
Home >  Nieuwsbrief maart 2019

Newsletter

Nieuwsbrief maart 2019

Beste abonnee,

In dit allereerste nummer van de nieuwsbrief over het Groeipakket,
vind je een overzicht van reeds gepubliceerde regelgeving en
informatie rond het Groeipakket dat van start ging op 1 januari 2019.

Voor alle o�ciële publicaties van regelgeving over het Groeipakket,
kan je steeds de rubriek "Wettelijke basis" in GPedia raadplegen.

 

Wetgeving
 

• Decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in
het kader van het gezinsbeleid (B.S. 31.07.2018)

• Decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van
Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling
van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en
tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende
de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin (B.S. 08.08.2017)

• 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
startbedragen geboorte en adoptie en de universele
participatietoeslagen (B.S. 18.12.2018)

• Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2018
tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van
een sociale toeslag (B.S. 13.11.2018)

• Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018
betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een
zorgtoeslag (B.S. 21.12.2018)

• Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018
houdende de kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag (B.S.
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19.12.2018)

• Besluit van de Vlaamse Regering  van 13 juli 2018
houdende de nadere regels over het toezicht, de
nalevingsondersteuning en de handhaving ten aanzien van
de burgers en de private uitbetalingsactoren, wat betreft de
toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 07.09.2018)

• Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018
betreffende de oprichting van een commissie van beroep
tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de
toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het
uitblijven ervan (B.S. 12.10.2018)

• Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018
houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de
begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van
de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S.
04.09.2018)

• Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot
vaststelling van de nadere regels over de rechten en
plichten van begunstigden in hun contacten met
uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de
ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot
toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid
(B.S. 07.09.2018)

Richtlijnen
 

• Toelichtingsnota 5 van 14 januari 2019 - Leeftijdsbijslag
Officiële versie

• Toelichtingsnota 4 van 4 januari 2019 - Startbedrag
geboorte Officiële versie

• Toelichtingsnota 3 van 21 december 2018 - Vaststelling
bevoegde deelentiteit en beheer van het verleden  + bijlage
1 van 4 januari 2019 Officiële versie

• Toelichtingsnota 2 van 19 december 2018 - Voorwaarde
toelating/machtiging om in België te verblijven voor kinderen
die niet de Belgische nationaliteit hebben Officiële versie

• Toelichtingsnota 1 van 19 december 2018 - Omkering
rangen Officiële versie

Varia
 

• Parlementaire vraag nr. 94 van 21 november 2018 -
Groeipakket kinderbijslag - Overgangsregeling (gepubliceerd
21.01.2019) Meer weten...

• Parlementaire vraag nr. 684 van 19 september 2018 -
Vlaamse kinderbijslag - Vernieuwd systeem (gepubliceerd
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29.10.2018) Meer weten...

• Parlementaire vraag nr. 585 van 21 juni 2018
- Federalisering kinderbijslag - Toepassing in Brussel van
Vlaams groeipakket (gepubliceerd 02.08.2018) Meer
weten...

• Parlementaire vraag nr. 308 van 5 februari 2018 -
Kinderbijslag - Verdeling bij gescheiden ouders
(gepubliceerd 29.03.2018) Meer weten ...

• Parlementaire vraag nr. 157 van 7 januari 2019 -
Groeipakket - Sociale toeslag (gepubliceerd 28.02.2019)
Meer weten...
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