket en over de 
manier waarop zij deze moeten aanvragen?

2. Hoeveel gezinnen deden in de periode van 15 juni 2020 tot en met 14 juli 2020 een 
aanvraag voor de COVID-19-toeslag? Hoeveel daarvan werden positief beoordeeld dan 
wel geweigerd? 

Graag een opdeling per provincie.

3. Op hoeveel kinderen hebben deze positieve beslissingen betrekking? 

Graag een opdeling per provincie.



4. In hoeveel dossiers werd al een eerste uitbetaling gedaan? Voor hoeveel kinderen werd 
deze uitbetaling gedaan? 

Graag een opdeling per provincie.



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

ANTWOORD
op vraag nr. 673 van 14 juli 2020
van KATRIEN SCHRYVERS

1. Bij de goedkeuring van het decreet door het Vlaams Parlement op 12 juni 2020 werd 
onmiddellijk gestart met de communicatie omtrent de Covid–19-toeslag. Daarbij 
werd samengewerkt met tal van partners. 

De sector Groeipakket gebruikte haar sociale mediakanalen, om de informatie zo 
ruim mogelijk te verspreiden. Daarnaast werd er met tal van partners contact 
opgenomen om hun doelgroepen te bereiken. We denken daarbij aan Huizen van het 
Kind, het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond, confederatie bouw, horecasector, 
culturele sector, …

Vanuit het VUTG werd specifiek contact opgenomen met alle partners die gekend zijn 
vanuit de regionale werking van het Agentschap. Er werden ook webinars 
georganiseerd voor deze partners (OCMW’s, lokale besturen, mutualiteiten,…). 

De sector Groeipakket zal blijven inzetten op communicatie via de sociale 
mediakanalen. De mogelijkheid wordt bekeken om informatie over de Covid-19-
toeslag toe te voegen aan de communicatie inzake de schooltoeslag. Begin 
september wordt voorzien in een gemeenschappelijk nieuwsbericht van alle 
uitbetalingsactoren om te herinneren aan de uiterste datum voor indienen aanvraag 
COVID-19-toeslag.

2. We hebben de gegevens opgenomen van 15 juni 2020 t.e.m. 10 augustus 2020. 

Er werd in 5.559(*) dossiers een aanvraag ingediend. U zal merken dat in 
onderstaande gegevens ook een onderdeel “andere” is opgenomen. Een kind 
gedomicilieerd in Vlaanderen hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat een 
begunstigde in Vlaanderen woont. In situaties van co-ouderschap bijv. kan de ene 
ouder in Vlaanderen wonen en de andere in Brussel, Wallonië of het buitenland. 

Provincie Aantal dossiers
Antwerpen 1.845
Limburg 773
Oost-Vlaanderen 1.186
Vlaams-Brabant 708
West-Vlaanderen 995
Andere 73
Totaal 5.580(*)

(*) Het aantal dossiers waarin een aanvraag werd ingediend, verschilt van de som van het 
aantal dossiers per provincie. De verdeling over de provincies is gebeurd op basis van de 
woonplaats van het kind. Er zijn 21 dossiers, waar de kinderen niet allemaal in dezelfde 
provincie wonen. Deze dossiers worden dus 2 keer geteld, namelijk in elk van de betrokken 
provincies.

De goedkeuring of weigering wordt op het niveau van het kind geregistreerd (voor 
een bepaald kind binnen een aanvraag kan er een reden om weigering zijn, terwijl er 
voor andere kinderen wel een toekenning kan zijn); het overzicht van weigeringen 
en goedkeuringen nemen we op bij het antwoord op de volgende vraag.  



3. Onderstaande tabel biedt het gevraagde overzicht opgedeeld naar aantal kinderen: 

Provincie Goedkeuring Weigering 
Antwerpen 2.206 2.564
Limburg 870 876
Oost-Vlaanderen 1.314 1.484
Vlaams-Brabant 784 908
West-Vlaanderen 1.108 1.226
Andere 67 94
Totaal 6.349 7.152

4. Er werd reeds in 2.796 dossiers een betaling gedaan. 

Onderstaand vindt u het gevraagde overzicht op kindniveau, opgedeeld naar 
provincie. 

Provincie Aantal kinderen
Antwerpen 2.191
Limburg 862
Oost-Vlaanderen 1.323
Vlaams-Brabant 777
West-Vlaanderen 1.112
Andere 62
Totaal 6.327


