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Afkortingen 

Afkortingen – Inkomen  

ABI Afzonderlijk Belastbare Inkomsten 

BBI  Bruto Belastbaar Inkomen 

BV Bedrijfsvoorheffing 

BV Roerende voorheffing 

GBI  Gezamenlijk Belastbaar Inkomen 

IGO Inkomensgarantie voor ouderen 

IINT Inkomsten uit een Europese of internationale instelling, vrijgesteld van belasting 

IVT Inkomen vervangende tegemoetkoming voor gehandicapten 

KI Kadastraal Inkomen 

NBI Netto Belastbaar Inkomen 
OV Onroerende voorheffing 

TNI Totaal Netto Inkomen 

VVI Niet-belastbare Vervangingsinkomen 

 

Afkortingen – organisaties 

CREG Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

SHM Sociale Huisvestingsmaatschappij 
SVK Sociaal Verhuurkantoor 

VME  Vereniging van Mede-Eigenaars 

VO Vlaamse overheid 

VWF  Vlaams Woningfonds 

 

Afkortingen – andere 

CBE Centrum voor basiseducatie 

CVO Centrum voor volwassenenonderwijs 
ITK Inkomenstarief Kinderopvang 

ODV Openbare Dienstverplichting 

VWO Volwassenenonderwijs  
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1 Inleiding 

De Vlaamse Brede Heroverweging voorzag niet alleen 10 projectgroepen (om de uitgaven per beleidsdomein 

door te lichten aan de hand van een minimale set aan vragen) maar heeft ook  1 VO-brede projectgroep 

ingericht voor sociale toeslagen en kortingen. De samenstelling van de VO-brede projectgroep is bepaald door 
de stuurgroep, waarin elk beleidsdomein kan deelnemen.  

De bedoeling van de VO-brede projectgroep was vooreerst een samenhangend overzicht te bieden van de 

diverse huidige sociale toeslagen en kortingen: Wat hebben we allemaal in aanbieding? Hoe interageren 

desgevallend de diverse sociale toeslagen en kortingen met elkaar en met huidige fiscale regelingen? Zijn er 

effecten op de participatie-aanslagvoeten? Zijn er inkomensvallen? Met als doel om vervolgens te onderzoeken 

of er efficiëntiewinsten mogelijk zijn via een meer geaggregeerde benadering of door het terugdringen van de 

overheadkosten tout court. 

Dit eindverslag brengt de huidige sociale toeslagen en kortingen in kaart, zowel de criteria, de doelstellingen als 

de budgettaire impact en het aantal begunstigden. Op basis van die analyse worden ook al een aantal 

aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoeken m.b.t. de beleidsdomein-specifieke kortingen en toeslagen. In 

een eigen vervolgtraject van deze projectgroep wordt gekeken naar de spreiding van de  weerhouden sociale 

toeslagen en kortingen over de diverse inkomenscategorieën en hun samenhang met de bestaande fiscale 

regelingen alsook naar een harmonisering van concepten (inkomen, gezinssamenstelling) over de diverse 

toeslagen en kortingen heen. Op basis van die analyse kan vervolgens de piste van het verder aggregeren of 

fiscaliseren worden onderzocht, alsook input worden aangeleverd voor de vervolgonderzoeken binnen de 
betrokken beleidsdomeinen.  

Sociale correcties hebben betrekking op alle regelingen die gelieerd zijn aan de hoogte van het 

inkomen/vermogen(selementen) of bepaalde statuten die gelden bovenop de generieke regelgeving. In het 

kader van de Vlaamse Brede Heroverweging worden de sociale correcties binnen de bevoegdheden van de 

Vlaamse regering onderzocht. Beleid dat net buiten deze bevoegdheden valt, maar een significante impact 

heeft op de efficiëntie en effectiviteit van bepaalde Vlaamse sociale correcties valt eveneens binnen de scope 

van het onderzoek, teneinde hiaten en overlappen in de huidige bevoegdheidsverdeling in kaart te brengen 

(cfr. algemene onderzoeksvragen VBH). 

We streven ernaar een totaalbeeld te genereren dat weergeeft: 

- wie recht heeft op welke toeslag;  

- op basis van welke determinanten;  

- hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de gehele populatie;  

- welke rationaliseringen er mogelijk zijn; 

In de onderzoeksopzet wordt de definitie verder toegelicht, de onderzoeksvragen en de huidige stand van 

zaken. Waarna een clustering volgt van de voornaamste sociale correcties. 
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2 Onderzoeksopzet 

2.1 Definitie 

Onder sociale correcties verstaat de Algemene stuurgroep regelingen die gelieerd zijn aan de hoogte van het 

inkomen/vermogens(elementen) of aan een statuut (bv. werkloos, gepensioneerd, gehandicapt, …) en die 

bovenop of naast de generieke regelingen komen die bestaan binnen de diverse beleidsdomeinen.  

De stuurgroep aanziet ook regelingen, die ingrijpen op de belasting als een mogelijke sociale correctie, die 

dienen gerapporteerd te worden. Regelingen die gelieerd zijn aan het vermogen van personen worden echter 

niet in aanmerking genomen. De fiscale uitgaven, die te maken hebben met alle gewestbelastingen, kunnen 

gerelateerd zijn aan vermogen-aanschaf of -overdracht, maar vallen bijgevolg niet onder de definitie, die de 

Algemene Stuurgroep heeft gedefinieerd. 

Regelingen i.v.m. inkomstenbelastingen (niet gelieerd aan bedrijfseconomische objectieven, worden in het 

kader van VBH  door het beleidsdomein EWI in ogenschouw genomen) betreffen:  

- de woonbonus: Dit betreft een aflopend systeem, waarop reeds werd ingegrepen. Nogmaals deze 

aflopende regeling een tweede maal aanpassen, lijkt volstrekt tegen de principes van 

rechtszekerheid in te gaan en wordt dus niet voorgesteld. 

- de dienstencheques: de belastingvermindering is vast, ongeacht het inkomen en wordt zo het 

inkomen te laag is, omgezet in een terug betaalbaar belastingkrediet zodat het 

inkomensonafhankelijk is. Die regeling komt aan bod bij de analyse van de fiscale uitgaven in de 
projectgroep van FB. 

2.2 Onderzoeksvragen 

Twee luiken zijn voorzien in de onderzoeksopdracht zoals omschreven door de stuurgroep VBH:  
1. Totaalbeeld van de sociale correcties  

a) De relatieve frequentie in de inkomensverdeling van bepaalde inkomenscategorieën: type A 
met x aantal kenmerken (inkomen, statuut y) krijgt totaliteit aan correcties (en is 
representatief voor x% van de populatie in Vlaanderen).  

• Aantal begunstigden per sociale correctie en verdeling naargelang de determinanten 
• Totale kost (VEK) per sociale correctie 
• Administratieve kost per sociale correctie of cluster 

b) Berekenen netto waarde (of range) per sociale correctie (€)/ begunstigde  
• Microbenadering: In kaart brengen van het risico op promotieval, 

werkloosheidsval,… (welvaartsverlies) 

• Macrobenadering: Globaal effect per inkomensklasse 
 
In voorgestelde analyse wordt bekeken wat de impact is op het netto-inkomen wanneer een bepaald inkomen 
of statuut aanleiding geeft tot sociale voordelen. Dit kan worden onderzocht voor een range aan bruto 
inkomens en statuten, in acht genomen dat elke sociale correctie ook een specifiek doel nastreeft.  
  

2. Domein overschrijdende opties 
a) Onderzoek: een basisbehoeftentoeslag of uitkeerbare heffingskortingen al dan niet via de 

inkomstenbelastingen (al dan niet inkomensafhankelijk) 
b) Onderzoek: harmonisering van de gehanteerde concepten: inkomensconcept, gezinsbegrip, …  

 
Binnen een projectgroep kunnen sociale correcties eigen aan het beleidsdomein worden (her)bekeken.  Zo 
wordt in de Nederlandse brede heroverweging in de sector wonen de optie van een eigendomsneutraal 
woonbeleid gewikt en gewogen. Dat betekent dat mensen zoveel mogelijk eigen keuzevrijheid hebben om te 
huren of te kopen. De overheid behandelt huurders en kopers zoveel mogelijk gelijk: in directe zin door 
vraagondersteuning voor huishoudens die dat niet kunnen betalen en indirect door regulering, belasting of 
subsidiëring van partijen die die huur- en koopwoningen aanbieden.  
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2.3 Plan van aanpak 

De eerste stap om een antwoord te kunnen bieden op de gestelde onderzoeksvragen, is het opstellen van een 

overzicht van de verschillende sociale correcties per beleidsdomein. Dat overzicht is opgesteld op basis van 1) 

input bezorgd door de beleidsdomeinen, 2) een parlementaire vraag dd 8/10/2020 van Tom Ongena aan Jan 

Jambon, en 3) eigen onderzoek. Dat resulteerde in een beschrijvend overzicht waarbij per sociale correctie 

wordt aangegeven of deze inkomens- dan wel statuutafhankelijk is, welke de onderliggende determinanten 

zijn, welke het aantal begunstigden zijn en hoeveel de budgettaire massa bedraagt. Naast het algemene 

overzicht (zie bijlage) werden, indien het ging over inkomensafhankelijke correcties of indien noodzakelijk 

wegens de complexiteit van de correctie, tabbladen toegevoegd waarin meer specifieke informatie kon worden 

weergegeven. 

Omdat sommige gegevens nog ontbraken, vooral wat betreft het aantal begunstigden en de budgettaire 

massa, werd deze lijst per beleidsdomein opgesplitst. Vervolgens werden de gesplitste lijsten op 2/04/21 aan 

de projectgroepen bezorgd met de vraag om de gegevens aan te vullen. Correcties die eventueel over het 

hoofd werden gezien, konden dan ook worden toegevoegd. Daarnaast werd ook gevraagd om mogelijke 

eerdere analyses of evaluaties van de verschillende correcties te bezorgen.   

Op 19/04/21 werd teruggekoppeld naar de Stuurgroep en werd vanuit de Stuurgroep een herinneringsmail 

verstuurd naar de co-voorzitters van de projectgroepen met het verzoek om de sjablonen tegen ten laatste 

30/04/21 ingevuld terug te sturen, alsook enige analyses en onderzoeken naar sociale correcties die hebben 

plaatsgevonden sinds 2016. 

Het merendeel van de sjablonen werd op de deadline van 30/04/21 of in de week die erop volgde ingevuld 

terug in ontvangst genomen. In de week van 17/05/21 werden de laatste sjablonen uitgewisseld. Behoudens 

enkele uitzonderingen, kon hiermee het merendeel van de sociale correcties in kaart worden gebracht. 

Eveneens werd vanuit WVG het evaluatierapport van het Groeipakket gedeeld en vanuit OMG het rapport 

‘Betaalbaarheidstoets waterfactuur’.  

Contact werd gelegd met externe experten wiens expertise een waardevolle bijdrage zou kunnen zijn aan de 

projectgroep.  

Op 27/05/21 werd teruggekoppeld naar de Stuurgroep.  

Op 28/05/21 werden de betrokken beleidsdomeinen gecontacteerd om een vertegenwoordiger voor de 

projectgroep te selecteren.  

Op 7/06/21 vond de eerste projectgroep vergadering plaats. In de bijlage kan de samenstelling van de 

projectgroep worden geraadpleegd.  

Op 29/06/21 vond de tweede projectgroep vergadering plaats. In de bijlage kan de gewijzigde samenstelling 

van de projectgroep worden geraadpleegd.   
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3 Beschrijving van de sociale correcties 

In dit beschrijvend overzicht worden de diverse sociale correcties toegelicht. Deze toelichting heeft onder meer 

betrekking op de doelgroep, de determinanten, (indien van toepassing) de berekeningswijze en de impact 

ervan op de Vlaamse begroting. Het begrip ‘determinanten’ duidt op de voorwaarden die bepalen of een 
individu of huishouden al dan niet recht heeft op een bepaalde toeslag of korting. Naargelang de sociale 

correctie heeft dit betrekking op één of meerdere statuten, de hoogte van het inkomen, beide of geen van 

beide. Desgevallend richten bepaalde sociale correcties zich naar een specifieke doelgroep zonder een statuut- 

of inkomensafhankelijk criterium.  

3.1 Staalkaart van de sociale toeslagen en correcties 

De onderstaande overzichten bundelen de gegevens die werden aangeleverd door de beleidsdomeinen via 

sjablonen. Tabel 1 geeft de weerhouden sociale correcties weer. Er werd een eerste selectie gemaakt van wat 

de belangrijkste sociale correcties zijn. Dit betreft de toeslagen met het grootste budgettair gewicht of de 

toeslagen met het meeste hervormingspotentieel. De sociale correcties werden gesorteerd op basis van type. 

De volgende types worden onderscheiden naargelang hun impact op de begroting:  

• Korting: Deze sociale correcties leiden tot een verminderde inkomst voor de Vlaamse overheid. De 

kost wordt bepaald door het hypothetisch geïnde bedrag zonder toepassing van de sociale correctie in 

vermindering te brengen met het werkelijk geïnde bedrag.  

Niet geïnde bedrag = Normaal tarief – verminderd tarief  

• Lening: De lening wordt op termijn terug geïnd door de Vlaamse overheid. De werkelijke kost zit 

vervat in het ter beschikking stellen van de kredieten voor een bepaalde duur aan een verminderde 

rente. Alsook eventuele begunstigden die in gebreke blijven bij het aflossen van hun lening. De 

budgettaire massa in de tabel betreft het gehele vereffeningskrediet en is dus niet representatief voor 

de kost van de sociale correctie.  

• Verzekering: Deze categorie betreft slechts één sociale correctie (nl. verzekering gewaarborgd 

wonen).  Wanneer begunstigden aanspraak maken op deze verzekering brengt dit een kost met zich 
mee voor de Vlaamse overheid. Deze bedragen zijn weergegeven in de tabel.  

• Openbare dienstverplichting: Dit betreft de (verplicht) openbare dienstverlening die nutsbedrijven 

moeten verlenen aan bepaalde doelgroepen. De kosten van deze sociale correcties worden ten dele 

gedragen door de Vlaamse overheid en worden ten dele verrekend in de gebruikersbijdragen van de 

burgers. De budgettaire massa in de tabel heeft enkel betrekking op de bijdrage van de Vlaamse 

overheid.  

De huur-en-isolatiepremie valt ten dele onder deze categorie maar werd voor de duidelijkheid 

in de categorie ‘toeslag/premie’ opgenomen.  

• Toeslag/Premie: Dit betreft alle sociale correcties waarvan de gehele kost wordt gedragen door de 

Vlaamse overheid.  
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Toelichting 

- Zwart: Gegevens die werden aangeleverd door de beleidsdomeinen of die rechtstreeks uit de begroting 

werden gehaald. Geen bewerkingen behoudens de sommatie om tot het totaalcijfer per sociale correctie 

te komen. 

- Blauw: Berekend op basis van de gegevens die werden aangeleverd door de beleidsdomeinen. 

Berekeningen kaderen hoofdzakelijk in het kader van de categorie ‘korting’.  

- Oranje: Berekend bij benadering op basis van de gegevens die werden aangeleverd door de 

beleidsdomeinen of jaarverslagen. Berekeningen dienen louter ter indicatie.  

 

a. Gegevens per schooljaar: de gegevens van 2019 hebben betrekking op schooljaar 2019-2020, de gegevens 

van 2020 hebben betrekking op schooljaar 2020-2021. 
b. Gegevens van schooljaar 2020-2021 nog niet volledig. 

 

Doordat voor een groot aantal sociale correcties enkel het overkoepelend bedrag voor de sociale correctie kon 

worden weergegeven, is een weergave op basis van statuut niet bijgevoegd. Voor 2019 en 2020 kon 

respectievelijk in totaal slechts 313.509k€ en 110.857k€ naar één enkel statuut, of zinvolle groepering van 
statuten worden herleid. De voornaamste reden hiervoor is de privacywetgeving, waardoor de controle of 

toekenning via de KSZ gebeurt en bijgevolg geen gegevens worden opgeslagen bij de bevoegde instanties over 

het exacte statuut van de begunstigde dat recht geeft op een bepaalde toeslag.  
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Niet-weerhouden sociale correcties 

Onderstaande sociale correcties worden niet weerhouden omdat de begrotingsimpact dermate klein is.  

- Kortingen Muntpunt - 1 jaar gratis lidmaatschap 

- Kortingen sportkamp/klas Sport Vlaanderen 

- Kortingen/terugbetaling trainerscursus Vlaamse Trainerschool 

- Kansentarief Sport Na School 

Onderstaande sociale correcties worden niet weerhouden omdat zij niet rechtstreeks door de Vlaamse 

overheid gefinancierd worden en zodoende geen begrotingsimpact hebben. Het merendeel heeft betrekking 

op openbare dienstverplichtingen die worden doorgerekend aan de gebruiker.  

- Iedereen Verdient Vakantie (gefinancierd via sponsors) 

- Gratis opname meterstand 

- Gratis plaatsing budgetmeter 

- Gratis waterscan 

- De Lijn - Tussenkomst Gemeente 

- De Lijn - Tussenkomst hogeschool/unief 

- De Lijn - Tussenkomst werkgever 

Onderstaande toeslagen worden niet weerhouden omdat zij een zuiver medische grondslag hebben of gericht 

zijn naar een bijzonder specifieke doelgroep doelgroep.  

- Groeipakket - Pleegzorgtoeslag 

- Groeipakket - Wezentoeslag 

- Groeipakket - Zorgtoeslag  voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte 

- Tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer voor personen met een handicap 

- Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 
- Zorgbudget voor mensen met een handicap 

- Tussenkomst huur/koop mobiliteitshulpmiddel 

- Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) 

Onderstaande toeslagen worden niet weerhouden omdat zij universeel van aard zijn en bijgevolg geen sociale 

correctie zijn.  

- Groeipakket – basisbedrag 

- Groeipakket - schoolbonus 

- Groeipakket – startbedrag 

- Groeipakket - participatietoeslag – Kleutertoeslag 

- Renteloze energielening+ (0% tot 60000 euro)  
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3.2 Inkomensbegrippen 

 

Gezamenlijk Belastbaar Inkomen (GBI) 

- Inkomsten van onroerende goederen (Kadastraal Inkomen (KI), huur) 

- Inkomsten van roerende goederen en kapitalen (inkomsten van belegde kapitalen, …) 

- Diverse inkomsten (alimentatiegeld, meerwaarden, winstdeelnames of toevallige winsten, …) 
- Beroepsinkomsten (werknemersbezoldiging, vervangingsinkomen, pensioen …) 

 Merk op: Dit heeft enkel betrekking op de belastbare vervangingsinkomens 

 → Werkloosheidsuitkering, ziekte- en invaliditeitsuitkering 

Afzonderlijk Belastbaar Inkomen (ABI) 

- Afzonderlijk netto belastbare beroepsinkomsten  

- Afzonderlijk netto belastbare inkomsten uit roerende goederen 

- Afzonderlijk netto belastbare diverse inkomsten 

Netto Belastbaar Inkomen (NBI) = GBI + ABI 

Bruto Belastbaar Inkomen (BBI) = Na aftrek van sociale last en voor aftrek van beroepskosten 

Vervangingsinkomens (VVI) = Niet-belastbare Vervangingsinkomens (leefloon, integratietegemoetkoming voor 

gehandicapten, inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten)  

{officieuze afkorting}  

Internationale Inkomsten (IINT) = Beroepsinkomsten uit het buitenland die van belasting vrijgesteld zijn, of de 

beroepsinkomsten die verworven zijn bij een Europese of internationale instelling en die van belasting 

vrijgesteld zijn; 

{officieuze afkorting} 
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3.3 Beschrijvende fiches 

Voorbeeldfiche 

 KEY – Voorbeeld-SC 

Arbeidsmarkt en onderwijs 

Deeltijds Kunstonderwijs  

F09 - Verminderd tarief inschrijvingsgeld in DKO 

Volwassenenonderwijs 

F01 - Premies in het volwassenenonderwijs (terugbetaling inschrijvingsgeld) 

F02 - Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs 

F03 - Verminderd inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs (0,30 € per lestijd)  

F04 - Verminderd inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs (0,60 € per lestijd) 

Hoger Onderwijs 

 F05 - Studietoelage 

 F06 - Participatietoeslag: Hoger Onderwijs 
 F07 - Vermindering inschrijvingsgeld hoger onderwijs 

Werk en opleiding 

J01 - Treinticket aan sterk verminderd tarief voor werkzoekenden die solliciteren 

J02 - Opleidingscheques voor werknemers 

J04 - Verplaatsingsvergoeding voor werkzoekenden in opleiding (abonnement bij De Lijn) 

J05 - Verplaatsingsvergoeding voor werkzoekenden in opleiding (kilometervergoeding) 

J06 - Verplaatsingsvergoeding voor werkzoekenden in opleiding (abonnement, andere dan De Lijn) 

J07 - Kinderopvangvergoeding voor werkzoekenden in opleiding 

F08 - Kosteloos onderzoek naar de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s  

Opgroeien 

 G05 - Groeipakket - Participatietoeslag - Schooltoeslag 

 G08 - Groeipakket - Sociale toeslag 

Kinderopvang 

 G13 - Inkomenstarief Kinderopvang 

 G14 - Inkomenstarief Kinderopvang - Individueel verminderd tarief 

 G15 - Inkomenstarief Kinderopvang - OCMW korting 

 G03 - Groeipakket - Participatietoeslag - Kinderopvangtoeslag 

Zorg 

G01 - Gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

G17 - Verlaagde zorgpremie ikv Vlaamse Sociale bescherming 

G18 - Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 

 Impulseo 
 G19 - Tegemoetkoming onthaal huisartsenpraktijk 

 G20 - Tegemoetkoming medisch telesecretariaat huisartsenpraktijk 

 G23 - Renteloze lening voor nieuwe huisartspraktijken 

Justitie 

 G16 - Leefvergoeding personen onder elektronisch toezicht 

Mobiliteit 

 M01 - Korting Buzzy Pazz 

 M02 - Korting Omnipas 

 M03 - Korting Omnipas 65+ 

 M04 - Reizen gratis met De Lijn 

 M05 - Korting voor gezinnen 

 M06 - 10% Korting op 10-rittenkaart 

 M10 - Gratis abonnement 

Huisvesting 

 Q01 - Huursubsidie 

 Q02 - Huurpremie 

 Q03 - Huurwaarborglening 

 Q04 - Vlaamse woonlening 
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Op de sociale toeslag voor gezinnen met 2+ kinderen is een overgangsbepaling van toepassing: minstens één 

van de kinderen moet begunstigde zijn van het nieuwe basisbedrag. Er moet dus minstens één kind met een 

nieuw basisbedrag zijn vooraleer de sociale toeslag voor gezinnen met 2+ kinderen kan worden toegekend. 
Voor alle gezinnen met kinderen wiens kinderbijslag volgens het oude systeem wordt toegekend, gelden ook 

de bedragen voor de sociale toeslag uit dat rang-gebonden systeem.  

Aangezien het referentie-inkomen zich baseert op het aanslagbiljet van het voorgaande jaar, zal een daling van 

het inkomen pas twee jaar later gereflecteerd worden in de sociale toeslag. Om die reden geldt er een 

alarmbelprocedure om een plotse daling van het inkomen op te vangen. Indien de ouder begunstigde wordt 

van een leefloon, IVT of IGO en nog geen recht had op de sociale toeslag via de automatische procedure, dan 

wordt de sociale toeslag automatisch toegekend door de elektronisch alarmbel. In alle andere gevallen waarbij 

zich een plotse daling van het inkomen voordoet dient de ouder zelf aan te tonen dat het inkomen minstens 6 

opeenvolgende maanden is gedaald onder de inkomensgrenzen. In dat geval wordt de sociale toeslag 

toegekend voor die (minstens) 6 maanden en de resterende maanden van de lopende toekenningsperiode.  

 

Realisaties Sociale toeslag (Groeipakket) 

In 2019 werd voor 353.855 kinderen een sociale toeslag toegekend voor een totaalbedrag van 170.745 k€. 

Daarvan werd 93,5% volgens de oude bedragen toegekend en 6,5% volgens de nieuwe bedragen. In 2020 werd 

deze toeslag voor 373.827 kinderen toegekend voor een totaalbedrag van 180.528 k€. Een jaar verder in de 

uitfasering van de oude regeling reflecteert zich ook in de cijfers: 86,19% werd toegekend volgens de oude 

bedragen en 13,81% volgens de nieuwe bedragen1. In 2020 werd uitzonderlijk in het kader van de coronacrisis 

aan de doelgroep van de sociale toeslag ook een coronatoeslag toegekend. Deze coronatoeslag werd 

uitbetaald aan 342.354 kinderen, ter waarde van 11.400 k€. Parallel daarmee werd ook een Covid-toeslag 
uitgekeerd. Deze richtte zich uitdrukkelijk naar gezinnen met kinderen ten laste. Ouders die konden aantonen 

dat hun inkomen in de maand maart, april, mei of juni (2020) gedaald was met minstens 10% en onder de 

2.213 €/maand zat, hadden recht op een éénmalige toeslag van 120 €. In totaal werd aan 24.205 kinderen een 

Covid-toeslag toegekend, voor een totaalbedrag van 2.400 k€. Tabel 26 in de bijlage geeft de totaalbedragen 

van de sociale toeslag weer in verhouding met de andere toeslagen in het groeipakket.  

Evaluatie Sociale toeslag (Groeipakket) 

Op 4 maart 2021 werd de evaluatie van het Groeipakket ingediend bij het Vlaams Parlement door  Vlaams 

minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding. In dit uitvoerig evaluatierapport wordt 

diepgaand toegelicht welke impact de vernieuwde toeslagen hebben, zowel in de uitvoering als op de 

doelgroep, en de mate waarin de nieuwe instrumenten het beoogde doel bereiken. Aangaande de sociale 

toeslag werd in het eerst jaar van de nieuwe regeling een verdubbeling van het aantal kinderen vastgesteld 

met recht op de sociale toeslag. Deze evolutie kon in de eerste plaats verklaard worden door de automatische 

rechtentoekenning die non-take up vermijdt, het loskoppelen van de socio-professionele situatie van de 

ouder(s) en een stijging van de inkomensgrenzen voor grote gezinnen. Aangezien bij de sociale toeslag nog een 

overgangsregeling van toepassing is, wordt in de evaluatie afgeraden om wijzigingen door te voeren alvorens 
de vernieuwde sociale toeslag op volle toeren kan draaien (Opgroeien; VUTG, 2021, p. 99).   

                                                             
1 Cijfers uit Jaarverslag Groeipakket 2020: 
https://www.groeipakket.be/sites/groeipakket/files/documenten/Jaarverslag Groeipakket 2020.pdf  

Referentie-jaarinkomen (€) ≤ 31.605,89 31.605,89 tot 62.424

Gezin met 1 of 2 kinderen 52,02 0

Gezin met 2+ kinderen 83,23 62,42

Sociale toeslag: bedragen per kind 2021 (€)
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renoveren ten voordele van de huurders uit het sociaal huurstelsel. Beide doelgroepen kunnen per woning 

slechts twee aanvragen indienen in een periode van 10 jaar, voor een totaalbedrag van 10 000 euro. Vier 

categorieën van werken komen in aanmerking voor de premie en zijn ook bepalend voor de hoogte van de 

premie.  

- Categorie 1: Ruwbouw (funderingen, muren, draagvloeren en trappen)  

- Categorie 2: Het dak  

- Categorie 3: Buitenschrijnwerk  

- Categorie 4: Technische installaties  
→ Subcategorie 4.1: Elektriciteit 

→ Subcategorie 4.2: Sanitair 

→ Subcategorie 4.3: Centrale verwarming 

Voor particulieren die renovatiewerken uitvoeren aan de eigen woning is het recht op de premie en de hoogte 

van het bedrag afhankelijk van het inkomen, de gezinssituatie en de aard van de werken. Bovendien moeten de 

werken aan de hoofdverblijfplaats worden uitgevoerd en mag de aanvrager geen andere woning in volle 

eigendom hebben. Onderstaande inkomensgrenzen bepalen of de aanvrager recht heeft op een premie van 

20%, dan wel 30%.  

 

De premie wordt berekend als een percentage van de factuur (excl. BTW). Er kunnen slechts twee aanvragen 

per 10 jaar worden ingediend. Bij de 30%-premie gelden er geen beperkingen op het aantal categorieën 

waarvoor men bij de eerste aanvraag een premie kan aanvragen. Voor de tweede aanvraag kan men slechts 

voor de resterende categorieën een premie aanvragen. Bij de 20%-premie kan men bij de eerste aanvraag 

maximaal twee categorieën benutten. Op een gelijkaardige wijze kan men bij de tweede aanvraag de 

resterende categorieën benutten. Eveneens gelden er minimum en maximumgrenzen voor de facturen 
waarvoor een premie wordt aangevraagd en mogen de facturen maximaal twee jaar oud zijn op het tijdstip van 

de aanvraag. De maximumgrens van de factuur begrenst enkel het bedrag dat in aanmerking komt voor een 

premie; facturen onder de minimumgrens komen niet in aanmerking.  

 

Maximumgrens

te verhogen pps. 

ten laste

44.620 nvt

63.740 3.570

63.740 3.570

Maximumgrens

te verhogen pps. 

ten laste

31.870 nvt

44.620 3.570

44.620 3.570

Renovatiepremie (20%)

Maximumgrenzen inkomen 2021 (€)

Renovatiepremie (30%)

Maximumgrenzen inkomen 2021 (€)

Alleenstaande met 1 persoon ten laste (*)

Gehuwden en samenwonenden

(*) Persoon met erkende handicap wordt verrekend als persoon ten laste

Gehuwden en samenwonenden

Alleenstaanden

Alleenstaanden

Alleenstaande met 1 persoon ten laste (*)

minimumfactuur maximumfactuur

2.500,00                   -

2.500,00                   -

2.500,00                   -

2.500,00                   (zie subcategorie)

2.500,00                   3.750,00                   

2.500,00                   3.750,00                   

2.500,00                   7.500,00                   

Premie 30% Premie 20%

1.250,00                   nvt

3.333,00                   2.500,00                   

10.000,00                 10.000,00                 

Maximumpremie per categorie

Maximumpremie totaal (2 aanvragen)

Categorie 4: Technische installaties

▪ elektrische installatie

▪ sanitaire installatie

▪ centrale verwarming

Premie (€)

Minimumpremie per categorie

Categorie 3: Buitenschrijnwerk

Factuur (€)

Categorie 1: Ruwbouw

Categorie 2: Dakwerken
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(*) Begunstigden die het recht op de premie verkrijgen door verhoogde tegemoetkoming, schuldbemiddeling of laag inkomen 

worden gerapporteerd onder prioritaire doelgroep van de energielening. Personen die financieel begeleid worden door het  
OCMW maken in principe ook deel uit van de prioritaire doelgroep maar worden in dit geval wel apart gerapporteerd. 

 

In 20191 werden in totaal 21.455 energiescans uitgevoerd; in 20202 waren dit er 11.450. In beide jaren werd 

voor 1.240 k€ VEK voorzien om dit te bekostigen. Aan een tarief van 200 euro per energiescan zou dit 

betekenen dat 3.051 k€ en 1.050 k€ overblijft die via het distributienettarief werd bekostigd.  

  

                                                             
1 Jaarverslag 2019 
2 Jaarverslag 2020 
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Evaluatie ODV Fluvius 

In 2019 publiceerde de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) een rapport over de 

openbare dienstverplichting inzake elektriciteit en aardgas. Dit rapport beschrijft de verschillende ODV’s op de 

elektriciteits- en aardgasmarkt en de mate waarin deze doorwegen op de factuur van een gemiddeld Vlaams 

huishouden of bedrijf. Actuele cijfers hiervan kunnen op de website van de VREG worden bekeken. De huur-en-

isolatiepremie en de gratis energiescan worden er niet individueel in besproken. Niettemin geeft het rapport 

en de web-tool zicht op de mate waarin ODV’s doorwegen op de elektriciteitsfactuur. Wel wijst de VREG erop 

dat de uiteenlopende financieringswijze van de Vlaamse ODV’s weinig inzichtelijk is, ondanks dat de ODV’s de 
elektriciteitsfactuur wel sterk de hoogte in duwen (VREG, 2019).  
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4 Vervolgstappen 

Het huidige verslag biedt een overzicht van de diverse sociale correcties en hun determinanten, in de mate van 

mogelijke zal dit worden uitgebreid met de administratieve kost per sociale correctie. Het huidige rapport zal 

dienen als startpunt voor een vervolgtraject waarin wordt onderzocht hoe de sociale correcties met elkaar en 
de fiscale regelingen interageren. Daar is het de bedoeling om onder meer de effecten op de participatie-

aanslagvoet te duiden; in welke mate dit het risico op promotie-, of werkloosheidsval met zich meebrengt. 

Alsook zullen de globale effecten per inkomenscategorie worden onderzocht.  

Om dit te kunnen simuleren zijn er gesprekken opgestart om deel te nemen aan het BELMOD-project. Het 

BELMOD-project is een consortium van partners die onder coördinatie van FOD SZ het MIMOSIS 

microsimulatiemodel moderniseren. Onderstaande partners zijn betrokken in het project : 

- Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

- UAntwerpen 

- Universiteit van Essex 

- Federaal Planbureau 

- KULeuven 

- Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 

Parallel hiermee zullen bepaalde beleidsdomein overschrijdende opties worden uitgewerkt, en in de mate van 

mogelijke worden gesimuleerd. In deze fase beogen we onder meer in kaart te brengen in welke mate 

bepaalde begrippen en concepten kunnen worden geharmoniseerd en in welke mate het aangewezen is dat 

bepaalde sociale correcties worden geclusterd..  

Om bepaalde specifieke clusters van sociale correcties te onderzoeken, is het aangewezen dat deze worden 

onderzocht in het beleidsdomein waar de expertise ter zake gebundeld zit, bijvoorbeeld: 

Zo wordt een analyse dat de wisselwerking tussen bepaalde toeslagen (basisbedrag, sociale toeslag, …) en 

fiscale voordelen voor kinderen ten laste onderzoekt ook best binnen BD WVG uitgevoerd. Parallel daarmee 

kan de wisselwerking tussen de sociale correcties inzake kinderopvang worden afgetoetst met de 

belastingverminderingen voor kinderoppas.  
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