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Kinderen die tijdelijk in een pleeggezin verblijven  -  Overgangssysteem kinderbijslag

Voor gezinnen met kinderen die al kinderbijslag kregen op 31 december 2018 geldt het 
principe dat de geïndexeerde bedragen van de oude kinderbijslag behouden blijven bij de 
overgang naar het groeipakketsysteem. De oude basisbedragen worden op 1 januari 2019 
per kind 'vastgeklikt' en omgekeerd (hoogste bedrag voor het oudste kind en laagste 
bedrag voor het jongste). 

Voor een gezin van twee kinderen betekent dit dus dat de oudste 177,28 euro basisbedrag 
ontvangt en de jongste 95,81 euro. Binnen dat overgangssysteem ontstaat een probleem 
wanneer een van beide kinderen op 31 december 2018 in een pleeggezin verbleef en later, 
na 1 januari 2019, terugkeert. Beide kinderen werden bij de overgang naar het groeipakket 
immers ingedeeld in rang 1 en ontvangen dus 95,81 euro. Op zich is dat niet onlogisch 
vermits zowel de biologische ouders als het pleeggezin op dat moment zorg droegen voor 
een van beide kinderen. Op het ogenblik dat het pleegkind echter, na 1 januari 2019, 
vanuit het pleeggezin terugkeert naar zijn ouders, behoudt dit kind de vastgeklikte 95,81 
euro basisbedrag. De situatie ontstaat dus dat een gezin voor zijn beide kinderen het 
laagste rangbedrag, met name 95,81 euro, ontvangt. Een situatie die bijzonder 
onrechtvaardig aanvoelt. Het gaat in dit geval vaak om alleenstaande moeders of financieel 
zeer kwetsbare gezinnen. Dat verlies van meer dan 80 euro per maand betekent voor hen 
een heel groot verschil.  

1. Bevestigt de minister dat de hierboven geschetste situatie zich kan voordoen? Acht hij 
die situatie rechtvaardig? Zo ja, waarom dan?

2. Waarom worden de basisbedragen bij een gezin met meerdere kinderen uit het oude 
kinderbijslagsysteem niet aangepast bij de terugkeer van een pleegkind na 1 januari 
2019? 

3. Klopt het dat kinderen die vóór 1 januari 2019 in een instelling verbleven bij hun 
terugkeer naar de ouders, na 1 januari 2019, wel een aanpassing kunnen krijgen van 
het basisbedrag? Zo ja, waarom dan wel voor hen en niet voor pleegkinderen? 

4. Is de minister bereid het decreet aan te passen zodat de basisbedragen van 
pleegkinderen, uit een gezin met meerdere kinderen binnen het oude 
kinderbijslagsysteem, worden aangepast bij terugkeer na 1 januari 2019? 
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VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING
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1. Deze situatie kan zich voordoen. Dit is een gevolg van de overgangsmaatregelen en 
het vastklikken van de bedragen op 31.12.2018. 

Het kind dat terugkeert uit plaatsing kan in plaats van een eerste rang ook een 
tweede of een derde hebben, zelfs al was het in het gezin van oorsprong een eerste 
rang bijvoorbeeld. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen in het pleeggezin, waar 
het kind opnieuw werd ingeschaald voor 2019. Het vastklikken op 31.12.2018 hoeft 
dus niet per se nadelig te zijn voor het gezin van herkomst. 

2. Omdat deze vastgeklikt werden op 31.12.2018, net zoals dit het geval is voor andere 
kinderen. Ook in andere situaties bijvoorbeeld in het geval de bijslagtrekkende (waar 
nog sprake van is in oude dossiers), een nieuw samengesteld gezin vormt of stopzet 
na 1.1.2019 worden de bedragen niet meer aangepast terwijl dit wel gebeurde onder 
de vroegere federale wetgeving.  

3. Bij kinderen geplaatst in een instelling verloopt dit anders omdat het kind namelijk 
deel blijft uitmaken van het gezin van herkomst wanneer het geplaatst wordt in een 
instelling. Er is sprake van proportionele verdeling tijdens de plaatsing en dit voor 
alle kinderen in het gezin. Dit betekent dat geen van deze kinderen een rangbedrag 
krijgt maar dat elk kind de som krijgt van de rangbedragen gedeeld door het aantal 
kinderen. Voor het geplaatste kind wordt hier het 1/3e-2/3e op toegepast. Op het 
moment dat de plaatsing eindigt, krijgt elk kind het rangbedrag (met omkering) die 
hij of zij zou hebben gekregen indien er geen plaatsing was geweest. Dit bij gebrek 
aan foto op 31.12.2018. Het totaal blijft hier steeds gelijk. Er gebeurt geen 
‘aanpassing’.

Een kind dat geplaatst wordt in een pleeggezin telt logischerwijze in dat gezin mee 
voor de gezinssamenstelling. Voor 2019 betekende dit dan ook dat het in dit gezin 
werd ingeschaald. Dat kon resulteren in hetzelfde, een hoger bedrag dan voorheen of 
een lager. Bij terugkeer vanaf 1.1.2019 kan de totale som voor het gezin van 
herkomst verschillen ten opzichte van de situatie voor de plaatsing.  

4. De overgangsmaatregelen worden gelijk toegepast voor pleegkinderen geboren voor 
1.1.2019 als voor de andere kinderen geboren voor 1.1.2019. 

Zoals hoger vermeld gaat het niet per se om alle pleegkinderen uit een gezin met 
meerdere kinderen binnen het oude kinderbijslagsysteem. Andere zullen juist meer 
krijgen dan dat ze zouden hebben gehad zonder de omkering en het vastklikken. 

Een uitzondering voorzien voor de groep die zich omwille van het omkeren van de 
rangen benadeeld voelt, deden we eerder niet in andere gevallen en is nu ook niet 
aangewezen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde eerder in zijn arrest van 5 december 
2019 dat er geen sprake is van discriminatie met betrekking tot de 
overgangsmaatregelen van het Groeipakket en dat: “..het moeilijk (is) om in de 
praktijk te voorzien in een overgangsregeling die voor elk gezin op elk ogenblik de 
meest voordelige reglementering waarborgt.”


