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Groeipakket  -  Zorgtoeslag

Kinderen met specifieke zorgnoden kunnen binnen het groeipakket een beroep doen op 
een zorgtoeslag. Het systeem werd overgenomen uit het oude kinderbijslagsysteem, net 
als de bedragen die variëren tussen 82,37 en 549,12 euro, afhankelijk van de zorgnood. 
Voor nieuwe aanvragen sinds 1 januari 2019, worden aanvragen behandeld door Kind en 
Gezin. Voor dossiers van voor 1 januari 2019 en waarvoor een herziening nodig is, geldt 
een overgangsregeling en kan men tot 1 januari 2020 terecht bij de Federale 
Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid.

FAMIFED (Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag) Brussel stuurde op 9 mei 2019 een 
persbericht de wereld in waarin het stelt dat het “geen risico op onderbreking van de 
kinderbijslag voor kinderen met een beperking” wil. De verhoogde kinderbijslagen worden 
door FAMIFED verder uitbetaald, “ook als medische beslissing uitblijft als gevolg van een 
ambtshalve herzieningsprocedure”. Onderaan het persbericht staat een zorgwekkende 
boodschap: “Volgens de laatste cijfers van de Directie-Generaal Personen met een 
Handicap van de FOD Sociale Zekerheid zijn er eind maart 2019, voor heel België, 6.816 
dossiers voor ambtshalve herzieningsdossiers bij die DG geregistreerd (460 dossiers voor 
de GGC). De gemiddelde behandelingstijd is 187,1 dagen en overschrijdt dus ruim de 
reglementaire termijn van 150 dagen.”

1. Hoeveel bedraagt de gemiddelde behandelingstermijn voor herzieningsdossiers bij de 
FOD Sociale Zekerheid voor Vlaamse dossiers met betrekking tot de zorgtoeslag bij 
het groeipakket? Hoeveel wachtende dossiers zijn er vandaag? 

2. Zullen de wachtende dossiers op 1 januari 2020 overgedragen worden naar Kind en 
Gezin? 

3. Hoe zal de minister onderbrekingen in het uitbetalen van de zorgtoeslag vermijden?

4. Is er ook bij Kind en Gezin sprake van een wachtlijst voor het behandelen van nieuwe 
aanvragen? Zo ja, hoe lang is die wachtlijst en wat is hier de gemiddelde 
behandelingstermijn?
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1. Er zijn 2 soorten herzieningsdossiers: de ambtshalve herzieningen, die 6 maanden 
voor het aflopen van het attest worden opgestart, en de herzieningen op aanvraag, 
die door de ouders worden geïnitieerd. Voor de ambtshalve herzieningen is de 
gemiddelde behandelingstermijn voor de maand oktober 159,1 dagen. Er zijn 
vandaag 3.939 wachtende dossiers (situatie 25/10/2019). Hierbij overzicht van de 
duurtijd voor de wachtende dossiers:

Duurtijd Aantal %
< 1 maand 757 19%
< 2 maanden 749 19%
< 3 maanden 799 20%
< 4 maanden 600 15%
< 5 maanden 504 13%
< 6 maanden 185 5%
< 7 maanden 96 2%
< 8 maanden 119 3%
< 9 maanden 39 1%
> 9 maanden 91 2%
Totaal 3 939 100%

Voor de herzieningen op aanvraag is de gemiddelde behandelingstermijn voor de 
afgesloten dossiers 196,4 dagen en zijn er vandaag nog 1.446 wachtende dossiers 
(situatie 25/10/2019). Hierbij overzicht van de duurtijd voor de wachtende dossiers:

Duurtijd Aantal %
< 1 maand 180 13%
< 2 maanden 256 18%
< 3 maanden 195 14%
< 4 maanden 166 12%
< 5 maanden 99 7%
< 6 maanden 97 7%
< 7 maanden 242 17%
> 7 maanden 187 13%

1 422 100%

2. Dossiers, met name herzieningsdossiers (ambtshalve of op aanvraag), die tot en met 
31 december 2019 worden opgestart bij de FOD Sociale Zekerheid, zullen ook door 
hen afgehandeld worden. De wachtende dossiers worden dus niet overgedragen naar 
het agentschap Opgroeien.

3. Op 1 januari 2020 neemt het agentschap Opgroeien de dossiers over van de FOD 
Sociale Zekerheid, behalve de lopende herzieningsdossiers die de FOD Sociale 
Zekerheid nog tot uiterlijk eind juni 2020 zal behandelen. Het agentschap Opgroeien 
zal evalueren of er onderbrekingen zijn in de uitbetalingen en waar nodig ingrijpen. 



4. Kind en Gezin heeft op 1 januari 2019 de nieuwe aanvragen voor de zorgtoeslag 
specifieke ondersteuningsbehoefte op zich genomen, een transitie die gepaard gaat 
met opleiding van artsen en nieuwe medewerkers en waarvoor we nog maar 
voorlopige cijfers kunnen weergeven. De gemiddelde doorlooptijd voor de afgesloten 
dossiers is 123,8 dagen. Momenteel is er een wachtlijst van 5.918 dossiers (situatie 
31/8/2019). Hierbij een overzicht van de duurtijd voor de openstaande dossiers: 

Duurtijd Aantal %
< 1 maand 745 13%
< 2 maanden 700 12%
< 3 maanden 725 12%
< 4 maanden 834 14%
< 5 maanden 869 15%
< 6 maanden 806 14%
< 7 maanden 735 12%
< 8 maanden 504 9%
Totaal 5.918 100%


