
 

 

EN QUOI CONSISTENT LES ALLOCATIONS FAMILIALES ? 
WAARUIT BESTAAT HET GROEIPAKKET ? 

 

VLAANDEREN AUTRES ENTITES  

Wat ? Vrijgesteld ? Quoi ? Exonéré ? 

Startbedrag Ja, op basis van art. 22, §1, b) van het KB van 
11 juli 2002 

Allocation de naissance  Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 
2002 

Basisbedrag Ja, op basis van art. 22, §1, b) van het KB van 
11 juli 2002 

Le montant de base Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 
2002 

/ / Le supplément d’âge  Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 
2002 

Schoolbonus Ja, op basis van art. 22, §1, b) van het KB van 
11 juli 2002 

La prime de rentrée scolaire  Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 
2002 

Participatietoeslagen Kinderopvangtoeslag Ja, op basis van art. 22, §1, b) van het KB van 
11 juli 2002 

/ / 

Kleutertoeslag Ja, op basis van art. 22, §1, b) van het KB van 
11 juli 2002 

/ / 

Schooltoeslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja, op basis van art. 22, §1, g) KB van 11 juli 
2002 
 
De schooltoeslag is een deel van het 
groeipakket dat niet alleen voor de ouders is 
vrijgesteld in het geval zij het ten gunste van 
de jongere ontvangen, maar ook is vrijgesteld 
voor de jongere als die het voor zichzelf 
ontvangt en dit op basis van de bovenstaande 
wettelijke bepaling (naar analogie met de 
studiebeurs voor hoger onderwijs). 

/ / 



 

 

 

Sociale toeslag Ja, op basis van art. 22, §1, b) van het KB van 
11 juli 2002 

Le supplément social Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 
2002 

Ondersteuningstoeslag Ja, op basis van art. 22, §1, m) van het KB van 
11 juli 2002  
 
De ondersteuningstoeslag is een deel van het 
groeipakket dat niet alleen voor de ouders is 
vrijgesteld, maar ook voor de jongere als die 
het voor zichzelf ontvangt en dit op basis van 
de bovenstaande wettelijke bepaling. 
 

/ / 

Zorgtoeslag (wezentoeslag, pleegzorgtoeslag, 
zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte) 

Ja, op basis van art. 22, §1, b) van het KB van 
11 juli 2002 

Les autres suppléments 
(orphelins, enfants atteints 
d’handicap ou d'une affection, 
etc.) 

Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 
2002 

  Les allocations familiales 
majorées pour orphelin 

Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 
2002 

  L’allocation d’adoption  Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 
2002 


