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Groeipakket  -  Evaluatie

Op 1 januari 2019 werd het vernieuwde kinderbijslagsysteem, het groeipakket, uitgerold 
in Vlaanderen. Bij de invoering van het groeipakket werd ook een evaluatie in het 
vooruitzicht gesteld. We zijn nu bijna één jaar later.

1. Op welke wijze wordt de evaluatie van één jaar groeipakket voorbereid?

2. Wie wordt betrokken bij deze evaluatie?

3. Wanneer wordt dit evaluatierapport verwacht?



WOUTER BEKE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD
op vraag nr. 151 van 4 december 2019
van ANN DE MARTELAER

1. Er is een structuur opgezet om eventuele lacunes in de regelgeving Groeipakket te 
kunnen traceren en operationele of structurele problemen aan te pakken en uit te 
klaren. De evaluatie wordt voorbereid door de signalen uit de verschillende bronnen 
te capteren, nl. interne kanalen van het agentschap Opgroeien, Klacht- en 
Bemiddelingsdienst Agentschap Uitbetaling Groeipakket, Vlaamse Ombudsman, 
Geschillencommissie Groeipakket, Kwaliteitscontrole VUTG, uitbetalingsactoren 
Groeipakket, partners…, en te onderzoeken.

In een aantal gevallen zal het mogelijk zijn om aan een onderzocht thema een vrij 
eenvoudig voorstel van aanpak te koppelen, bijvoorbeeld een aanpassing van een 
uitvoeringsrichtlijn. Maar uit de evaluatie van een thema kan ook blijken dat er niets 
moet gewijzigd worden, of net dat er ingrijpende wijzigingen nodig zouden kunnen 
zijn, zoals regelgevend of op vlak van IT. 

Voor deze thema’s, wordt geopteerd om ze via partners en stakeholders te bespreken 
en de wenselijkheid en haalbaarheid (ook budgettair) van eventuele aanpassingen na 
te gaan. 

2. In eerste instantie gebeurt deze evaluatie gezamenlijk door Agentschap Opgroeien en 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Beide agentschappen ontvangen signalen en zijn 
betrokken bij de uitvoering. Bij ingrijpende wijzigingen zullen partners en 
stakeholders (zoals de Gezinsbond, sector en consulenten Groeipakket, 
toezichtspartners, enz.) betrokken worden.

3. Een overzicht van de evaluatie per thema wordt verwacht tegen het voorjaar 2020. 


