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Nieuwsbrief juni 2020

Beste abonnee,

In deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht van de recente
ontwikkelingen binnen het Groeipakket in regelgeving, rechtspraak
en parlementaire initiatieven.

De voorbije maanden werden bijvoorbeeld heel wat COVID-19-
maatregelen getroffen. Dit had ook impact op de sector van de
gezinsbijslag. Zo werd onder meer de COVID-19-toeslag in het leven
geroepen.

Verder werd ook de retroactiviteit voor gezinsbijslag voor
vluchtelingen afgeschaft.

Alle informatie vinden jullie ook terug op GPedia, het kennisportaal
van het Groeipakket, via gpedia.groeipakket.be

 

 

 

 

 

 

 

Wetgeving
 

• Decreet van 19 juni 2020 tot invoering van een
uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-
maatregelen (B.S. 25.06.2020)      

• Besluit van 30 april 2020 van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5
oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden
van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen
van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de
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startbedragen geboorte en adoptie en de universele
participatietoeslagen, wat betreft de datum van het ontstaan
van het recht op gezinsbijslagen voor het kind dat
vluchteling is (B.S. 25.05.2020)

• Besluit van 30 april 2020 van de Vlaamse Regering tot
vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak
van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader
van het gezinsbeleid (B.S. 07.05.2020)

Rechtspraak
 

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2019/021 van 20
december 2019 - Samenloop Belgische en Nederlandse
kinderbijslag - Europese Verordening VO 883/2004 -
Verschilbetaling - Nederlandse kinderopvangtoeslag (KOT)

• Geschillencommissie -Beslissing nr. 2019/019 van 6
december 2019 - Belgisch gezin - Kinderen gaan naar
school in Nederland - Selectieve participatietoeslag
(schooltoeslag)

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2019/018 van 22
november 2019 - Nieuw samengesteld gezin –
Overgangsmaatregelen (kinderen geboren vóór 1 januari
2019) – Financieel herverdelingseffect bij gescheiden
ouders

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2019/017 van 22
november 2019 - Kind geboren in december 2018 – Betaling
foutief barema startbedrag – Terugvordering van
onverschuldigde betalingen ingeval van fout van de
uitbetalingsactor   

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2019/015 van 22
november 2019 - Recht op kinderbijslag voor studenten of
werkzoekende schoolverlaters - Inschrijving als
werkzoekende schoolverlater - Inschrijving als student -
Aantal studiepunten lees meer

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2019/014 van 18
oktober 2019 - Studies in VS - Afschrijving uit Rijksregister -
Woonplaatsvereiste in Vlaanderen

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2019/013 van 18
oktober 2019  - Sociale toeslag - Samenwoning en feitelijke
gezinswoning  

Richtlijnen
 

• A/19 van 17 juni 2020 - Verlenging termijnen officiële
versie

• A/18 van 10 juni 2020 - Aansluiting bij en wijziging van
uitbetalingsactor Officiële versie
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• A/17 van 12 juni 2020 - COVID-19-toeslag Officiële versie

• A/16 van 28 mei 2020 - Afschaffing retroactiviteit
vluchtelingen Officiële versie

• A/15 van 31 mei 2020 - aangepaste versie - Impact
Coronamaatregelen op het Groeipakket Officiële versie

• A/14 van 10 maart 2020 - Debetten Sociale toeslag
Officiële versie

• A/13 van 28 februari 2020 - Inkanteling voorzieningen
GES+ en OBC van VAPH naar Agentschap Opgroeien
Officiële versie

• A/12 van 19 februari 2020 - Aangifte akte levensloos kind
Officiële versie

• A/11 van 27 april 2020 - Nationaliteitsvoorwaarde voor niet-
Belgische kinderen jonger dan 12 jaar Officiële versie

• E/6 van 14 februari 2020 - Nieuwe bedragen kinderbijslag
in Roemenië Officiële versie

• E/5 van 6 januari 2020 - EESSI Officiële versie

Varia
 

• parlementaire vragen/initiatieven 2020

GPedia.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Uitgegeven door het Agentschap Uitbetaling Groeipakket
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