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datum: 1 juni 2021

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

Groeipakket  -  Kinderen van expats

Kinderen van expats geboren voor 1 januari 2019 die op 1 januari 2019 niet in België 
verbleven en die werden uitgeschreven uit de Belgische regeling voor gezinsbijslagen, 
stellen vast dat ze bij hun terugkeer vallen onder het groeipakket en niet onder de oude 
gezinsbijslagregeling. Het betreft kinderen van ouders die in het buitenland werken met 
een Belgisch arbeidscontract voor een Belgisch bedrijf.

1. Hoeveel gezinnen en hoeveel kinderen zijn in dat geval en vallen voor kinderen 
geboren voor 1 januari 2019 toch onder de regeling van het groeipakket?

2. De betrokken groep kinderen zijn kinderen van Vlaamse werknemers die werken 
voor een Belgische werkgever in het buitenland. 

Waarom werd niet voorzien in een regeling voor expats m.b.t. het van toepassing 
zijnde kinderbijslagstelsel?

3. Hoeveel klachten zijn er van deze gezinnen ingediend over deze regeling en hoeveel 
van die klachten zijn afgehandeld? Wat is het antwoord op die klachten?

4. Overweegt de minister nog een aanpassing van de regeling hieromtrent?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 692 van 1 juni 2021
van FREYA SAEYS

1. Er zijn daarover geen gegevens beschikbaar. Expats vormen geen categorie binnen 
het Groeipakket.

2. Kinderen moeten opgevoed worden binnen Vlaanderen/België om recht te kunnen 
openen op gezinsbijslagen; dat was het geval onder toepassing van de Algemene 
Kinderbijslagwet en is ook het geval onder toepassing van het Groeipakket. Beide 
systemen voorzien in vrijstellingen/afwijkingen waarmee Belgen die in het buitenland 
verblijven toch nog recht kunnen hebben op Vlaamse/Belgische gezinsbijslagen. 
Expats die geen gebruik kunnen maken van dergelijke vrijstellingen/afwijkingen, 
kunnen geen recht meer openen op gezinsbijslagen. 
Personen die op 31 december 2018 gebruik konden maken van dergelijke afwijkingen 
onder toepassing van de Algemene Kinderbijslagwet, vallen wel degelijk onder de 
overgangsmaatregelen van het Groeipakket. 
Personen die op 31 december 2018 door de Algemene Kinderbijslagwet niet zo een 
afwijking konden krijgen, kregen dus geen gezinsbijslagen op dat ogenblik en vielen 
niet onder de overgangsregeling. Potentieel ontvingen deze personen ook reeds 
gezinsbijslagen in het buitenland. 
Aangezien zij geen recht hadden op kinderbijslag onder toepassing van de Algemene 
Kinderbijslagwet op het ogenblik van de transitie naar het Groeipakket vallen zij onder 
dezelfde regels als alle personen waarvoor geen recht bestond op 31 december 2018, 
die na deze overgang instroomden in het Groeipakket. 
Deze mensen ontvangen dus wel degelijk gezinsbijslagen, maar volgens de bedragen 
van toepassing binnen het Groeipakket, niet de bedragen van toepassing onder de 
overgangsmaatregelen.

3. Aangezien expats geen aparte categorie zijn binnen het Groeipakket, worden klachten 
ook niet op dat niveau geregistreerd.

4. De overgangsregeling werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. We voorzien 
geen aanpassingen in deze. Ook uit de evaluatie van het Groeipakket is geen vraag 
gekomen om aanpassingen te doen aan de overgangsmaatregelen binnen het 
Groeipakket.


