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FORMULIER SCHOOLTOESLAG - SOCIALE TOESLAG
Verklaring inkomsten 2019
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vul op het formulier alle inkomsten van jou (en je eventuele partner) in voor zes maanden in het jaar 2019 en voeg
de nodige bewijsstukken toe.

Welke bewijsstukken meesturen?
Soort inkomsten

Bewijsstuk

Beroepsinkomsten als werknemer

Loonfiches
Om de verrekening van maandinkomen naar
jaarinkomen te maken en dus ook rekening te houden
met je vakantiegeld en je eindejaarspremie,
vermenigvuldigen wij je belastbaar maandinkomen met
factor 14/12.
Verklaring van de boekhouder of het sociaal
verzekeringsfonds
We vermenigvuldigen je netto-inkomsten met de factor
100/80.

Beroepsinkomsten als zelfstandige

Vervangingsinkomen:
Ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, beroepsziekte,
tijdskrediet, zorgkrediet, overbruggingsuitkering,
loopbaanonderbreking, …
Pensioenen:
wettelijk pensioen, overlevingspensioen,
overgangsuitkering, inkomensgarantie voor ouderen,
…
Andere uitkeringen
Inkomsten als internationale ambtenaar
Ontvangen/betaalde onderhoudsgelden voor expartner (dus geen alimentatie voor kinderen)

Attest van de uitbetalingsinstelling

Attest van de werkgever
Rekeninguittreksels

www.groeipakket.be

Soort inkomsten
Leefloon of equivalent leefloon
Inkomensvervangende tegemoetkoming
Geen inkomen voor jou en je partner
Kadastraal inkomen

Bewijsstuk
Geen bewijsstukken nodig. Wij vragen deze gegevens
zelf op bij de uitbetalingsinstelling.
Een attest van het OCMW waaruit blijkt dat er geen
recht is op een leefloon of een equivalent van het
leefloon
Deze bewijsstukken moet je niet meesturen.
Je moet de documenten wel bijhouden voor een
steekproefsgewijze controle.
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Verklaring inkomsten 2019

voor de berekening van je schooltoeslag en sociale toeslag
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG)
Trierstraat 9, 1000 BRUSSEL
www.groeipakket.be
Vul op het formulier alle inkomsten van jou en je partner in en voeg de nodige bewijsstukken toe:
• voor de schooltoeslag: je inkomstenfiche van zes maanden in 2019;
• voor de sociale toeslag: je inkomstenfiches van minstens de laatste zes maanden.

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?

Maand 1

Maand 2

Maand 3

Maand 4

Maand 5

Maand 6

Leefloon of equivalent
leefloon

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Inkomensvervangende
tegemoetkoming

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Geen inkomen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Belastbare
beroepsinkomsten als
werknemer
Beroepsinkomsten als
zelfstandige
Vervangingsinkomen
Pensioenen
Andere uitkeringen
Inkomsten als internationale
ambtenaar
Ontvangen
onderhoudsgelden
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Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd bedrag)
Heb je sinds 31 december 2017 een onroerend goed aangekocht?
Kadastraal inkomen van dit goed:

Eigen woning

beroepsdoeleinden

Eigen woning

beroepsdoeleinden

Heb je sinds 31 december 2017 een onroerend goed verkocht?
Kadastraal inkomen van dit goed:

Maand 1

Maand 2

Maand 3

Maand 4

Maand 5

Maand 6

Betaalde onderhoudsgelden

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

Heb je een partner met wie je samenwoont?
Ja. Ga naar punt 2 en vul de inkomsten van je partner in.
Nee. Teken dit formulier en bezorg het ons zo snel mogelijk terug.
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2. Vul de beroepsinkomsten en/of uitkeringen in binnen- en buitenland in van je PARTNER.
Vergeet niet voor iedere maand een bewijsstuk bij te voegen.

Welke inkomsten?

Maand 1

Maand 2

Maand 3

Maand 4

Maand 5

Maand 6

Leefloon of equivalent
leefloon

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Inkomensvervangende
tegemoetkoming

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Geen inkomen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Belastbare
beroepsinkomsten als
werknemer
Beroepsinkomsten als
zelfstandige
Vervangingsinkomen
Pensioenen
Andere uitkeringen
Inkomsten als internationale
ambtenaar
Ontvangen
onderhoudsgelden

Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd bedrag)
Heeft je partner sinds 31 december 2017 een onroerend goed aangekocht?
Kadastraal inkomen van dit goed:

Eigen woning

beroepsdoeleinden

Heeft je partner sinds 31 december 2017 een onroerend goed verkocht?
Kadastraal inkomen van dit goed:

Maand 1

Eigen woning

Maand 2

Maand 3

Maand 4

beroepsdoeleinden

Maand 5

Maand 6

Betaalde onderhoudsgelden

Kruis aan als je partner zich in een van deze situaties bevindt:
je partner ontvangt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
je partner ontvangt een integratietegemoetkoming;
je partner ontvangt een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen;
je partner is arbeidsongeschikt;
je partner ontvangt uitkeringen voor een arbeidsongeval;
je partner ontvangt een overlevingspensioen.
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Laat het ons ook weten
als er in je gezin personen ouder dan 25 jaar zijn die hoger onderwijs volgen (ook ba-na-ba of ma-na-ma);
als een persoon in je gezin fiscaal ten late is en erkend als persoon met een handicap. Dat is enkel nodig als je
niet in Vlaanderen woont.

Vergeet het formulier niet te ondertekenen voordat je het ons terugstuurt
Ik stuur als bijlage de bewijsstukken voor de periode van zes opeenvolgende maanden mee.
Datum

/

/

Telefoon/gsm
E-mail
Naam en handtekening

We hechten veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
We verwerken je gegevens om je Groeipakket correct uit te betalen, volgens het decreet Groeipakket. Je uitbetaler kan deze
gegevens aan andere uitbetalers doorgeven. Jouw persoonsgegevens zullen bij je uitbetaler, gedurende de volledige tijd dat je
kind recht kan hebben op een Groeipakket, worden bijgehouden.
Verder heb je steeds het recht om:
•
via je uitbetaler te vragen om je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wissen en de verwerking ervan te
beperken;
•
je uitbetaler te vragen om de persoonsgegevens rechtstreeks over te maken aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke;
•
een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen.
Voor verdere vragen of het uitoefenen van je rechten m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact
opnemen met je uitbetaler.
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