
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 113
van KATRIEN SCHRYVERS
datum: 5 november 2020

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

Groeipakket  -  Zij-instroom

Bij de invoering van het Groeipakket werd er expliciet voor gekozen om de bestaande 
gezinnen zo maximaal mogelijk verworven rechten te garanderen en ervoor te zorgen 
dat geen enkel kind minder zou krijgen op het moment van de transitie op 1 januari 
2019.

Gezinnen die dus kinderbijslag ontvingen vóór 1 januari 2019, bleven voor die kinderen 
de oude bedragen van de kinderbijslag ontvangen (art. 210, decreet van 27 april 2018). 
Voor kinderen die geboren werden en worden vanaf 1 januari 2019 gelden de nieuwe 
bedragen opgenomen in het Groeipakket, ook als die kinderen worden geboren in 
gezinnen die kinderen hebben die ouder zijn en dus onder het oude stelsel vallen. Ook 
voor gezinnen die nieuw instromen (en dus nog geen dossier kinderbijslag hadden vóór 1 
januari 2019) gelden de nieuwe bedragen (art. 228, decreet van 27 april 2018).

Toch zijn er ook kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2019 maar de nieuwe bedragen 
ontvangen, bijvoorbeeld omdat zij vóór 1 januari 2019 geen recht hadden op 
kinderbijslag maar daarna wel of opnieuw. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over kinderen 
van expats, die in België gedurende een aantal jaren kinderbijslag hebben ontvangen 
voor hun kinderen, maar op 1 januari 2019 geen recht hadden wegens verblijf in het 
buitenland.

Voor welke categorieën van kinderen, geboren vóór 1 januari 2019, is het mogelijk dat 
zij op 1 januari 2019 geen recht hadden op kinderbijslag, maar ondertussen wel 
(opnieuw) rechten hebben geopend op het Groeipakket? Hoeveel kinderen stroomden 
voor elk van die categorieën in in de loop van 2019?
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In 2019 ging het om 12.579 kinderen.

Het gaat enerzijds om kinderen met de Belgische nationaliteit die niet in België verbleven 
op 31/12/2018 en dus geen recht hebben op de oude bedragen (dit zijn bijvoorbeeld 
kinderen van expats) en anderzijds om kinderen met een buitenlandse nationaliteit die een 
nieuw recht hebben geopend na 1/1/2019.

Meer details over de kinderen die geen recht hadden op 31/12/2018 worden niet 
bijgehouden in het systeem, gezien dit niet relevant is voor de uitbetaling.


