
Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw 
rijksregisternummer, invullen:

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

De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de privacy wet zoals beschreven in de privacy disclaimer van Infino – infino.be/nl/privacy

Infino Vlaanderen vzw o maatschappelijke zetel: Diestsepoort 1, 3000 Leuven o
KBO: 0685.540.471 o IBAN: BE41 7360 5434 3710 o BIC: KREDBEBB o erkend bij besluit van de administrateur 
generaal van 2 maart 2018 (BS 28 augustus 2018) o www.infino.be

Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar Infino, Groenenborgerlaan 16 - 2610 Wilrijk of mail naar 
vlaanderen@infino.be.
Voor een snellere afhandeling van uw aanvragen, stuurt u ze per e-mail naar vlaanderen@infino.be met in de onderwerpregel 
uw dossiernummer: + dossiernummer +   (indien u reeds een dossier bij ons fonds heeft).

Aanvraag sociale toeslag door begunstigde

Geachte,

Op jouw verzoek hebben wij het recht op sociale toeslag onderzocht.

Je kan op het bijgevoegde formulier aangeven dat je gezinsinkomen onder de inkomensgrens ligt voor een periode van 
minstens zes opeenvolgende maanden.

Ben je het niet eens met deze beslissing? Kijk op www.infino.be/nl/klacht of contacteer je aanspreekpunt om
op eenvoudige vraag informatie over de beroepsprocedure te verkrijgen.

Nog vragen over het Groeipakket? Kijk op www.infino.be of contacteer je aanspreekpunt.

Met vriendelijke groeten,

Harold Vincent 
Director Operations
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Infoblad sociale toeslag

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 het inkomen 
en de 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.

Onderzoek recht op sociale toeslag

Om na te gaan of je recht hebt op een sociale toeslag en het bedrag ervan te berekenen doorlopen we twee stappen: 
we stellen je gezinsinkomsten samen en we bekijken je kadastraal inkomen.

Stap 1: Bepaling van de gezinsinkomsten

Om een sociale toeslag te krijgen, mogen je gezinsinkomsten op jaarbasis niet hoger liggen dan 30.986,17 euro tot 31 
augustus 2020, 31.605,89 euro vanaf 1 september 2020. Voor gezinnen met drie of meer kinderen waarvan minstens een 
kind geboren is vanaf 2019, ligt de grens op 61.200 euro tot 31 augustus 2020, 62.424,00 euro vanaf 1 september 2020.

Welke inkomsten en/of uitkeringen tellen mee?

- Beroepsinkomsten (ook buitenlandse) voor werknemers: belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen voor 
aftrek van de beroepskosten. Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: netto belastbare inkomsten vermenigvuldigd 
met 100/80;

- Uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering;
- Werkloosheidsuitkeringen;
- Pensioenen;
- Driemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik;
- Eenmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden;
- Leefloon of equivalent;
- Inkomensvervangende tegemoetkoming;
- Alle andere belastbare uitkeringen;
- 80 % van de ontvangen onderhoudsgelden (het gaat om onderhoudsgeld voor ex-partners, niet om alimentatie 

voor kinderen);
- 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 flexi-job;
- 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.
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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, 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.

Stap 2: KI-test op basis van 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).

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

Meer info op www.groeipakket.be.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Het bedrag van de sociale toeslag hangt af van het aantal kinderen in het gezin en de gezinsinkomsten. Voor kinderen 
geboren vóór 2019 gelden aparte bedragen.

Je vindt de bedragen op www.groeipakket.be.

Aan wie betalen we de sociale toeslagen?

- Als het kind recht heeft op het basisbedrag, betalen we de toeslag aan de persoon die het basisbedrag ontvangt;
- Als beide ouders samen begunstigde zijn voor kinderen in gelijkmatig verdeelde huisvesting, krijgt elke ouder die 

aan de voorwaarden voldoet, de helft van de sociale toeslag.

Opgelet

We herbekijken het recht op de sociale toeslag als wij je definitieve gezinsinkomsten van de Federale 
Overheidsdienst 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 er een recht op een Groeipakket ontvangt;
- een kind dat recht had op een Groeipakket je gezin verlaat;
- jij of je partner een inkomensvervangende tegemoetkoming , een tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden of een integratietegemoetkoming ontvangt;
- jij of je partner een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen ontvangt;
- jij of je partner arbeidsongeschikt bent/is;
- jij of je partner uitkeringen voor een arbeidsongeval ontvangt;
- je een overlevingspensioen ontvangt;
- je een herziening van je aanslagbiljet ontvangt.
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Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar Infino, Groenenborgerlaan 16 - 2610 Wilrijk of mail naar 
vlaanderen@infino.be.
Voor een snellere afhandeling van uw aanvragen, stuurt u ze per e-mail naar vlaanderen@infino.be met in de onderwerpregel 
uw dossiernummer: + dossiernummer +   (indien u reeds een dossier bij ons fonds heeft).

Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw 
rijksregisternummer, invullen:

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

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN SOCIALE TOESLAG ==> IN TE 

VULLEN EN TERUG TE STUREN

Ik, ....................................................................................................................(Voornaam, Familienaam), vraag een sociale
toeslag in het kader van het Groeipakket aan. Mijn gezinsinkomen ligt van ................  tot en met ................ onder de
inkomensgrens voor de zes opeenvolgende maanden die voorafgaan aan mijn aanvraag. Ik bewijs dit door de gevraagde 
documenten mee te sturen.

Beroepsinkomsten en/of uitkeringen

1. Vul je eigen beroepsinkomsten en/of uitkeringen in binnen- en buitenland in.
Vergeet niet voor iedere maand een bewijsstuk toe te voegen.

Welke inkomsten?
> Zie infoblad

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

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

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

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

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

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

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

a ja a ja a ja a ja a ja a ja

a ja a ja a ja a ja a ja a ja

Belastbare beroepsinkomsten als 
werknemer

Beroepsinkomsten
als zelfstandige

Vervangingsinkomen

Pensioenen

Diverse uitkeringen

Inkomsten als internationale 
ambtenaar

Ontvangen onderhoudsgelden

Leefloon of equivalent leefloon 
Inkomensvervangend 
tegemoetkoming of 
inkomensgarantie voor ouderen

Geen inkomen a ja a ja a ja a ja a ja a ja
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De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de privacy wet zoals beschreven in de privacy disclaimer van Infino – infino.be/nl/privacy

Infino Vlaanderen vzw o maatschappelijke zetel: Diestsepoort 1, 3000 Leuven o
KBO: 0685.540.471 o IBAN: BE41 7360 5434 3710 o BIC: KREDBEBB o erkend bij besluit van de administrateur 
generaal van 2 maart 2018 (BS 28 augustus 2018) o www.infino.be

...../20.. ...../20.. ...../20.. ...../20.. ...../20.. ...../20.. 



Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd bedrag)

Heb je sinds 31 december 2018 een onroerend goed aangekocht?   a ja       a neen

Zo ja, kadastraal inkomen van dit goed: ....................  a eigen woning  a vreemd gebruik  a beroepsdoeleinden

Heb je sinds 31 december 2018 een onroerend goed verkocht?   a ja       a neen

Zo ja, kadastraal inkomen van dit goed: ....................  a eigen woning  a vreemd gebruik  a beroepsdoeleinden

Betaalde onderhoudsgelden

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

Kruis aan als jij je in een van deze situaties bevindt:
a je ontvangt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 
a je ontvangt een integratietegemoetkoming;
a je ontvangt een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen; 
a je bent arbeidsongeschikt;
a je ontvangt uitkeringen voor een arbeidsongeval;
a je ontvangt een overlevingspensioen.

Wonen jij en je partner samen?
O Ja > Ga naar punt 2 en vul inkomsten van je partner in.
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 voor iedere maand een bewijsstuk toe te voegen.

Welke inkomsten?
> Zie infoblad

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

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

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

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

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

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

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

a ja a ja a ja a ja a ja a ja

a ja a ja a ja a ja a ja a ja

Belastbare beroepsinkomsten als 
werknemer

Beroepsinkomsten
als zelfstandige

Vervangingsinkomen

Pensioenen

Diverse uitkeringen

Inkomsten als internationale 
ambtenaar

Ontvangen onderhoudsgelden

Leefloon of equivalent leefloon 

Inkomensvervangend 

tegemoetkoming of 

inkomensgarantie voor ouderen

Geen inkomen a ja a ja a ja a ja a ja a ja

...../20.. ...../20.. ...../20.. ...../20.. ...../20.. ...../20.. 
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Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd bedrag)

Heb je sinds 31 december 2018 een onroerend goed aangekocht?   a ja       a neen

Zo ja, kadastraal inkomen van dit goed: ....................  a eigen woning  a vreemd gebruik  a beroepsdoeleinden

Heb je sinds 31 december 2018 een onroerend goed verkocht?   a ja       a neen

Zo ja, kadastraal inkomen van dit goed: ....................  a eigen woning  a vreemd gebruik  a beroepsdoeleinden

Betaalde onderhoudsgelden

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

Kruis aan als je partner zich in een van deze situaties bevindt:
a hij/zij ontvangt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; 
a hij/zij ontvangt een integratietegemoetkoming;
a hij/zij ontvangt een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen; 
a hij/zij is arbeidsongeschikt;
a hij/zij ontvangt uitkeringen voor een ongeval;
a hij/zij ontvangt een overlevingspensioen.

VERGEET HET FORMULIER NIET  TE ONDERTEKENEN VOORDAT JE HET ONS TERUGSTUURT Ik stuur in de 

bijlage de bewijsstukken voor de periode van zes opeenvolgende maanden mee.

Datum: ....../....../..........

Telefoon / gsm: .....................................................................................................................................

E- mail: .....................................................................................................................................................

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

De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de privacy wet zoals beschreven in de privacy disclaimer van Infino – infino.be/nl/privacy

...../20.. ...../20.. ...../20.. ...../20.. ...../20.. ...../20.. 




