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Beste abonnee,

In deze nieuwsbrief vind je de recentste administratieve
toelichtingsnota's met betrekking tot de sociale toeslagen, de
aanduiding van begunstigden en de voorwaarde omtrent toelating
om in België te verblijven. Wat betreft de administratieve aspecten
voor de uitbetaling van het groeipakket verschenen het ministerieel
besluit omtrent de betaalkalender voor de uitbetalingsactoren en
mededelingen vanuit het VUTG. 

In de rubriek varia vind je de link naar de parlementaire vragen die
de voorbije maanden werden behandeld.

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

 

 

 

 

 

Wetgeving
 

• Ministerieel besluit van 25 maart 2019 houdende de
vaststelling van de betaalkalender met tussentijdse
betaaldata van de toelagen in het kader van het
gezinsbeleid (B.S. 10.05.2019)

Richtlijnen
 

• Toelichtingsnota 8 van 18 april 2019 - Vaststelling en de
betaling van sociale toeslagen Officiële versie

https://gpedia.groeipakket.be/nl
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/wettelijke-basis/officiele-publicaties-nuttige-linken
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/uitvoeringsbesluiten/ministeriele-besluiten/reglementering-detail/ministerieel-0
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen/administratieve-toelichtingen/reglementering-detail/toelichtingsnota-8
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/toelichtingsnota_8_van_18_april_2019_bijlagen.pdf


• Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 - Aanduiding
begunstigden, betaalmodaliteit en inkomstenkern Officiële
versie

• Toelichtingsnota 6 van 17 januari 2019 - Afzien van
terugvordering onverschuldigde betaalde toelagen in het
kader van het gezinsbeleid Officiële versie

• Toelichtingsnota 2bis van 18 april 2019 - Voorwaarde
toelating/machtiging om in België te verblijven voor kinderen
die niet de Belgische nationaliteit hebben Officiële versie

• Mededeling A/3 van 18 april 2019 - Grensbedragen van de
bestaansmiddelen wanneer de schuldenaar vraagt om af te
zien van terugvordering Officiële versie

• Mededeling A/2 van 11 april 2019 - Gegevensuitwisseling
met Jongerenwelzijn - Kinderen geplaatst in een instelling

• Mededeling A/1 van 8 februari 2019 -
Toekenningsvoorwaarden betreffende kinderopvang- en
kleutertoeslag

• Mededeling E/2 van 24 april 2019 - Verhoging van de
gezinsbijslagen in Noorwegen  Officiële versie

• Mededeling E/1 van 18 april 2019 - Omrekeningskoersen
van de munteenheden Officiële versie

• Mededeling T/1 van 18 april 2019 - Richtlijnen voor de
huisbezoeken Officiële versie

Varia
 

• Parlementaire vraag nr. 250 van 1 maart 2019 -
Groeipakket - Loketten uitbetalingsactoren (gepubliceerd
18.04.2019) Meer weten...

• Parlementaire vraag nr. 240 van 28 februari 2019 -
Kinderopvangtoeslag - Regeling bij ziekte (gepubliceerd
09.04.2019) Meer weten...

• Commissievergadering - Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin 26.03.2019 - Vraag om uitleg
over participatietoeslagen voor Brusselse kinderen in het
Nederlandstalig onderwijs  

• Parlementaire vraag nr. 221 van 14 februari 2019 - 
Implementatie Groeipakket - Technische problemen bij
opstart (gepubliceerd  26.03.2019) Meer weten...

• Verslag van de verzoekschriften 1906 (2018-2019) nr. 1 tot
aanpassing van het Groeipakket (afgehandeld in plenaire
vergadering 13.03.2019)

https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen/administratieve-toelichtingen/reglementering-detail/toelichtingsnota-7
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/toelichtingsnota_7_van_18_april_2019_bijlagen.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen/administratieve-toelichtingen/reglementering-detail/toelichtingsnota-6-0
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/toelichtingsnota_6_van_17_april_2019.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen/administratieve-toelichtingen/reglementering-detail/toelichtingsnota-2bis
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/toelichtingsnota_2bis_van_18_april_2019_bijlagen.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-algemeen-2
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/mededeling_a-3_van_18_april_2019.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-algemeen-1
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-algemeen-0
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-europees-e-0
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/mededeling_e-2_van_24_april_2019.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-europees-e-1
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/mededeling_e-1_van_18_april_2019.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-technisch-t-0
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/mededeling_t-1_van_18_april_2019.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/vrg_en_antw.250.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/vrg_en_antw.240.pdf
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1311028/verslag/1312626
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/vrg_en_antw.221.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1466343


• Persmededeling Vlaamse Regering van 5 april 2019 Meer
weten...
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https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/20190405_participatietoeslag_groeipakket_-_persbericht_1.pdf

