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Groeipakket voor grensarbeiders  -  Aanvragen en voorlichting

Sinds 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag (groeipakket) toegekend op basis van het 
ingezetenschap van het kind. In Vlaanderen valt de kinderbijslag voortaan onder het 
zogenaamde ‘groeipakket’. Kinderen geboren voor 1 januari 2019 blijven recht hebben op 
de oude kinderbijslagregeling, maar deze kinderen kunnen wel aanspraak maken op in het 
groeipakket bepaalde toeslagen.

Indien beide ouders in Nederland werken, of het betreft een alleenverdiener die in 
Nederland werkt, kunnen zij recht hebben op een bijbetaling vanuit België boven op de 
Nederlandse kinderbijslag (die veel lager is dan de Belgische).

De vraag is echter hoeveel betrokken grensarbeiders op de hoogte zijn van deze nieuwe 
mogelijkheid.

1. Hoeveel nieuwe aanvragen van deze groep van grensarbeiders zijn er binnengekomen?

2. Op welke manier denkt de minister deze groep van grensarbeiders beter te kunnen 
informeren in de toekomst?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 25 van 14 oktober 2019
van JO BROUNS

1. Het recht op de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (Groeipakket) is, in 
tegenstelling tot het recht onder de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW), niet langer 
afhankelijk van een aanvraag. In de mate van het mogelijke wordt er gewerkt met 
een systeem van automatische rechtentoekenning. Voor de kinderen van 
grensarbeiders die in Vlaanderen wonen en in Nederland werken betekent dit dat zij:
- ofwel reeds recht hadden op kinderbijslag onder toepassing van artikel 102, §1, 

van de AKBW. Het betrof hier een residuair recht waarvoor FAMIFED exclusief 
bevoegd was. Deze groep van grensarbeiders heeft ook onder het Groeipakket 
verder recht op gezinsbijslagen;

- ofwel reeds recht hadden op kinderbijslag onder de AKBW omdat één van beide 
ouders/opvoeders het statuut van rechthebbende bezat in België wegens een 
Belgische tewerkstelling of het ontvangen van een Belgische uitkering/rente. Ook 
deze groep blijft verder recht hebben onder het Groeipakket;

- ofwel geen uitbetaling ontvingen onder de AKBW, bij voorbeeld wegens het 
gebrek aan een aanvraag of geen Belgische tewerkstelling of uitkering/rente.

Deze laatste categorie kan ook nu nog altijd een aanvraag indienen, waarbij hun 
rechten op gezinsbijslagen zullen onderzocht worden. Vanuit automatische 
rechtentoekenning voorzien we om de databanken van het Groeipakket, te 
vergelijken met deze van het Rijkregister. Zo zullen ook grensarbeiders hun rechten 
op het Groeipakket verzekerd zien, voor zover deze nog niet werden toegekend.

Er kunnen geen cijfers aangeleverd worden over hoeveel dergelijke vragen van 
grensarbeiders zijn binnengekomen, aangezien deze aanvragen niet als dusdanig 
geregistreerd worden.

2. Om iedereen zo snel en correct mogelijk te informeren omtrent de rechten binnen 
het Groeipakket, werkt de sector samen met een aantal partners. 
Specifiek voor grensarbeiders kan er in de toekomst gedacht worden aan 
informatieverspreiding via de Huizen van het Kind, in samenwerking met een aantal 
betrokken grensgemeenten.
Bovendien is er vanuit het Agentschap Uitbetaling Groeipakket reeds informatie 
verstrekt onder de vorm van overleg en infosessies aan Grensinfovoorziening 
Vlaanderen-Nederland en het Bureau voor Belgische Zaken in Nederland. Zij staan 
mede verder in voor de informatieverspreiding betreffende het Groeipakket onder de 
betrokken doelgroepen.
Verder evalueert het Agentschap Uitbetaling Groeipakket steeds de kwaliteit van de 
beschikbare formulieren en bijhorende informatiebladen. Op deze manier wordt er 
voor gezorgd dat elke burger correct geïnformeerd wordt over zijn of haar rechten 
binnen het Groeipakket. Daarnaast wordt er bekeken hoe de relevante websites over 
het Groeipakket kunnen uitgebreid worden met een afzonderlijk(e) item/rubriek over 
grensarbeiders.


