
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 242
van SUZY WOUTERS
datum: 20 januari 2021

aan MATTHIAS DIEPENDAELE
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Groeipakket  -  Terugvordering

Artikel 103 van het Groeipakketdecreet bepaalt dat onverschuldigd betaalde toelagen in 
het kader van het gezinsbeleid worden teruggevorderd.

De verantwoordelijke instantie voor de terugvordering van de onverschuldigd 
betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid is de Vlaamse Belastingdienst 
(VLABEL). Deze onderneemt actie als er aan de volgende acties geen gevolg wordt gegeven 
door de schuldenaar. (1) In de eerste plaats wordt getracht de toelage terug te vorderen 
door middel van inhoudingen. (2) Als de betrokkene niet reageert op minimaal twee 
aanmaningen van de uitbetalingsactor of (3) als hij of zij het afbetalingsplan dat is 
overeengekomen met de uitbetalingsactor, niet langer uitvoert.

De uitbetalingsactor bezorgt de gegevens van de personen bij wie de ten onrechte 
betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid bij dwangbevel moeten worden 
ingevorderd, via Kind en Gezin, aan VLABEL.

Onverschuldigde betalingen die niet teruggevorderd kunnen worden, zijn ten laste van 
het reservefonds van de private uitbetalingsactor waarbij de schuld is ontstaan en ten 
laste van de algemene middelen als de schuld is ontstaan bij het agentschap.

1. Hoeveel onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid werden 
teruggevorderd? 

Graag een overzicht van type toelagen (onderstaand) en bijbehorende 
teruggevorderde bedragen, jaarlijks van 2019 tot 2021:

a) startbedrag geboorte en adoptie;
b) basisbedrag;
c) zorgtoeslag;
d) sociale toeslag;
e) universele participatietoeslag;
f) selectieve participatietoeslag leerling;
g) selectieve participatietoeslag student;
h) kinderopvangtoeslag;
i) kleutertoeslag.

2. Graag een opsplitsing van teruggevorderde bedragen van de personen door wie ten 
onrechte betaalde toelagen werden ontvangen, jaarlijks van 2019 tot 2021.



Deze opsplitsing graag naargelang volgende kenmerken:

a) nationaliteit;
b) plaats van herkomst;
c) leeftijd;
d) opleidingsniveau;
e) woonplaats.

Indien bepaalde kenmerken van de schuldenaar niet beschikbaar zijn, waarom niet?

3. Hoe evalueert de minister het beleid omtrent de terugvordering van onverschuldigd 
betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid?

4. Hoe evalueert de minister de gegevensdoorstroom en communicatiekanalen tussen de 
uitbetalingsactoren, Kind en Gezin en de VLABEL?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Wouter Beke (315) en Matthias Diependaele 
(242).



MATTHIAS DIEPENDAELE 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD
op vraag nr. 242 van 20 januari 2021
van SUZY WOUTERS

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Wouter Beke, Vlaams minister, 
bevoegd voor Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding.


