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Je hebt geen aanslagbiljet voor jou en je partner  

voor het inkomstenjaar ………………….. 

 

Aanvraag sociale en schooltoeslag  
        (verklaring inkomsten) 

    

 
 

Bezorg ons het aanslagbiljet van jou en je partner, samen met onderstaande verklaring 
 

Ik, .................................................................................... (Voornaam Familienaam) 

………………………………………..(geboortedatum of nationaal nummer): 

o ontving in ……… een leefloon 

o ontving in ……… een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)  

o had geen inkomsten in ………  

o had geen buitenlandse inkomsten in ……… 

 

datum: ........................................................ 

handtekening : 

 

..................................................................... 

 
 
 

Ik, .................................................................................... (Voornaam Familienaam van je partner) 

………………………………………..(geboortedatum of nationaal nummer van je partner): 

o ontving in ……… een leefloon of equivalent leefloon 

o ontving in ……… een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

o had geen inkomsten in ……… 

o had geen buitenlandse inkomsten in ……… 

 

datum: .......................................................... 

handtekening 

 

....................................................................... 
 
 
 
 
 

 

Vul op het formulier alle inkomsten van jou en je partner in voor ten minste zes maanden (schooltoeslag: 
zes maanden in …………….. / sociale toeslag: minstens de laatste zes opeenvolgende maanden in het jaar 
…………………… ) en voeg de nodige bewijsstukken toe. 

 
Je hebt een aanslagbiljet voor jou en je partner  

voor het inkomstenjaar ………………… 

http://www.parentia.be/
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Parentia hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. 
We verwerken je gegevens om je Groeipakket correct uit te betalen, volgens het decreet Groeipakket. We kunnen ze ook aan 
andere uitbetalers en het agentschap Opgroeien doorgeven. We bewaren je gegevens voor de volledige tijd dat je kind recht kan 
hebben op een Groeipakket. Je hebt altijd het recht om 
• via Parentia je gegevens in te kijken, te verbeteren of te wissen en de verwerking ervan te beperken; 
• Parentia te vragen om je gegevens rechtstreeks over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke; 
• een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen. 
Heb je vragen of wil je jouw rechten m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen? Contacteer ons dan op 
onderstaand adres. 

 

Welke bewijsstukken meesturen? 
 

Soort inkomsten Bewijsstuk 

Beroepsinkomsten als werknemer Loonfiches 
Om de verrekening van maandinkomen naar 
jaarinkomen te maken en dus ook rekening te 
houden met je vakantiegeld en je eindejaarspremie, 
vermenigvuldigen wij je belastbaar maandinkomen 
met factor 14/12. 

Beroepsinkomsten als zelfstandige Verklaring van de boekhouder of het sociaal 
verzekeringsfonds 
We vermenigvuldigen je netto-inkomsten met de 
factor 100/80. 

Vervangingsinkomen: 
Ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, beroepsziekte, 
tijdskrediet, zorgkrediet, overbruggingsuitkering, 
loopbaanonderbreking, … 

 

 

 

 
 

Attest van de uitbetalingsinstelling 
Pensioenen: 
wettelijk pensioen, overlevingspensioen, 
overgangsuitkering, inkomensgarantie voor 
ouderen, … 

Andere uitkeringen 

Inkomsten als internationale ambtenaar Attest van de werkgever 

Ontvangen/betaalde onderhoudsgelden voor ex-
partner (dus geen alimentatie voor kinderen) 

Rekeninguittreksels 

Leefloon of equivalent leefloon 

Inkomensvervangende tegemoetkoming 

Geen bewijsstukken nodig. Wij vragen deze 
gegevens zelf op bij de uitbetalingsinstelling 

Geen inkomen voor jou en je partner Een attest van het OCMW waaruit blijkt dat er geen 
recht is op een leefloon of een equivalent van het 
leefloon 

Kadastraal inkomen Deze bewijsstukken moet  je  niet  meesturen. 
Je moet de documenten wel bijhouden voor een 
steekproefsgewijze controle. 

 

 

 

 

http://www.parentia.be/
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Beroepsinkomsten en/of uitkeringen 

1. Vul je EIGEN beroepsinkomsten en/of uitkeringen in binnen- en buitenland in. 

VERGEET NIET VOOR IEDERE INGEVULDE MAAND EEN BEWIJSSTUK BIJ TE VOEGEN 

voor de schooltoeslag: je inkomstenfiches van zes maanden in ………. 

voor de sociale toeslag: je inkomstenfiches van minstens de laatste zes opeenvolgende maanden  

 
Welke inkomsten? ………. 

(Mnd/Jaar) 
………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

Belastbare 
beroepsinkomsten als 
werknemer 

 
...................... 

 
...................... 

 
...................... 

 
...................... 

 
....................... 

 
...................... 

Beroepsinkomsten als 
zelfstandige 

 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 

 
Vervangingsinkomen 

 

..................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

....................... 
 

...................... 

Pensioenen ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

 
Andere uitkeringen 

 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

....................... 
 

...................... 

Inkomsten als 
internationale ambtenaar 

 

..................... 
 

..................... 
 

.................... 
 

..................... 
 

..................... 
 

..................... 

Ontvangen 
onderhoudsgelden 

 

..................... 
 

..................... 
 

.................... 
 

..................... 
 

..................... 
 

..................... 

Kruis aan indien: 
Leefloon of equivalent 
leefloon 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

Kruis aan indien: 
Inkomensvervangende 
tegemoetkoming of een 
inkomensgarantie voor 
ouderen 

 
 

o 

 
 

o 

 
 

o 

 
 

o 

 
 

o 

 
 

o 

Kruis aan indien: 
geen inkomsten 

o o o o o o 

 
VERKLARING INKOMSTEN 

http://www.parentia.be/
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Welke inkomsten? ………. 
(Mnd/Jaar) 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

Belastbare 
beroepsinkomsten als 
werknemer 

 
...................... 

 
...................... 

 
..................... 

 
...................... 

 
...................... 

 
....................... 

Beroepsinkomsten als 
zelfstandige 

 

...................... 
 

...................... 
 

..................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 

 
Vervangingsinkomen 

 

..................... 
 

...................... 
 

..................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

....................... 

Pensioenen ..................... ..................... ................... ..................... ..................... ..................... 

 
Andere uitkeringen 

 

...................... 
 

...................... 
 

..................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

....................... 

Inkomsten als 
internationale ambtenaar 

 

..................... 
 

..................... 
 

.................... 
 

..................... 
 

..................... 
 

..................... 

Ontvangen 
onderhoudsgelden 

 

..................... 
 

..................... 
 

.................... 
 

..................... 
 

..................... 
 

..................... 

Kruis aan indien: 
Leefloon of equivalent 
leefloon 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

Kruis aan indien: 
Inkomensvervangende 
tegemoetkoming of een 
inkomensgarantie voor 
ouderen 

 
 

o 

 
 

o 

 
 

o 

 
 

o 

 
 

o 

 
 

o 

Kruis aan indien: 
geen inkomsten 

o o o o o o 

 

Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd bedrag) 

 
Heb je sinds 31 december  ……… een onroerend goed aangekocht? 

Kadastraal inkomen van dit goed: ……………… 

 

o ja o  nee 

o eigen woning 

 

 

o vreemd gebruik 

 

 

o beroepsdoeleinden 

 

  Heb je sinds 31 december  ………. een onroerend goed verkocht?        

  Kadastraal inkomen van dit goed: ……………… 

 

o ja          o nee 

o eigen woning 

 

 
o vreemd gebruik 

 

 
o beroepsdoeleinden 

 
 ………. 

 (Mnd/jaar) 
………. 

 
………. 

 
………. 

 
………. 

 
………. 

 

 
Betaalde onderhoudsgelden 

 
..................... 

 
....................... 

 
....................... 

 
....................... 

 
....................... 

 
....................... 

 

 ………. 
 
(Mnd/jaar) 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

 
Betaalde onderhoudsgelden 

 
..................... 

 
....................... 

 
....................... 

 
....................... 

 
....................... 

 
....................... 

http://www.parentia.be/
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Kruis aan als jij je in een van deze situaties bevindt: 

o je ontvangt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

o je ontvangt een integratietegemoetkoming; 

o je ontvangt een pensioen aansluitend op ziekte -uitkeringen; 

o je bent arbeidsongeschikt; 

o je ontvangt uitkeringen voor een arbeidsongeval; 

o je ontvangt een overlevingspensioen. 

 

 
Heb je een partner met wie je samenwoont? 

=> Ja ->  Vul hier de naam en geboortedatum van je partner in en ga naar punt 2 

Naam: ........................................................................................................ 

Geboortedatum: ......................................................................................... 
 

=> Nee -> Teken dit formulier en bezorg het ons zo snel mogelijk terug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vanaf het begin, bij elk gezin. 
Parentia Vlaanderen v.z.w. Ÿ KBO 0686.764.255 

http://www.parentia.be/


Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel 
Postadres: PB 80030, 1070 Anderlecht Ÿ www.parentia.be  

 

 

 

2. Vul de beroepsinkomsten en/of uitkeringen in binnen- en buitenland in van je PARTNER. 

VERGEET NIET VOOR IEDERE INGEVULDE MAAND EEN BEWIJSSTUK BIJ TE VOEGEN 

voor de schooltoeslag: de inkomstenfiches van je PARTNER van zes maanden in ……………… 

voor de sociale toeslag: de inkomstenfiches van je PARTNER minstens de laatste zes opeenvolgende 
maanden 

 

Welke inkomsten? ………. 
(Mnd/Jaar) 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

Belastbare 
beroepsinkomsten als 
werknemer 

 
...................... 

 
...................... 

 
...................... 

 
...................... 

 
....................... 

 
....................... 

Beroepsinkomsten als 
zelfstandige 

 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

....................... 

 
Vervangingsinkomen 

 

..................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

....................... 
 

....................... 

Pensioenen ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

 
Andere uitkeringen 

 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

....................... 
 

....................... 

Inkomsten als 
internationale ambtenaar 

 

..................... 
 

..................... 
 

.................... 
 

..................... 
 

..................... 
 

..................... 

Ontvangen 
onderhoudsgelden 

..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... 

Kruis aan indien: 
Leefloon of equivalent 
leefloon 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

Kruis aan indien: 
Inkomensvervangende 
tegemoetkoming of een 
inkomensgarantie voor 
ouderen 

 

 

o 

 

 

o 

 

 

o 

 

 

o 

 

 

o 

 

 

o 

Kruis aan indien: 
geen inkomsten 

o o o o o o 
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Welke inkomsten?  
………. 
(Mnd/Jaar) 

 
………. 

 
………. 

 
………. 

 
………. 

 

 
………. 
 

Belastbare 
beroepsinkomsten als 
werknemer 

 
....................... 

 
....................... 

 
..................... 

 
...................... 

 
...................... 

 
....................... 

Beroepsinkomsten als 
zelfstandige 

 

....................... 
 

....................... 
 

..................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 

 
Vervangingsinkomen 

 

..................... 
 

....................... 
 

..................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

....................... 

Pensioenen ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

 
Andere uitkeringen 

 

....................... 
 

....................... 
 

..................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

....................... 

Inkomsten als 
internationale ambtenaar 

 

..................... 
 

..................... 
 

.................... 
 

..................... 
 

..................... 
 

..................... 

Ontvangen 
onderhoudsgelden 

 

..................... 
 

..................... 
 

.................... 
 

..................... 
 

..................... 
 

..................... 

Kruis aan indien: 
Leefloon of equivalent 
leefloon 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

Kruis aan indien: 
Inkomensvervangende 
tegemoetkoming of een 
inkomensgarantie voor 
ouderen 

 
 

o 

 
 

o 

 
 

o 

 
 

o 

 
 

o 

 
 

o 

Kruis aan indien: 
geen inkomsten 

o o o o o o 

 

Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd bedrag) 

 
Heeft je partner sinds 31 december ……….  een onroerend goed 

aangekocht? Kadastraal inkomen van dit goed: ……………… 

 

o ja 

o eigen woning 

 

o nee 

o vreemd gebruik 

 
 

o beroepsdoeleinden 

 
Heeft je partner sinds 31 december  ……….. een onroerend goed 

verkocht? Kadastraal inkomen van dit goed: ……………… 

 

o ja o nee 

o eigen woning 

 

 
o vreemd gebruik 

 

 
o beroepsdoeleinden 

 

 ………. 
(Mnd/jaar) 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

 
Betaalde onderhoudsgelden 

 
.................... 

 
....................... 

 
....................... 

 
....................... 

 
....................... 

 
....................... 

 ………. 

(Mnd/jaar) 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

 
Betaalde onderhoudsgelden 

 
.................... 

 
....................... 

 
....................... 

 
....................... 

 
....................... 

 
....................... 
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Kruis aan als je partner zich in een van deze situaties bevindt: 

o ontvangt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 

o ontvangt een integratietegemoetkoming; 

o ontvangt een pensioen aansluitend op ziekte -uitkeringen; 

o is arbeidsongeschikt; 

o ontvangt uitkeringen voor een arbeidsongeval; 

o ontvangt een overlevingspensioen. 

 

 
LAAT HET ONS OOK WETEN 

· als er in je gezin personen ouder dan 25 jaar zijn die hoger onderwijs volgen (ook ba-na-ba of ma-na-ma); 

· als een persoon in je gezin fiscaal ten laste is en erkend als persoon met een handicap. Dat is enkel nodig als je niet in Vlaanderen 
woont. 

 
 

VERGEET HET FORMULIER NIET TE ONDERTEKENEN VOORDAT JE HET ONS TERUGSTUURT 

Ik stuur als bijlage de bewijsstukken voor de periode van zes maanden mee. 

Datum: …… / ……… /……………. 

Telefoon/gsm: …………………….. 

E-mail: …………………………………….. 

Naam en handtekening: ………………………………………………….. 

http://www.parentia.be/
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Wat is de schooltoeslag? 

Kinderen die door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gesubsidieerd of gefinancierd kleuter-, lager of 
secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen onder bepaalde voorwaarden rekenen op een 
jaarlijkse schooltoeslag. 

De schooltoeslag vervangt de schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De 
studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van 
het Ministerie van Onderwijs. 

 

Wat is de sociale toeslag? 

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

Het recht op een sociale toeslag geldt voor het volledige toekenningsjaar, tenzij de gezinssituatie wijzigt 
(nieuw kind, andere gezinssamenstelling ...). Het toekenningsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van 
het daaropvolgende kalenderjaar. 

 

Wie heeft recht op de toeslag? 

Om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag of de sociale toeslag, moet aan bepaalde voorwaarden 
voldaan zijn: nationaliteit, type onderwijs en gezinsinkomsten. 

We kunnen de sociale toeslag enkel toekennen voor kinderen die recht hebben op het basisbedrag van het 
Groeipakket. 

 

· Nationaliteit 

In principe moet je Belg zijn of toegelaten of gemachtigd zijn om in België te verblijven. 

Meer informatie vind je op www.parentia.be (rubriek: Groeipakket) 

 
· Type onderwijs (Dit is alleen van toepassing voor de schooltoeslag) 

Je kind gaat naar kleuter-, lager of secundair onderwijs dat erkend is door de Vlaamse Gemeenschap. 

Bovendien moet je kind voldoende aanwezig zijn op school en ingeschreven zijn tot de laatste dag van het 
schooljaar. De voorwaarden verschillen per type onderwijs. 

De volledige uitleg vind je op www.parentia.be (rubriek: Groeipakket) 
Het Ministerie van Onderwijs bezorgt ons deze gegevens. 

 

· Inkomensvoorwaarden 

Om na te gaan of je recht hebt op een toeslag en het bedrag ervan te berekenen doorlopen we een aantal 

stappen: we stellen je gezinsinkomsten samen, we bepalen het aantal punten van je gezin 

(gezinssamenstelling) en we bekijken je kadastraal inkomen. 

 
 

Stap 1 Bepaling van de gezinsinkomsten 

Om een schooltoeslag of een sociale toeslag te krijgen mogen je gezinsinkomsten op jaarbasis de 
inkomensgrens niet overschrijden. 

INFOBLAD 
SCHOOLTOESLAG EN SOCIALE TOESLAGEN 

http://www.parentia.be/
http://www.parentia.be/
http://www.parentia.be/


Vanaf het begin, bij elk gezin. 
Parentia Vlaanderen v.z.w. Ÿ KBO 0686.764.255 
Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel 
Postadres: PB 80030, 1070 Anderlecht Ÿ www.parentia.be 

 

 

 

 

Welke inkomSten en/of uitkeringen tellen mee? 

• Beroepsinkomsten voor werknemers bruto belastbare inkomen (belastbare beroepsinkomsten 
verhoogd met beroepskosten, en/of uitkeringen). 
Om de verrekening van maandinkomen naar jaarinkomen te maken en dus ook rekening te houden 
met je vakantiegeld en je eindejaarspremie, vermenigvuldigen wij je belastbaar maandinkomen  
met de factor 14/12; 

• Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: netto belastbare inkomsten vermenigvuldigd met de factor 

100/80; 

• Uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering 

• Werkloosheidsuitkeringen 

• Pensioen 

• Leefloon of equivalent 

• Inkomensvervangende tegemoetkoming 

• Alle andere belastbare uitkeringen 

• 80% van de ontvangen onderhoudsgelden (het gaat om onderhoudsgelden voor ex-partners, niet 
om alimentatie voor kinderen) 

• Driemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik 

• Eenmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden 

 

Welke inkomSten en/of uitkeringen tellen niet mee? 

· alle toelagen uit het Groeipakket; 

· Alimentatie voor de kinderen; 

· Roerende inkomsten 

· Loon en vakantiegeld in het kader van een flexijob; 

· Maaltijd- en ecocheques; 

· Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, 
integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de 
Vlaamse zorgverzekering; 

· Onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin; 

· Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; 

· Achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar; 

· Verbrekingsvergoedingen voor volgende jaren en vervroegd vakantiegeld. 

 
Van wie tellen de inkomSten mee? 

Voor de schooltoeslag: 

We tellen de inkomsten van het gezin waar het kind zijn domicilie heeft op 31 augustus van het 
betrokken schooljaar: 

• de 2 samenwonende ouders of opvoeders 

• de ouder of opvoeder en de persoon met wie deze een feitelijk gezin vormt 

• de gehuwde, alleenstaande of zelfstandige leerling zelf en de persoon met wie deze een feitelijk 
gezin vormt. 

Meer info op www.parentia.be (rubriek: Groeipakket) 

 

Voor de sociale toeslag: 

Je eigen beroepsinkomsten en/of uitkeringen en die van je partner of de persoon met wie je en feitelijk 
gezin vormt, tellen mee. 

http://www.parentia.be/
http://www.parentia.be/
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Jullie vormen een feitelijk gezin als jullie: 

· samenwonen en gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres; 

· en geen bloed- of aanverwanten zijn tot en met de 3de graad (dus geen ouders, kinderen, broers, 
zussen, grootouders, ooms, tantes); 

· en jullie samen het huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende 
manier. 

Wanneer er twee begunstigden zijn die een kind opvoeden in co-ouderschap met gelijkmatige verdeelde 
huisvesting bekijken we de gezinsinkomsten bij beide begunstigden. 

Deze begunstigden kunnen elk recht hebben op de helft van een sociale toeslag wanneer ze voldoen aan de 
inkomstenvoorwaarden. 

Indien je samenwoont met meerdere personen en je hebt vragen over wiens inkomsten worden meegeteld, 
kan je best contact opnemen met je uitbetalingsactor. 

 

Stap 2 Berekening van de inkomensgrens op basis van het aantal punten van je gezin 

(Deze berekening is alleen van toepassing voor de schooltoeslag). 

Om te bepalen hoeveel je mag verdienen om in aanmerking te komen voor een toeslag, onderzoeken we wie 
deel uitmaakt van je gezin op basis van het domicilieadres. De personenlast in je gezin drukken we in 
punten uit. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een toeslag. Om het aantal 
punten te bepalen, kijken we naar je gezinssituatie op 31 augustus van het betrokken schooljaar. 

Meer info over de puntentelling, de inkomensgrenzen en de bedragen vind je op www.parentia.be (rubriek: 
Groeipakket) 

 

Stap 23 De KI-test: test kadastraal inkomen 

De KI-test geldt alleen als je gebouwen en/of gronden in je bezit hebt die je niet zelf bewoont (vreemd 
gebruik) of gebruikt voor beroepsdoeleinden. 

De KI-test passen we alleen toe als je geïndexeerd KI vreemd gebruik hoger is dan 1250 euro, behalve als je 
leefloon krijgt, of als je inkomen voor minstens 70% uit onderhoudsgeld en/of vervangingsinkomsten en/of 
inkomensvervangende tegemoetkomingen en/of overlevingspensioen bestaat. 

Als het kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik te hoog is in vergelijking met je inkomsten, dan kom je 
niet in aanmerking voor een toeslag. 

Meer info op www.parentia.be (rubriek: Groeipakket) 

 

Bedragen van de toeSlagen 

 

Voor de schooltoeslag: 

Het type onderwijs, het gezinsinkomen en de samenstelling van het gezin bepalen het bedrag van de 
schooltoeslag. 

Voor gehuwde, zelfstandige en alleenstaande leerlingen gelden aparte bedragen. 

Interne leerlingen in het voltijds secundair onderwijs krijgen een hoger bedrag. 

Je vindt de bedragen op www.parentia.be (rubriek: Groeipakket) 

 
Voor de sociale toeslag 

Het aantal kinderen in het gezin en de gezinsinkomsten bepalen het bedrag van de sociale toeslag. 

Voor kinderen geboren vóór 2019 gelden aparte bedragen. 

http://www.parentia.be/
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Vanaf het begin, bij elk gezin. 
Parentia Vlaanderen v.z.w. Ÿ KBO 0686.764.255 
Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel 
Postadres: PB 80030, 1070 Anderlecht Ÿ www.parentia.be 

 

 

 

 

Je vindt de bedragen op www. parentia.be (rubriek: Groeipakket) 

 

Aan wie betalen we de toeslag? 

· Als het kind recht heeft op het basisbedrag, betalen we de toeslagen aan de persoon die het 
basisbedrag ontvangt, 

· Als het kind geen recht heeft op het basisbedrag, betalen we de schooltoeslag aan de persoon bij 
wie het kind zijn woonplaats heeft. 

· Wanneer de kinderen opgevoed worden in co-ouderschap met gelijkmatig verdeelde huisvesting, 
kunnen zij elk de helft van een sociale toeslag ontvangen (zie boven) 

 

Opgelet 

We passen het bedrag van de schooltoeslag aan: 

· als je gezinssituatie uiterlijk op 31 augustus wijzigt; 

· als je kind dit schooljaar minstens 149 dagen op internaat zit; 

· als wij je definitieve gezinsinkomsten van de FOD Financiën ontvangen. 

We vorderen het volledige bedrag van de schooltoeslag terug als: 

· je kind 2 opeenvolgende schooljaren onvoldoende aanwezig was; 

· je kind op de laatste schooldag niet meer ingeschreven was. 

 

We herbekijken het recht op de sociale toeslag als wij je definitieve gezinsinkomsten van de FOD Financiën 
ontvangen. 

 

Breng ons altijd op de hoogte wanneer je gezinssituatie wijzigt.  

Laat het ons zeker weten als: 

· je alleen gaat wonen; 

· je trouwt of gaat samenwonen; 

· er een kind bijkomt in je gezin voor wie je een Groeipakket ontvangt; 

· een kind dat recht had op een Groeipakket je gezin verlaat; 

· een persoon die fiscaal ten laste is in je gezin komt of je gezin verlaat; 

· er in je gezin personen ouder dan 25 jaar hoger onderwijs volgen 
(ook ba-na-ba of ma-na-ma); 

· een persoon in je gezin erkend is als persoon met een handicap. Dat is enkel nodig voor gezinnen 
die buiten Vlaanderen wonen. 

· jij of je partner een inkomensvervangende tegemoetkoming , een tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden, een integratietegemoetkoming of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt; 

· jij of je partner een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen ontvangt; 

· je arbeidsongeschikt bent of je partner dat is; 

· jij of je partner uitkeringen voor een arbeidsongeval ontvangt; 

· je een overlevingspensioen ontvangt; 

· er een herziening gebeurt van het aanslagbiljet dat gebruikt werd als basis voor het lopende 
toekenningsjaar 

http://www.parentia.be/
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