SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 186
van KRISTOF SLAGMULDER
datum: 6 januari 2020

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

Kinderbijslag - Uitgeweken Syriëstrijders
Naar aanleiding van de problematiek uit het verleden rond het toekennen van
kinderbijslag aan ouders van uitgeweken Syriëstrijders, krijg ik graag een antwoord op
volgende vragen.
1.

Welk bedrag werd van 2016 tot en met heden aan kinderbijslag uitgekeerd aan
ouders van Syriëstrijders? Graag een opsplitsing per jaar.

2.

Wat gebeurt er inzake de toekenning van kinderbijslag indien de jongere in kwestie
terugkeert naar Vlaanderen? Wordt die opnieuw toegekend? Hoeveel jongeren zijn
teruggekeerd? In hoeveel gevallen werd er opnieuw kinderbijslag toegekend?

3.

Is de minister van oordeel dat kinderbijslag in het geval van Syriëstrijders geschrapt
zou moeten worden? Zo neen, waarom niet?

4.

Zal de minister extra beleidsmaatregelen ter zake nemen?

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

ANTWOORD

op vraag nr. 186 van 6 januari 2020
van KRISTOF SLAGMULDER

1.

Onderstaand vind u het gevraagde overzicht, opgesplitst per jaar. Deze informatie
baseert zich op de nationale lijst Foreign Terrorist Fighters, met de toestand zoals
gekend in november 2019, die werd bezorgd aan het Agentschap Uitbetaling
Groeipakket door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Er werd voor 1 jongere
die aangeduid wordt als “vermoedelijk teruggekeerd uit Syrië” kinderbijslag betaald
onder de Algemene Kinderbijslagwet. We herinneren er graag aan dat tot 1 januari
2019 het beheer van de uitbetaling van de kinderbijslag een federale bevoegdheid
was.
Jaar
2016
2017

Uitgekeerde bedrag
1.512,80 euro
1.284,10 euro

2.

De jongere die voldoet aan de voorwaarden tot toekenning voor de onderdelen van
het Groeipakket, ontvangt ook deze toeslagen wanneer de jongere gekend is bij een
uitbetalingsactor. Een jongere voor wie op basis van de nationale lijst Foreign Terrorist
Fighters kan geoordeeld worden dat hij in het buitenland verblijft heeft geen recht op
Groeipakket. Bij een eventuele terugkeer kan een aanvraag worden ingediend om dit
recht opnieuw te openen. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket beschikt niet over
gegevens over het totale aantal teruggekeerde jongeren. We verwijzen naar het
antwoord op de eerste vraag: 1 jongere die op de nationale lijst Foreign Terrorist
Fighters van december 2019 voorkomt als “vermoedelijk teruggekeerd uit Syrië”
ontving in 2016 en 2017 kinderbijslag.

3.

Aangezien een jongere voor wie op basis van de nationale lijst Foreign Terrorist
Fighters kan geoordeeld worden dat hij in het buitenland verblijft, geen recht heeft
op Groeipakket, is schrapping zonder voorwerp.

4.

Er is blijvende aandacht voor deze problematiek. We focussen op een deugdelijke
registratie van de beschikbare informatie over Foreign Terrorist Fighters, zodat we
meteen kunnen ingrijpen op de uitbetaling van het Groeipakket.

