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Sociale tegemoetkomingen  -  Automatische rechtentoekenning

Er bestaan de dag van vandaag een groot aantal sociale tegemoetkomingen en voordelen 
op lokaal en Vlaams niveau. Maar deze voordelen zijn vaak niet gekend, de 
aanvraagprocedures te complex of de aanvraagformulieren moeilijk begrijpbaar. Daarom 
werd er in het kader van het regeerakkoord ingezet op een helder taalgebruik, een 
duidelijke informatiestroom, proactieve informatie, administratieve vereenvoudiging en in 
het bijzonder automatische rechtentoekenning waar mogelijk in de strijd tegen 
onderbescherming. Zo wordt er ook in de beleidsnota van de minister meermaals gewag 
gemaakt van het luik automatische rechtentoekenning, gefaciliteerd door onder meer 
gegevensdeling en digitalisering.

De vorige Vlaamse Regering heeft reeds het goeie voorbeeld gegeven door bijvoorbeeld 
de automatische toekenning van onder andere de sociale toeslag bij het Groeipakket.

1. Kan de minister een laatste stand van zaken geven wat betreft de implementatie van 
automatische rechtentoekenning? Welke vooruitgang is er sinds de start van de 
regeerperiode geboekt en hoe evalueert de minister dit? 

2. Kan de minister een overzicht geven van de sociale tegemoetkomingen op Vlaams 
niveau die niet meer aangevraagd moeten worden? 

3. Kan de minister een overzicht geven van de acties die hij als coördinerend minister 
van armoedebestrijding ondernomen heeft om het principe van automatische 
rechtentoekenning maximaal ingang te laten vinden binnen het beleid van zijn 
collega's van de Vlaamse Regering? 



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

ANTWOORD
op vraag nr. 798 van 18 september 2020
van KATJA VERHEYEN

1. Ik beschik op dit ogenblik niet over een recent globaal overzicht van alle sociale 
rechten met de toestand op het vlak van automatische rechtentoekenning. Vorige 
legislatuur werd dergelijk overzicht wel gemaakt (zie bijvoorbeeld 
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1428107, bijlage 7). Daaruit hebben we 
geleerd dat het opmaken van dergelijk overzicht heel wat administratieve planlast 
genereerd, terwijl er op dit vlak nog maar weinig wezenlijke wijzigingen op het vlak 
van automatische rechtentoekenning kunnen worden gedetecteerd. Daarom heb ik 
beslist deze legislatuur geen nieuwe inventarisering meer te organiseren, maar te 
werken met de bestaande inventaris. Op basis daarvan kan elke functioneel bevoegde 
minister een stand van zaken geven wat de rechten betreft die onder zijn of haar 
bevoegdheid vallen. Zo heb ik in het Vlaams Parlement al meermaals de stand van 
zaken van de automatische toekenning van bijvoorbeeld het Groeipakket toegelicht, 
welke een groot succes is.

2. Alle rechten die automatisch worden toegekend, moeten uiteraard niet meer worden 
aangevraagd. Binnen mijn beleidsdomein kan ik uiteraard wijzen op het Groeipakket 
dat automatisch toegekend wordt. Verder wordt de ouderbijdrage bij de 
gesubsidieerde voorzieningen voor kinderopvang deels automatisch berekend en 
wordt de bijdragevermindering in de Vlaamse sociale bescherming automatisch 
toegekend. Voor personen met een handicap wordt het basisondersteuningsbudget 
deels automatisch toegekend en uitbetaald.

3. Ik heb het principe van automatische rechtentoekenning opgenomen in het Vlaams 
Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024. Dit plan is goedgekeurd door de voltallige 
Vlaamse Regering. Ik wil hier ook verwijzen naar het onderzoek rond een uniform 
gezinsbegrip en een uniforme invulling van inkomenscomponenten in de Vlaamse 
regelgeving. Dit rapport is afgewerkt en zal me eerstdaags worden bezorgd. In dit 
rapport zijn aanbevelingen opgenomen voor een verdere harmonisering van enkele 
relevante begrippen. Ik zal dit rapport verspreiden onder de leden van de Vlaamse 
Regering, zodat ze hiermee rekening kunnen houden.
Ik wijs ook op de actie in het VAPA om te bekijken hoe we de tariefbepaling in de 
inkomensafhankelijke kinderopvang kunnen afstemmen op de inkomensgegevens uit 
het groeipakket om ook hier verder te automatiseren en administratief te 
vereenvoudigen.
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