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Studenten  -  Doorbetaling groeipakket bij ziekte

Kinderen in Vlaanderen hebben onvoorwaardelijk recht op een groeipakket tot en met de 
maand waarin ze 18 jaar worden. Kinderen tussen 18 en 25 jaar die hoger onderwijs volgen 
hebben, onder voorwaarden, ook nog recht op een groeipakket.

Als jongeren tijdens hun studie langere tijd afwezig zijn door ziekte, blijven ze hun recht 
op het groeipakket behouden.

- Is de jongere voor een langere tijd ziek tijdens het academiejaar, dan moet er aan de 
uitbetaler van het groeipakket een bewijs van ziekte bezorgd worden. De jongere heeft 
dan maximaal recht op een groeipakket tot het einde van de zomervakantie van het 
volgende academiejaar.

- Is de jongere meer dan zes maanden afwezig door ziekte, dan is een medisch onderzoek 
door een dokter van de Vlaamse overheid nodig om de afwezigheid te wettigen. Het 
resultaat van dit medisch onderzoek bepaalt of de jongere nog recht heeft op het 
groeipakket.

- Is de jongere door ziekte voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven, dan heeft hij 
ook, mits de nodige attesten, recht op het groeipakket.

- Een jongere die zich wegens ziekte bij het begin van een nieuw academiejaar niet kan 
inschrijven en die tijdens het vorige academiejaar/schooljaar niet ziek was, dient een 
aanvraag in tot medische vaststelling van een zorgbehoefte en van de onmogelijkheid 
om de lessen te volgen. Als de specifieke ondersteuningsnood werd vastgesteld, heeft hij 
onvoorwaardelijk recht op de basisgezinsbijslag en recht op de zorgtoeslag (onder 
voorwaarden). Als hij alleen in de onmogelijkheid verkeert om de lessen te volgen, heeft 
hij recht op de gezinsbijslagen vanaf de erkenning van de onmogelijkheid om de lessen 
te volgen, voor maximaal één jaar.

1. Worden de maanden dat het groeipakket verder wordt uitbetaald tijdens ziekte in 
mindering gebracht bij de twaalf maanden als schoolverlater? Is dit voor alle situaties 
hetzelfde?

2. Graag een overzicht van het aantal jongeren die tijdens hun studie wegens ziekte voor 
langere tijd afwezig zijn. Graag de meest recent beschikbare cijfers, opgesplitst per 
situatie:

a) een langere tijd ziek tijdens het academiejaar;

b) meer dan zes maanden afwezig. En hoeveel van hen hadden na het medisch 
onderzoek nog recht op het groeipakket;



c) door ziekte voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven;

d) na een ziekteperiode in de loop van een academiejaar voor minder dan 27 
studiepunten ingeschreven.

3. Specifiek voor de jongeren die wegens ziekte bij het begin van een nieuw academiejaar 
zich niet kunnen inschrijven en die tijdens het vorige academiejaar/schooljaar niet ziek 
waren. 

a) Hoeveel jongeren dienden een aanvraag in tot medische vaststelling van een 
zorgbehoefte en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen?

b) Bij hoeveel onder hen werd een specifieke ondersteuningsnood vastgesteld en 
hadden recht op de basisgezinsbijslag én op een zorgtoeslag?

c) Hoeveel onder hen verkeerden alleen in de onmogelijkheid om de lessen te volgen 
en hadden dus enkel recht op de gezinsbijslag?

d) Hoelang werd gemiddeld de gezinsbijslag uitbetaald? En graag ook een opsplitsing 
met het aantal jongeren - aantal maanden gezinsuitslag uitbetaald.



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

ANTWOORD
op vraag nr. 77 van 21 oktober 2021
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1. Het recht op gezinsbijslagen als “zieke student” wordt niet in mindering gebracht bij 
de twaalf maanden als schoolverlater. Dit is inderdaad voor alle situaties hetzelfde. 

2. Allereerst willen wij aangeven dat we geen overzicht hebben van kinderen die tijdens 
hun studie langere tijd afwezig zijn wegens ziekte. Voor dergelijk overzicht moet men 
zich wenden tot het departement Onderwijs, voor zover deze gegevens daar ter 
beschikking zouden zijn. Wij kunnen enkel vertrekken vanuit het gegeven dat een kind 
in het kader van het Groeipakket effectief geregistreerd werd onder de voorwaarden 
van het Groeipakket vanwege ziekte als student. Wij hebben uw vragen dan ook steeds 
in deze zin opgevat. 

A) We hebben deze vraag begrepen als een periode van een bepaalde duur die 6 
maanden of minder bedraagt. Het betreft 484 kinderen.

B) 237 kinderen werden meer dan 6 maand geregistreerd als zijnde “zieke 
student”. We kunnen uit de registraties niet afleiden wat het antwoord op het 
tweede deel van uw vraag zou zijn. We kunnen de reden om een recht toe te 
kennen niet herleiden tot het medisch onderzoek waarmee de onmogelijkheid 
om lessen te volgen wordt vastgesteld. Het feit dat ze gedurende meer dan 6 
maanden werden geregistreerd als zijnde “zieke student” wijst er echter op dat 
deze kinderen geen rechten zagen verloren gaan om reden van hun ziekte.

C) We hebben deze vraag begrepen als een periode van een bepaalde duur die 6 
maanden of minder bedraagt, gedurende dewelke een kind voor minder dan 27 
studiepunten was ingeschreven. Het betreft 119 kinderen.

D) We hebben deze vraag begrepen als zijnde een periode van meer dan 6 
maanden gedurende dewelke het kind werd geregistreerd als “zieke student” en 
voor minder dan 27 studiepunten was ingeschreven. Het betreft 75 kinderen. 

3. We hebben deze vraag benaderd vanuit het feit dat er geen registratie als “zieke 
student” aanwezig was voorafgaand aan de start van een academiejaar, maar vanaf 
dat ogenblik er wel degelijk verder een registratie als “zieke student” aanwezig was. 
Het betreft kinderen die geen studiepunten opnamen.

A) In 92 gevallen werd een aanvraag onmogelijkheid om de lessen te volgen 
ingeleid. De inschaling m.b.t. de zorgbehoefte is hieraan gekoppeld. 

B) Van deze groep zijn er twee kinderen aan wie een zorgtoeslag werd toegekend. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat begunstigden, om recht te kunnen 
openen op zorgtoeslag (los van onmogelijkheid lessen volgen), ook de 
inlichtingenformulieren moet terugsturen. Hier wordt niet altijd gevolg aan 
gegeven.

C) De overige 90 kinderen uit deze selectie ontvingen wel het basisbedrag 
gezinsbijslag, maar geen zorgtoeslag. 

D) Deze vraag ent zich louter op het feit dat kinderen onder de registratie als “zieke 
student” effectief gezinsbijslagen ontvingen, voor een bepaald aantal maanden. 
Er werd gemiddeld 6 maanden gezinsbijslagen uitbetaald. Hierbij de gevraagde 
opsplitsing naar het aantal jongeren en het overeenstemmende aantal maanden 
dat gezinsbijslagen werden uitbetaald onder de registratie “zieke student”:



Aantal 
maanden Aantal jongeren
1 24
2 27
3 9
4 12
5 8
6 44
7 7
8 2
9 5
10 3
11 5
12 16
13 2
18 1
21 1
24 1
25 1
26 2


