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Groeipakket kinderbijslag  -  Asielzoekers

Nu is het zo dat asielzoekers retroactief kindergeld kunnen krijgen voor de periode van 
hun erkenningsprocedure. Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt: “Wat betreft het 
Groeipakket zorgen we ervoor dat asielzoekers, tijdens het doorlopen van hun 
asielprocedure, die vandaag gemiddeld 12 maanden in beslag neemt, geen recht meer 
hebben op het Groeipakket. We voeren de maatregel zo snel mogelijk in.”

1. Kan de minister voor de voorbije legislatuur (2014-2019) per jaar meedelen hoeveel 
kinderbijslag er op deze manier retroactief uitbetaald werd aan asielzoekers? Kan de 
minister deze cijfers uitsplitsen per land van herkomst van de betrokken asielzoeker?

2. Welke initiatieven neemt de minister nu om aan deze betalingen een einde te 
maken? Wanneer kan dit initiatief verwacht worden?
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1. De periode 2014 tot en met 2018 valt onder te toepassing van de Algemene 
Kinderbijslagwet en de wet van 20 juli 1971 tot instelling van de gewaarborgde 
gezinsbijslag. De door u gevraagde gegevens zijn niet beschikbaar voor deze 
periode. 
Onder de toepassing van de Algemene kinderbijslagwet (AKBW) was het recht op 
kinderbijslag gebonden aan een socioprofessioneel statuut. De asielstatus was hierbij 
geen criterium dat werd geregistreerd. Binnen het stelsel van de gewaarborgde 
gezinsbijslag, was het recht op gezinsbijslag afhankelijk van de toelating of 
machtiging om op het grondgebied te verblijven. Het criterium asielzoeker was aldus 
niet relevant en werd als dusdanig niet geregistreerd. 

Sedert de invoering van het Groeipakket op 1 januari 2019 is het recht op 
gezinsbijslagen niet langer afhankelijk van de socioprofessionele prestaties van een 
rechthebbende, maar heeft elk kind dat in het Nederlandse taalgebied woont en Belg 
is, of toegelaten of gemachtigd is in het Rijk te verblijven, recht op het Groeipakket. 
Het principe van de toelating of machtiging vertaalt zich in het feit dat het 
Groeipakket enkel wordt toegekend aan personen met een verblijfskaart. Het 
Groeipakket wordt niet toegekend aan asielzoekers tijdens hun procedure. 

Voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en slachtoffers van mensenhandel 
wordt in een uitzondering voorzien. Deze uitzondering die bestond voor de school- en 
studietoelagen, werd ook hernomen voor de toepassing van de selectieve 
participatietoeslagen en doorgetrokken naar de gezinsbijslagen. Zij kunnen tijdens 
de asielprocedure, met als vertrekbasis een attest van immatriculatie, toch recht 
krijgen op het Groeipakket. Een andere uitzondering die wordt voorzien is dat 
kinderen aan de verblijfsvoorwaarde voldoen wanneer minstens één van de ouders 
de toelating of machtiging heeft, een uitzondering met een eerder administratief 
karakter.

Het principe dat er een toelating of machtiging moet zijn om op het grondgebied te 
verblijven, die zich moet vertalen in een verblijfskaart, verhindert ook een 
retroactieve toekenning van het Groeipakket voorafgaand aan het afleveren van 
dergelijke verblijfkaart. Hierop zijn er slechts 2 uitzonderingen, namelijk voor 
vluchtelingen en EU – onderdanen (alsook onderdanen van Noorwegen, IJsland, 
Liechtenstein en Zwitserland). Voor hen wordt het Groeipakket na het afleveren van 
hun verblijfskaart retroactief toegekend, tot aan het moment van de aanvraag. 
Internationale en Europese rechtsregels vormen de grondslag voor deze toepassing. 

Uit bovenstaande blijkt dat het geen algemene regel is dat alle asielzoekers 
retroactief het Groeipakket wordt toegekend voor de periode van hun 
erkenningsprocedure. Aangezien het gegeven asielzoeker ook in deze niet relevant 
is, wordt het niet geregistreerd. De door u gevraagde gegevens kunnen dan ook niet 
worden bezorgd voor het jaar 2019.

2. Met betrekking tot niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en vluchtelingen is er 
met de invoering van het Groeipakket, vertrekkende vanuit het recht van het kind, 
een recht ontstaan op het Groeipakket, ook voor de periodes gedurende dewelke hun 



opvang gedragen wordt door de staat. We onderzoeken hoe we het recht van het 
kind kunnen afstemmen op het recht op opvang, rekening houdende met 
Grondwettelijke en internationale rechtsregels.


