SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 210
van CHRIS JANSSENS
datum: 10 januari 2020

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

Groeipakket - Toekenning aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
Op 5 oktober 2019 verscheen in de pers een goed gedocumenteerd artikel ‘Hoe Vlaams
kindergeld ook bij smokkelaars kan belanden’. In het artikel werd geschetst hoe
kinderbijslag (thans het Groeipakket), toegekend aan niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen, vaak een verkeerde bestemming krijgt. Het geld wordt blijkens het artikel
niet zelden naar het buitenland doorgesluisd en komt vaak zelfs in handen van
mensensmokkelaars. Er wordt ook vastgesteld dat die immigrantenjongeren hun geld vaak
uitgeven aan dure luxeproducten of zelfs drugs. De minister kondigde naar aanleiding van
een parlementaire vraag van mijn collega Roosmarijn Beckers in de plenaire vergadering
van 9 oktober 2019 aan met de betrokken diensten rond te tafel te zullen zitten, ook met
‘de collega’s van de federale overheid’. Hij liet ook weten: “Indien dit het geval zou zijn en het moet nog effectief blijken dat dit, zoals het in de krant staat, ook zo is - , dan
kunnen we maatregelen nemen waarmee we hier paal en perk aan kunnen stellen.”
1.

Hoeveel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
Groeipakket? Van welke landen zijn zij afkomstig?

ontvingen

in

2019

het

2.

Wat is het totale bedrag aan Groeipakket dat in 2019 werd uitgekeerd aan nietbegeleide minderjarige vreemdelingen?

3.

Kan de minister het voormelde bedrag ook uitsplitsen tussen:
a) basisbedrag;
b) schoolbonus;
c) wezentoeslag;
d) pleegzorgtoeslag;
e) zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoefte;
f) sociale toeslag;
g) schooltoeslag?

4.

Kan de minister de feiten die in de pers werden vermeld, waarvan hoger sprake,
inmiddels bevestigen? Of ontkent de minister deze feiten? Graag toelichting.

5.

Welk overleg heeft de minister inmiddels met betrekking tot deze problematiek reeds
georganiseerd? Wanneer vond dit overleg plaats en wie was er aanwezig?

6.

Hebben de minister en/of zijn diensten inmiddels reeds contact gehad met personen
die in het artikel worden geciteerd (met name de directeur van vzw Minor-Ndako en
de coördinator-voogd bij het Rode Kruis)? Zo ja, wanneer en met wie? Indien niet,
waarom niet?

7.

Welke initiatieven heeft de minister reeds genomen of zal de minister nog nemen om
te
vermijden
dat
de aan
niet-begeleide
minderjarige
vreemdelingen
toegekende kinderbijslag verkeerd wordt aangewend en desgevallend zelfs naar het
buitenland verdwijnt?

8.

Is de minister in het licht van het voormelde niet van oordeel dat de toekenning van
het Groeipakket aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen afgeschaft moet
worden? indien niet, waarom niet?

9.

Welke andere initiatieven neemt de minister ter zake desgevallend?

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

ANTWOORD

op vraag nr. 210 van 10 januari 2020
van CHRIS JANSSENS

De onderstaande cijferantwoorden zijn gebaseerd op de gegevens zoals deze bekend
waren op 27 januari 2020. Zij zijn gebaseerd op basis van een consultatie van de
beschikbare gegevens in de centrale groeipakketapplicatie. We willen meegeven dat we
voor de kwaliteit van deze gegevens ook mede afhankelijk zijn van de kwaliteit van de
gegevens bij de authentieke bron.
1. Er werd voor 35 kinderen met het statuut niet-begeleide minderjarige vreemdeling
een Groeipakket uitbetaald. Zij waren afkomstig uit Afghanistan, Albanië, Angola,
Benin, Burkina Faso, Burundi, Congo, Egypte, Ethiopië, Filipijnen, Ghana, Guinea,
Irak, Kameroen, Kosovo, Macedonië, Marokko, Mongolië, Peru, Servië.
2. Het totaal bedrag aan Groeipakket dat werd uitbetaald in 2019 voor niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen is 127.839,66 euro.
3. a) Er werd 79.287,35 euro aan basisbedragen uitbetaald;
b) Er werd 1.662,60 euro aan schoolbonussen uitbetaald;
c) Er werd geen wezentoeslag uitbetaald;
d) Er werd 2.016,96 euro aan pleegzorgtoeslagen uitbetaald;
e) Er werd 5.070,72 euro aan zorgtoeslagen voor specifieke ondersteuningsbehoefte
uitbetaald;
f) Er werd 9.026,95 euro aan sociale toeslagen uitbetaald;
g) Er werd 17.397,17 euro aan schooltoeslagen uitbetaald.
4. De terminologie “immigrantenjongeren” is ons niet gekend.
vaststellingen gedaan die de aangehaalde feiten bevestigen.

Er

zijn

geen

5. Op 18 december 2019 is er overleg geweest tussen de kabinetten De Block en Beke,
met vertegenwoordiging van de administraties Fedasil en Opgroeien. Tijdens dit
overleg is de piste gelanceerd om het Groeipakket te laten uitbetalen op een
geblokkeerde rekening op naam van de minderjarige die in de opvangstructuur van
Fedasil verblijft, zoals de jeugdrechter nu al kan beslissen bij plaatsingen via de
intersectorale toegangspoort.
6. Er is geen contact geweest, omdat dit niet opportuun werd geacht.
7. Met Fedasil en de dienst Voogdij bekijken we verder hoe we ervoor kunnen zorgen
dat het Groeipakket op een geblokkeerde rekening op naam van het kind wordt
gestort. Zo kan de voogd de middelen beter beheren.
8. We zijn niet van oordeel dat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen geen recht
meer zouden mogen hebben op het Groeipakket. Deze doelgroep is zeer kwetsbaar
en het Groeipakket is een recht van het kind. Ieder kind verdient ook de kans om zich
te ontwikkelen en een menswaardig leven te leiden.
9. Momenteel bestaat er een ongelijkheid tussen niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen die verblijven in een opvangstructuur en het volledige bedrag van de
gezinsbijslagen van het Groeipakket ontvangen en de niet-begeleide minderjarige

vreemdelingen die geplaatst zijn in niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, en
daardoor 1/3 van het bedrag van de gezinsbijslagen van het Groeipakket ontvangen.
Deze ongelijkheid wordt zo snel mogelijk weggewerkt zodat alle kinderen die ten laste
zijn van de overheid en materiële ondersteuning genieten 1/3 van het bedrag van de
gezinsbijslagen van het Groeipakket ontvangen. Zo voorkomen we ook dat de
uitbetaalde bedragen tijdens het verblijf in de opvangstructuur te sterk oplopen.

