
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 87
van ANN DE MARTELAER
datum: 27 oktober 2020

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

Groeipakket   -  Kinderen die ooit geplaatst zijn binnen pleegzorg

Artikel 210, §3, van het Groeipakketdecreet stelt: ”In afwijking van paragraaf twee, 
tweede lid, als één of meerdere van de kinderen binnen een groepering een rechtgevend 
kind is zoals bedoeld in artikel 8, §2, 4°, wordt het bedrag waarop dit rechtgevend 
kind recht heeft op 31 december 2018 voor de duur van het recht behouden.”

In de praktijk betekent dat het volgende: als uit een gezin van meerdere kinderen er 
voor 2018 een kind geplaatst was in een pleeggezin waar dit geplaatste kind het enige 
kind was, dan krijgt dat kind in het pleeggezin het basisbedrag kinderbijslag jongste 
kind. Gaat dat kind vandaag in 2020 terug naar het gezin van afkomst, dan behoudt het 
het basisbedrag jongste kind uit het pleeggezin ongeacht het aantal kinderen in het gezin 
van afkomst.

Dat betekent dat het gezin van oorsprong voor het betrokken kind een veel lager bedrag 
aan kinderbijslag ontvangt dan vóór de plaatsing en minder dan eenzelfde gezin met 
evenveel kinderen van dezelfde leeftijd.

1. Waarom werd bij de invoering van het groeipakket ervoor gekozen om kinderen die 
uit pleegzorg terug naar het gezin van oorsprong komen, een lager basisbedrag toe 
te kennen dan waar ze recht op zouden hebben mochten ze nooit geplaatst geweest 
zijn?

2. Deze regeling lijkt een vorm van discriminatie en geeft uiting van ongelijkheid tussen 
kinderen en pleegzorgkinderen. 

Is de minister van plan deze ongelijkheid recht te zetten door aanpassing van het 
decreet?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 87 van 27 oktober 2020
van ANN DE MARTELAER

1. Er is niet expliciet gekozen om deze kinderen een lager bedrag toe te kennen. Het 
hoeft ook niet zo te zijn dat het om een lager bedrag gaat, het kan even goed dat ze 
juist meer krijgen dan dat ze zouden hebben gehad zonder de omkering en het 
vastklikken. 

Bij de overgang naar het Groeipakket is een keuze gemaakt om aan de hand van een 
overgangsregeling voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 te waarborgen dat 
zij vanaf 1 januari 2019 recht blijven hebben op het bedrag waarop zij recht hadden 
onder de oude kinderbijslagreglementering. Die bedragen die men aldus heeft willen 
waarborgen, werden vastgeklikt op een ijkpunt, namelijk 31 december 2018, zijnde 
een uniform ijkpunt dat geldt voor alle kinderen.

2. Er kan enkel sprake zijn van een lager bedrag bij terugkeer naar het gezin van 
herkomst indien er meerdere kinderen zijn in dat gezin. Maar dan nog is er even 
goed kans op hetzelfde of een hoger bedrag dan oorspronkelijk, afhankelijk van de 
inschaling in het pleeggezin. 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.

Dat is net hetzelfde als wanneer een ander kind op 31.12.2018 elders gegroepeerd 
werd en daarna naar een andere begunstigde verhuist, zoals bijvoorbeeld kan 
voorvallen bij kinderen met gescheiden ouders. 

Er is dus geen sprake van discriminatie van pleegzorgkinderen, dezelfde regels 
worden toegepast. 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.” 


