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Groeipakket, voorheen kinderbijslag  -  Halfwezen

Kinderen geboren voor 1 januari 2019 en die halfwees waren voor die datum blijven in het 
oude systeem van de kinderbijslag vallen.

Kinderen geboren voor 1 januari 2019 die na deze datum halfwees werden, vallen binnen 
het nieuwe systeem van het groeipakket en verliezen hierdoor, afhankelijk van de leeftijd, 
tussen 32 en 42 procent van de vroegere kinderbijslaguitkering.

Hiertegenover staat dat de overlevende ouder bij een laag inkomen recht heeft op een 
sociale toeslag en zonder verlies van de wezentoeslag opnieuw mag gaan samenwonen.

1. Hoeveel dossiers werden er tussen 1 januari 2019 en 31 oktober 2019 geopend voor 
kinderen die halfwees werden na 1 januari 2019?

2. Welk bedrag werd in de periode van 1 januari 2019 tot 31 oktober 2019 uitgekeerd 
aan halfwezen binnen het groeipakket?

3. Welk bedrag zou uitbetaald zijn geweest tussen 1 januari 2019 tot 31 oktober 2019 
aan halfwezen mocht dit nog binnen het vroegere systeem van kinderbijslag zijn 
uitbetaald?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 91 van 12 november 2019
van ANN DE MARTELAER

1. Tussen 1 januari 2019 en 31 oktober 2019 zijn er 2.319 kinderen halfwees geworden.

2. Kinderen die halfwees worden, hebben recht op het basisbedrag van 163,2 euro en de 
halfwezentoeslag van 81,6 euro. Afhankelijk van het gezinsinkomen hebben ze ook 
recht op een sociale toeslag en eventueel een zorgtoeslag specifieke 
ondersteuningsbehoefte. De participatietoeslagen laten we hier buiten beschouwing.
In totaal is er van 1 januari 2019 t.e.m 31 oktober 2019 3.697.056 euro uitbetaald 
aan halfwezen.

Het is niet mogelijk om exact te berekenen hoeveel de halfwezen zouden gekregen 
hebben mochten ze nog binnen het vroegere systeem van de kinderbijslag zijn 
uitbetaald, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren, zoals van het feit of de 
overlevende ouder een nieuw gezin heeft gevormd of niet (maand na maand te 
bekijken). Ook kon er onder het oude systeem maar recht zijn op verhoogde 
wezentoeslag als één van de ouders in de loop van de 12 maanden die onmiddellijk 
aan het overlijden voorafgaan ten minste 6 maanden recht had gehad op 
gezinsbijslagen, een voorwaarde die niet geldt onder het Groeipakket.


