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Dienstencatalogus 
 

Binnen het Groeipakket worden sinds 01.01.2019 een aantal toelagen uitbetaald door 5 uitbetalers van het 
Groeipakket, onder coördinatie van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG).  

Deze toelagen zijn bronnen van het VUTG waarop lokale besturen zich kunnen baseren om gerichte 
informatie te verspreiden via het agentschap aan het gewenste doelpubliek (contact: partners@vutg.be). 

BRONNEN EN PERIODES 

Hieronder vindt u een opsomming van de bronnen en de periodes die we hiervoor kunnen aanwenden: 
 

1. Startbedrag 

Bij de geboorte/adoptie van een kind kan eenmalig een startbedrag van 1.144,44 euro toegekend worden. 
Een startbedrag geboorte kan aangevraagd worden vanaf de 6de maand van de zwangerschap. De betaling 
gebeurt ten vroegste vanaf de 8ste maand.  

Uit deze bron kun je afleiden wie in het jaar voorafgaand aan de maand van aanvraag door het lokaal 
bestuur recht had op het startbedrag.  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen geboorte en adoptie. 
 

2. Kinderopvangtoeslag 

Wie gebruik maakt van door de Vlaamse gemeenschap erkende kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, 
waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,29 
euro per kind, per opvangdag. Een halve dag opvang geeft recht op de helft van dat bedrag. Om recht te 
hebben op de kinderopvangtoeslag mag het kind nog niet naar de kleuterschool gaan. 

Uit deze bron kun je afleiden wie in het jaar voorafgaand aan de maand van aanvraag door het lokaal 
bestuur recht had op de kinderopvangtoeslag. 
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3. Kleutertoeslag 

Voor kleuters van 3 jaar oud die ingeschreven zijn in een door Vlaanderen erkend, gesubsidieerd of 
gefinancierd onderwijs en voor kleuters van 4 jaar oud die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig 
zijn op school, kan een kleutertoeslag toegekend worden van 135,25 euro per jaar. 

De bron geeft aan wie in het jaar voorafgaand aan de maand van aanvraag door het lokaal bestuur recht 
had op de kleutertoeslag. 
 

4. Schooltoeslag 

Vanaf drie jaar kan er voor kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in een door 
de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling een schooltoeslag 
toegekend worden als ze aan de voorwaarden voldoen. Ook studenten HBO5 Verpleegkunde komen in 
aanmerking. De schooltoeslag wordt jaarlijks onderzocht op basis van gegevens over het inkomen en de 
gezinssamenstelling zoals ze gekend zijn eind augustus van het jaar waarin de schooltoeslag wordt 
toegekend.  

Uit deze bron kun je afleiden wie in het schooljaar 2019-2020 of volgende schooljaren tot de maand van 
aanvraag door het lokaal bestuur recht had op de schooltoeslag. 

Let op: De afdeling Studietoelagen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs betaalt de studietoelage voor 
studenten in het hoger onderwijs. 
 

5. Wezentoeslag 

Verliest een kind na 01.01.2019 één ouder, dan wordt er bovenop het basisbedrag van 166,46 euro een 
wezentoeslag van 83,23 euro betaald. Voor een kind dat vanaf 01.01.2019 beide ouders verliest, wordt 
bovenop het basisbedrag van 166,46 euro een wezentoeslag van 166,46 euro toegekend.  

Kinderen die op 31.12.2018 reeds verhoogde wezenbijslag ontvingen in het oude systeem, behouden de 
verhoogde wezenbijslag, tenzij de overlevende ouder een feitelijk gezin zou vormen. 

De bron geeft aan wie in het jaar voorafgaand aan de maand van aanvraag door het lokaal bestuur recht 
had op de wezentoeslag. 
 

6. Pleegzorgtoeslag 

Voor plaatsingen vanaf 1 januari 2019 bepaalt het type plaatsing wie de pleegzorgtoeslag (64,29 euro per 
maand) krijgt: 

- Als een kind voor lange tijd verhuist naar een pleeggezin (perspectiefbiedende pleegzorg), dan 
gaat het bedrag volledig naar de pleegouders. 

- Bij pleegzorg van korte duur (perspectiefzoekende pleegzorg) gaat de toeslag naar de begunstigde 
voor de plaatsing. Die begunstigde is meestal de biologische ouder. 

Uit deze bron kun je afleiden wie in het jaar voorafgaand aan de maand van aanvraag door het lokaal 
bestuur recht had op de pleegzorgtoeslag. 
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7. Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte 

Kinderen met een erkende specifieke ondersteuningsbehoefte ten gevolge van een beperking of handicap 
hebben maandelijks recht op een zorgtoeslag (vroeger heette dat de ‘verhoogde kinderbijslag’). Het extra 
bedrag van de zorgtoeslag hangt af van de mate waarin het kind meer ondersteuning nodig heeft dan 
zijn/haar leeftijdsgenoten. 

Let op: een erkenning door een arts van het agentschap Opgroeien leidt niet altijd tot de toekenning van 
de zorgtoeslag. Om recht te hebben, dient er een erkenning te zijn: 

- voor minstens 4 punten in de eerste pijler en minder dan 6 punten in de drie pijlers samen 

- OF minstens 6 punten in de 3 pijlers samen  

Uit deze bron kun je afleiden wie in het jaar voorafgaand aan de maand van aanvraag door het lokaal 
bestuur recht had op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 
 

8. COVID-19-toeslag 

De COVID-19-toeslag is een tijdelijke extra gezinsbijslag bovenop het basisbedrag. Dit bedrag wordt 
toegekend als het gezinsinkomen voor de maanden maart, april, mei of juni 2020 minstens 10% lager ligt 
dan het gezinsinkomen van de maanden januari of februari 2020. Het gedaald gezinsinkomen mag de 
maandelijkse inkomensgrens van 2.213,30 euro bruto belastbaar inkomen niet overschrijden. 

De bron geeft aan wie in het jaar voorafgaand aan de maand van aanvraag door het lokaal bestuur recht 
had op de Covid-19-toeslag. 
 

9. Sociale toeslag 

De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. 
De maandelijkse toeslag is bedoeld om de draagkracht van minder kapitaalkrachtige gezinnen te 
vergroten en is afhankelijk van het inkomen en de gezinsgrootte. 

De bron geeft aan wie in het jaar voorafgaand aan de maand van aanvraag door het lokaal bestuur recht 
had op de sociale toeslag. 
 

WERKWIJZE SELECTIE 

Opgroeien werkt hiervoor samen met het VUTG dat de gewenste bronnen linkt aan de inwoners uit een 
bepaalde gemeente die één of meerdere van deze toelagen binnen het Groeipakket ontvangen en hier 
zeer precieze lijsten van opmaakt. 

De selectie van deze gegevens gebeurt volgens onderstaande criteria: 

• kinderen die in de laatst betaalde maand in de betrokken gemeente gedomicilieerd zijn 

• kinderen met een actief recht 

• kinderen waarvoor aan een natuurlijk persoon wordt betaald, niet aan een rechtspersoon.  
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Er kan tevens een selectie gemaakt worden op leeftijd. 

Voor de schooltoeslag kan de selectie verdeeld worden per type onderwijs: 

- 2,5 jaar 

- Kleuteronderwijs 

- Lager onderwijs 

- Secundair onderwijs 

- HBO5 verpleegkunde beroepsonderwijs  

Het VUTG maakt de selectie op basis van de gegevens die op dat ogenblik voorhanden zijn. Er zal geen 
rechtzetting gebeuren indien later, na het bekomen van nieuwe elementen in het dossier, zou blijken dat 
de toegekende toelage onverschuldigd was. 

Vragen met betrekking tot gegevens uit het verleden, zullen individueel worden geëvalueerd.  

 

 

 


