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FAQ ONDERSTEUNINGSTOESLAG 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

Wat is de ondersteuningstoeslag? 
 
Vanaf 1 januari 2023 wordt het basisondersteuningsbudget (BOB) voor kinderen en jongeren tot 21 jaar 
omgevormd tot de ondersteuningstoeslag. Het BOB is een onderdeel van de Vlaamse Sociale Bescherming 
(VSB) en wordt tot en met december 2022 betaald door een zorgkas. De ondersteuningstoeslag wordt vanaf 
januari 2023 betaald via het Groeipakket. 
 
De ondersteuningstoeslag is, naast de zorgtoeslag, een extra ondersteuning voor kinderen met een erkende 
handicap of zorgbehoefte van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal. De ondersteuningstoeslag wil 
het kind en zijn gezin helpen zelf hun leven en zorg te organiseren, en deelname aan de samenleving helpen 
verbeteren. 

 
Kinderen die op 31 december 2022 recht hebben op een BOB omdat ze op de wachtlijst van de Intersectorale 
Toegangspoort (ITP) stonden op 30 juni 2015, vallen onder een aparte categorie zonder strikte voorwaarden. Zij 
moeten geen zorgtoeslag ontvangen en kunnen, op basis van de geldigheidsduur van hun attest, de 
ondersteuningstoeslag krijgen tot de maximumleeftijd van 25 jaar. 
 

Wat is het verschil tussen de zorgtoeslag en de ondersteuningstoeslag? 

 
De ondersteuningstoeslag, is naast de zorgtoeslag een extra ondersteuning voor kinderen met een erkende 
handicap of zorgnood  van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal. De ondersteuningstoeslag wil het 
kind en zijn gezin helpen zelf hun leven en zorg te organiseren.   
 
De zorgtoeslag is een  tegemoetkoming bovenop het basisbedrag voor kinderen met een handicap of 
ondersteuningsnood. De zorgtoeslag is bedoeld om de opvoedings- en ondersteuningskosten in hun specifieke 
situatie beter af te dekken.  
 
Kinderen die in Vlaanderen wonen, kunnen  tegelijk een  zorgtoeslag  en een ondersteuningstoeslag ontvangen. 
De ondersteuningstoeslag kan je enkel ontvangen als er ook een recht bestaat op de zorgtoeslag.  
 
Uitzondering: personen die op 31 december 2022 een recht hebben op een BOB omdat zij op de wachtlijst van 
de Intersectorale Toegangspoort (ITP) stonden op 30 juni 2015. Zij moeten geen zorgtoeslag ontvangen en 
kunnen de ondersteuningstoeslag krijgen tot de maximumleeftijd van 25 jaar. 
 

Aan welke voorwaarden moet je kind voldoen om recht te hebben op een 
ondersteuningstoeslag? 

o Het kind heeft de Belgische nationaliteit of is toegelaten of gemachtigd om in het land te verblijven of 
er zich te vestigen; 

o Het kind heeft zijn woonplaats in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
o Het kind is jonger dan 21 jaar; 
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o Het kind heeft een zorgbehoefte van minstens 12 punten.  

Tot eind december 2022 is een aansluiting bij een zorgkas een voorwaarde voor het ontvangen van een BOB. 
Die voorwaarde valt weg in het Groeipakket. Wie aan de voorwaarden voldoet en zich niet bevindt in een van 
de situaties  die leiden tot een schorsing, zal de ondersteuningstoeslag ontvangen.  
 
Voor  kinderen die op 31 december 2022  recht hebben op een BOB omdat zij op een wachtlijst van de 
Intersectorale Toegangspoort (ITP) stonden op 30 juni 2015, vallen de leeftijdsvoorwaarde en de voorwaarde 
m.b.t. de zorgbehoefte weg. 
 

Hoe vraag ik de ondersteuningstoeslag aan? 
 
Mijn kind woont in Vlaanderen 
 
Je moet geen aanvraag doen als je kind in Vlaanderen woont. Je ontvangt de ondersteuningstoeslag  
automatisch van je uitbetaler als het kind voldoet aan de voorwaarden.   
 
Mijn kind woont in Brussel 
 
Ontvang je al een Groeipakket in Vlaanderen én kreeg je eerder al het basisondersteuningsbudget BOB? Je 
uitbetaler van het Groeipakket betaalt automatisch de ondersteuningstoeslag als je kind er recht op heeft. 
 
Ontvang je nog geen Groeipakket in Vlaanderen maar kreeg je eerder wel het basisondersteuningsbudget? 
Dan zal de publieke uitbetaler FONS je betaling van de ondersteuningstoeslag opstarten. Je hebt dan 3 
maanden de tijd om, als je dat wil, een andere uitbetaler te kiezen.  
 
Kreeg je eerder nog geen basisondersteuningsbudget (BOB), maar voldoet je kind wel aan de voorwaarden van 
de ondersteuningstoeslag? Dan moet je de ondersteuningstoeslag schriftelijk aanvragen bij één van de vijf 
uitbetalers van het Groeipakket. Voeg bij de aanvraag het attest dat aantoont dat je kind recht heeft op de 
verhoogde kinderbijslag o.b.v. minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal heeft. Het aanvraagformulier 
vind je terug op www.groeipakket.be. 
 

Aan wie wordt de ondersteuningstoeslag betaald? 
 
In Vlaanderen 
 
Wie het Groeipakket van het kind ontvangt, zal ook de ondersteuningstoeslag ontvangen.  
 
In Brussel 
 
Voor de kinderen die in Brussel wonen wordt de ondersteuningstoeslag in principe uitbetaald aan de ouders of 
opvoeders van het kind.  
 
 
 
 

http://www.groeipakket.be/


www.groeipakket.be 
 

Wanneer wordt de ondersteuningstoeslag betaald? 

 
De ondersteuningstoeslag bedraagt 324,73 euro per maand en wordt uiterlijk betaald op de achtste dag van 
de volgende maand. De ondersteuningstoeslag voor januari 2023 ontvang je dus op 8 februari 2023. 
 

Wanneer wordt de betaling van de ondersteuningstoeslag geschorst? 
 
Situaties waarin de betaling van de ondersteuningstoeslag wordt geschorst: 

o Het kind maakt gebruik van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en verblijft in een door Kind en 

Gezin erkend centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG); 

o Het kind zit opgesloten in een gevangenis of is opgenomen in een inrichting, een afdeling tot 

bescherming van de maatschappij, georganiseerd door de federale overheid, of in een forensisch 

psychiatrisch centrum, georganiseerd door de federale overheid; 

o Het kind is ingeschreven in een internaat of een internaat met permanente openstelling van een 

medisch pedagogisch instituut van het Gemeenschapsonderwijs; 

o Het kind doet een beroep op: 

o een persoonlijk assistentiebudget, 

o een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning,  

o persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende 

noden. 

o Het kind ontvangt een basisondersteuningsbudget van een zorgkas; 

o Het kind is jonger dan 21 jaar en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming of 

integratietegemoetkoming; 

o Het kind doet een beroep op een multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een 

handicap; 

o Het kind maakt gebruik van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en verblijft in een organisatie 

voor bijzondere jeugdzorg; 

o Het kind verblijft in een: 

o gemeenschapsinstelling, of  

o unit voor geïnterneerden. 

o Het kind krijgt ondersteuning via een observatie-, diagnose- of behandelingsunit. 

o Het kind verblijft in een residentiële gehandicaptenvoorziening die in België door een andere  dan de 

Vlaamse overheid erkend is; 

o Het kind verblijft in een niet in België gevestigde residentiële gehandicaptenvoorziening die een 

vergelijkbare hulp- en dienstverlening aanbiedt als een voorziening uit de vorig vermelde mogelijkheid; 

o Het kind doet een beroep op een ambulante gehandicaptenvoorziening die in België door een andere 

overheid dan de Vlaamse overheid erkend is; 

o Het kind doet een beroep op een niet in België gevestigde ambulante gehandicaptenvoorziening; 

Verwittig altijd je uitbetaler als je kind zich in een van bovenstaande situaties bevindt. 
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Wanneer kan de ondersteuningstoeslag opnieuw betaald worden? 

 

Is de situatie van je kind gewijzigd, verwittig dan zo snel mogelijk je uitbetaler. Het recht op de 

ondersteuningstoeslag zal opnieuw onderzocht worden. Voldoet je kind verder aan alle voorwaarden, dan zal 

je uitbetaler de betaling opnieuw opstarten. 

 

Wie blijft het basisondersteuningsbudget (BOB) ontvangen van zijn zorgkas en kan 
geen ondersteuningstoeslag krijgen? 

 

De kinderen of jongeren die op 31 december 2022 een basisondersteuningsbudget (BOB) ontvingen op basis 

van een vrijwillige overstap vanuit de niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning van het VAPH (Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap) zullen ook na 1 januari 2023 het BOB blijven ontvangen van de 

zorgkas. 

Kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal voor de 
integratietegemoetkoming blijven ook een basisondersteuningsbudget (BOB) via de zorgkas ontvangen 

Bij wie kan ik terecht met vragen over de ondersteuningstoeslag? 
 
Heb je vragen over de ondersteuningstoeslag? Dan kun je terecht bij je uitbetaler van het Groeipakket. 

 

Weet je niet wie jouw uitbetaler is? 
o Vind  deze op ‘Mijn Burgerprofiel’ in de rubriek ‘Uw gegevens’ via 

burgerprofiel.vlaanderen.be/uw-gegevens; 

o Of bel naar 1700 (gratis nummer); 

o Of bel naar 02/897.10.60 

 
 
Wie kan mij informatie geven over mijn betalingen in de periode vóór januari 2023? 

 
De ondersteuningstoeslag wordt via het Groeipakket betaald vanaf januari 2023. Dat betekent dat je voor alle 
vragen en informatie over de periode vóór 1 januari 2023 terecht kan bij de zorgkas waarbij je kind was 
aangesloten.  
 
Ook als nadien blijkt dat je kind in de periode vóór januari 2023 recht zou kunnen hebben op het 
basisondersteuningsbudget, moet je contact nemen met de zorgkas waarbij je kind was aangesloten. De 
contactgegevens van de zorgkassen kan je vinden op https://www.vlaamsesocialebescherming.be/contact/de-
zorgkassen. 
 
Was je kind nog niet aangesloten bij een zorgkas, dan neem je best contact op met het Agentschap Vlaamse 
Sociale Bescherming, via het tel. nr. 02/553.46.90 of e-mailadres vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be. 
 

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/het-zorgbudget/zorgbudget-voor-mensen-met-een-handicap
https://burgerprofiel.vlaanderen.be/uw-gegevens
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/contact/de-zorgkassen
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/contact/de-zorgkassen
mailto:vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be

