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Groeipakket  -  Kinderen die in 2020 halfwees of wees werden

Sinds 1 januari 2019 is er een nieuw kinderbijslagsysteem in Vlaanderen, het 
groeipakket. Voor wezen en halfwezen geldt dat kinderen die geboren zijn voor 1 januari 
2019 en die (half)wees waren voor die datum, in het oude systeem van kinderbijslag 
vallen.

Kinderen geboren voor 1 januari 2019 die (half)wees werden na die datum, vallen binnen 
het groeipakket. Zij krijgen het basisbedrag, aangevuld met een wezentoeslag. Tevens 
kunnen zij in aanmerking komen voor een sociale toeslag indien de overlevende ouder 
een laag inkomen heeft. Deze sociale toeslag staat ook in correlatie met het aantal 
kinderen.

1. Hoeveel dossiers werden in 2020 geopend voor kinderen die halfwees werden in dat 
jaar?

a) Hoeveel van deze kinderen zijn geboren voor 1 januari 2019? Hoeveel na 1 
januari 2019?

b) In hoeveel dossiers van halfwezen werd in 2020 een sociale toeslag uitbetaald? 
Graag een opsplitsing per categorie waarin betrokkenen vallen (inkomen ≤ 
30.986,17 euro/inkomen tussen 30.986,17 en 61.200 euro en per groep: 1 of 2 
kinderen/meer dan 2 kinderen).

2. Hoeveel dossiers werden in 2020 geopend voor kinderen die volle wees werden in 
dat jaar?

a) Hoeveel van deze kinderen zijn geboren voor 1 januari 2019? Hoeveel na 1 
januari 2019?

b) In hoeveel dossiers van wezen werd in 2020 een sociale toeslag uitbetaald? Ook 
hier graag een opsplitsing per categorie.

3. Hoeveel kinderen geboren voor 1 januari 2019, die halfwees werden voor 1 januari 
2019, werden in 2020 volledig wees?
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ANTWOORD
op vraag nr. 344 van 28 januari 2021
van ANN DE MARTELAER

1. Er zijn 3.070 kinderen die halfwees geworden zijn in 2020.

2. Van deze kinderen zijn er 66 geboren vanaf 1/1/2019. De anderen, 3.004, zijn 
geboren voor die datum.

3. Er werd voor 2.083 kinderen minstens 1 maand sociale toeslag uitbetaald. Voor 987 
kinderen werd er gedurende het ganse jaar geen sociale toeslag uitbetaald.

inkomen ≤ 30.986,17 euro en 1 of 2 kinderen 1.276
inkomen ≤ 30.986,17 euro en meer dan 2 kinderen 639
inkomen tussen 30.986,17 en 61.200 euro en meer dan 2 

kinderen
263

Kinderen die in de loop van het jaar van categorie van sociale toeslag zijn veranderd 
worden in de aantallen meer dan een keer geteld.

4. Er zijn 38 kinderen volle wees geworden in 2020.

5. Eén kind werd geboren vanaf 1/1/2019 en de anderen (37 kinderen) voor deze 
datum.

6. Er werd voor 27 kinderen minstens 1 maand sociale toeslag uitbetaald. Voor 11 
kinderen werd er gedurende het ganse jaar geen sociale toeslag uitbetaald.

inkomen ≤ 30.986,17 euro en 1 of 2 kinderen 22
inkomen ≤ 30.986,17 euro en meer dan 2 kinderen 5
inkomen tussen 30.986,17 en 61.200 euro en meer dan 2 

kinderen
3

Kinderen die in de loop van het jaar van categorie van sociale toeslag zijn veranderd 
worden in de aantallen meer dan een keer geteld.

7. Er zijn 199 kinderen die halfwees waren voor 1 januari 2019 en in 2020 volledig 
wees geworden zijn. Hiervan waren er 81 kinderen tot en met 25 jaar, en dus 118 
personen ouder dan 25 jaar, die op basis van de AKBW verworven rechten hebben 
(zonder leeftijdsbeperking), en die ten minste 21 jaar waren op 1 juli 1987.


