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Groeipakket  -  Taken uitbetalingsactor

In het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het 
kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private 
uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de 
oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en 
Gezin (Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2017) worden in artikel 28 de opdrachten van 
een private uitbetalingsactor omschreven. 

De opdrachten hebben allemaal betrekking op de uitbetaling van de toelagen in het kader 
van het gezinsbeleid en de voorwaarden om dit tijdig en correct te doen.

De lijst van opdrachten is niet limitatief aangezien artikel 28 stelt dat een private 
uitbetalingsactor “minstens” een aantal opdrachten uitvoert.
 
1. Aangezien de opdrachten van een private uitbetalingsactor niet limitatief omschreven 

zijn in artikel 28 van het decreet van 7 juli 2017, in welke mate is het wenselijk dat 
een private uitbetalingsactor, aanvullend op zijn decretale opdrachten, andere 
diensten ontwikkelt in het kader van het gezinsbeleid (bijvoorbeeld kinderopvang, 
huiswerkbegeleiding of andere vormen van gezinsondersteuning)?

2. Zijn er vandaag al private uitbetalingsactoren die andere diensten aanbieden? Zo ja, 
hoeveel en welke diensten worden aangeboden (opgesplitst per uitbetalingsactor)?

3. Hoe ziet de minister het aanbieden van aanvullende opdrachten indien we zouden 
evolueren naar één uitbetalingsactor ?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 244 van 23 januari 2020
van FREYA SAEYS

1. Het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven 
extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van 
Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen 
voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 
betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met 
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, bepaalt de vergunningsnormen voor private 
uitbetalingsactoren.

Het betreft vzw’s die alleen taken opnemen voor activiteiten in het kader van het 
gezinsbeleid. Het gezinsbeleid wordt in het decreet van 27 april 2018 tot regeling 
van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid omschreven als het gezinsbeleid, 
vermeld in artikel 5, § 1, II, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen, het beleid inzake de gezinsbijslagen, vermeld in artikel 
5, § 1, IV, van de voormelde wet, alsook inzake de selectieve participatietoeslagen, 
vermeld in boek 2, deel 2, van het decreet van 27 april 2018.

De vzw mag geen activiteiten voeren als ziekenfonds, vakbond of zorgkas. Indien de 
vzw een samenwerkingsverband vormt met een andere rechtspersoon, moet de 
besluitvorming, boekhouding en financiële middelen van de uitbetalingsactor volledig 
gescheiden gehouden worden van de andere entiteit.

Verder bevatten artikel 27 en 28 van het decreet van 7 juli 2017 nog andere 
vergunnings- en werkingsvoorwaarden. 

De uitbetalingsactoren kunnen elke activiteit ontplooien die dit kader hen toelaat. De 
wenselijkheid is een beoordeling die elke private uitbetalingsactor voor zichzelf 
maakt binnen de concrete werking van zijn eigen vzw. 

2. Een bevraging van de private uitbetalingsactoren leert dat zij momenteel geen 
dienstverlening aanbieden buiten de dienstverlening inzake het Groeipakket. 

3. Op heden kan er nog geen voorafname hierop gebeuren. 


