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EEN COVID-19-TOESLAG AANVRAGEN 
 
 
Om je recht te kunnen onderzoeken, moet je uitbetaler de inkomsten van jou (en je 
partner) kennen: 
 

- van januari of februari 2020; 
 

-  én van maart of april of mei of juni 2020. 
 

Je inkomsten van maart, april, mei of juni mogen maximum € 2213,30 bedragen (bruto 
belastbaar inkomen) en moeten minstens 10 % lager liggen dan in januari of februari. 

 
Algemene info over de voorwaarden en de berekening van de toeslag vind je op het 
infoblad achteraan in dit formulier. 

Om de toeslag aan te vragen, vul je dit formulier in en stuur je het naar je 
uitbetaler, samen met de nodige bewijsstukken.  

Heb je nog vragen? Contacteer je uitbetaler.  

De gegevens van je uitbetaler vind je op de brieven die je van je uitbetaler ontvangt of 
op https://mijn.groeipakket.be. 

  

https://mijn.groeipakket.be/
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Welke bewijsstukken moet je meesturen? 
 

Soort inkomsten Bewijsstuk 

Beroepsinkomsten als werknemer Loonfiches  
Het vakantiegeld hoef je niet in te vullen. 

(Netto) beroepsinkomsten als zelfstandige Verklaring van de boekhouder. 

Vervangingsinkomen: 
Ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, 
beroepsziekte, tijdskrediet, zorgkrediet,  
loopbaanonderbreking, (tijdelijke) 
werkloosheid … 

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

Andere uitkeringen: 
overbruggingsrecht, …  

Compensatiepremie, hinderpremie 

Inkomsten als internationale ambtenaar Attest van de werkgever 

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

Rekeninguittreksels 

Leefloon of equivalent leefloon Geen bewijsstukken nodig. Wij vragen deze 
gegevens zelf op bij de uitbetalingsinstelling. Inkomensvervangende tegemoetkoming 

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

• Naam : 
• Rijksregisternummer: 
• Dossiernummer: 

 
BEROEPSINKOMSTEN EN/OF UITKERINGEN 

1. Vul je EIGEN beroepsinkomsten en/of uitkeringen in binnen- en buitenland in.   
Vergeet niet voor iedere maand een bewijsstuk bij te voegen 
 
Welke inkomsten? 01/2020 02/2020  03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 
Belastbare 
beroepsinkomsten  
als werknemer 

……………. ……………. 
 

……………….. ………………. ……………… …………….. 

Beroepsinkomsten als 
zelfstandige ……………… ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Vervangingsinkomen ………………. ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Pensioenen …………… ……………  …………… …………… …………… …………… 

Andere uitkeringen  ……………… ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 
Inkomsten als 
internationale 
ambtenaar 

 
………………. 

 
……………… 

  
……………… 

 
……………… 

 
……………… 

 
……………… 

Ontvangen 
onderhoudsgelden ……………… ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Leefloon of equivalent 
leefloon □ ja □ ja  □ ja □ ja □ ja □ ja 

Inkomensvervangende 
tegemoetkoming of 
een inkomensgarantie 
voor ouderen 

□ ja □ ja 

 

□ ja □ ja □ ja □ ja 

Compensatiepremie/ 
hinderpremie    □ ja □ ja □ ja □ ja 

 
Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd bedrag) 

Als je sinds 31 december 2019 een onroerend goed hebt aangekocht: 

Kadastraal inkomen van dit goed: ……………… □ eigen woning □ beroepsdoeleinden 

Als je sinds 31 december 2019 een onroerend goed hebt verkocht: 

Kadastraal inkomen van dit goed: ……………… □ eigen woning □ beroepsdoeleinden 
 

Betaalde 
onderhoudsgelden 

01/2020 02/2020  03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 

……………. …………….  ……………….. ………………. ……………… …………….. 
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Heb je een partner met wie je samenwoont?  
 
o Ja  Vul hier de naam en geboortedatum van je partner in en ga daarna naar punt 2. 

 Naam partner: …………………………………………… 

 Geboortedatum: …………………………………………. 
  

o Nee Teken dit formulier en bezorg het ons zo snel mogelijk terug. 
 

2. Vul de beroepsinkomsten en/of uitkeringen in binnen- en buitenland in van je PARTNER.  
Vergeet niet om voor iedere maand een bewijsstuk bij te voegen. 

Welke inkomsten? 01/2020 02/2020  03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 
Belastbare 
beroepsinkomsten  
als werknemer 

……………. ……………. 
 

……………….. ………………. ……………… …………….. 

Beroepsinkomsten als 
zelfstandige ……………… ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Vervangingsinkomen ………………. ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Pensioenen …………… ……………  …………… …………… …………… …………… 

Andere uitkeringen  ……………… ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Inkomsten als 
internationale 
ambtenaar 

 
………………. 

 
……………… 

  
……………… 

 
……………… 

 
……………… 

 
……………… 

Ontvangen 
onderhoudsgelden ……………… ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Leefloon of equivalent 
leefloon □ ja □ ja  □ ja □ ja □ ja □ ja 

Inkomensvervangende 
tegemoetkoming of 
een inkomensgarantie 
voor ouderen 

□ ja □ ja 

 

□ ja □ ja □ ja □ ja 

Compensatiepremie/ 
hinderpremie    □ ja □ ja □ ja □ ja 

 
Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd bedrag) 

Als je partner sinds 31 december 2019 een onroerend goed heeft aangekocht: 

Kadastraal inkomen van dit goed: ……………… □ eigen woning □ beroepsdoeleinden 

Als je partner sinds 31 december 2019 een onroerend goed heeft verkocht: 

Kadastraal inkomen van dit goed: ……………… □ eigen woning □ beroepsdoeleinden 

 

Betaalde 
onderhoudsgelden 

01/2020 02/2020  03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 

……………. …………….  ……………….. ………………. ……………… …………….. 
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ONDERTEKEN HET FORMULIER VOOR JE HET TERUGSTUURT 
 

Ik stuur als bijlage de bewijsstukken voor de gevraagde maanden mee. 

 
Datum: …..… / ……… /……………. 
 
Telefoon/gsm: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam en handtekening: …………………………………………………………………………………………   
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INFOBLAD COVID-19-TOESLAG 
Wat is de COVID-19-toeslag? 

Het is een tijdelijke toeslag boven op de gezinsbijslag van het Groeipakket. De toeslag is bedoeld 
voor gezinnen die inkomensverlies geleden hebben door de coronamaatregelen.  

Wie heeft recht op de Covid-19-toeslag? 

Je moet: 

- recht hebben op het basisbedrag van het Groeipakket; 
- je aanvraag indienen voor 1 november 2020; 
- in maart of april of mei of juni 2020 gezinsinkomsten hebben die niet meer bedragen 

dan 2.213,30 euro per maand én die minstens 10 % lager liggen dan de gezinsinkomsten 
van januari of februari 2020; 

Welke inkomsten en/of uitkeringen tellen mee? 
 

- Beroepsinkomsten voor werknemers: alle bruto belastbare inkomsten. (vermenigvuldigd 
met 14/12 om rekening te houden met vakantiegeld en eindejaarspremie); 

- Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: netto belastbare inkomsten;  
- Uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering; 
- (Tijdelijke) werkloosheidsuitkeringen; 
- Pensioenen; 
- 80 % van de ontvangen onderhoudsgelden (het gaat om onderhoudsgeld voor ex-

partners, niet om alimentatie voor kinderen); 
- Driemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik; 
- Eén keer het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden; 
- Inkomensvervangende tegemoetkoming; 
- Leefloon of equivalent; 
- Alle inkomsten die voortvloeien uit de beroepsactiviteit, toegekend aan de 

personeelsleden van een Europese of andere internationale instelling, verminderd met de 
persoonlijke bijdragen voor de verzekering die de instelling organiseert om 
socialezekerheidsrisico’s te dekken. 
 

Welke inkomsten en/of uitkeringen tellen niet mee? 
 

- Alle toelagen uit het Groeipakket of andere gezinsbijslagen; 
- 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; 



  

Stuur het ingevulde formulier naar je uitbetaler. Meer info op www.groeipakket.be. 

 
 
 

- 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; 
- Compensatie- en hinderpremie. 

 
Van wie tellen de inkomsten mee? 
 
Je eigen beroepsinkomsten en/of uitkeringen en die van je partner of de persoon met wie je een 
feitelijk gezin vormt in de maand van de aanvraag, tellen mee. 

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.  
 

Test op het kadastraal inkomen  
 

De KI-test geldt alleen als je gebouwen en/of gronden in je bezit hebt die je niet zelf bewoont of 
gebruikt voor beroepsdoeleinden (vreemd gebruik).   
 
Als het kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik te hoog is in vergelijking met je inkomen, dan 
kom je niet in aanmerking voor een toeslag. De KI-test passen we alleen toe als je geïndexeerd KI 
vreemd gebruik hoger is dan 1.250 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.  

 
Hoeveel bedraagt de COVID-19-toeslag en hoelang krijg je de toeslag? 
 
De toeslag bedraagt € 40 per kind per maand. Je krijgt de toeslag voor de maand van de 
aanvraag en de twee volgende maanden, zolang er recht is op het basisbedrag. Je ontvangt de 
toeslag telkens voor de 8ste van de volgende maand met een aparte betaling.  
 
Wie krijgt de covid-19-toeslag? 
 
De COVID-19-toeslag wordt betaald aan de persoon of de personen die ook het basisbedrag 
ontvangen.  
 
Als beide ouders samen begunstigde zijn voor kinderen in gelijkmatig verdeelde huisvesting, 
krijgt elke ouder die een aanvraag doet en aan de voorwaarden voldoet, de helft van de COVID-
19-toeslag. 
 




