
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 238
van PETER VAN ROMPUY
datum: 20 januari 2020

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

Fraude met kinderbijslag  -  Terugvorderingen

Ik stel deze vraag in opvolging van schriftelijke vraag nr. 166 van 10 januari 2019 
betreffende fraude met kinderbijslag.

In 2018 werd er voor 2.202897,5 euro teruggevorderd omwille van fraude. Het ging 
daarbij om 446 dossiers. 

1. Hoeveel werd in 2019 teruggevorderd omwille van fraude met kinderbijslag? Graag 
oplijsting per type van fraude.

2. Voor hoeveel dossiers werd in 2019 teruggevorderd omwille van fraude met 
kinderbijslag? Graag oplijsting per type van fraude. Graag de cijfers voor de 
afgelopen vijf jaar, per jaar.

3. Zijn er reeds cijfers beschikbaar voor Vlaanderen? 

Zo ja, graag gegevens toegepast op Vlaanderen en vergelijking met de andere 
regio’s.

Zo neen, wat is de reden? Zal dat in de toekomst mogelijk zijn?

4. Uit het antwoord op schriftelijke vraag nr. 166 bleek een sterke stijging van het 
terug te vorderen bedrag naar aanleiding van valse verklaring gezinssamenstelling.

a) Is dat opnieuw het geval?

b) Hoe verklaart de minister deze sterke stijging?

5. Hoe evalueert de minister deze cijfers? 



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

ANTWOORD
op vraag nr. 238 van 20 januari 2020
van PETER VAN ROMPUY

1-2.In 2019 werd er 621.503, 49 euro teruggevorderd in 171 fraudedossiers in 
Vlaanderen. 

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht per jaar en per type van fraude van 
de effectief teruggevorderde bedragen in fraudedossiers:

Type 
fraude*/jaar

2019
(Vlaanderen)

A € 414.414,72
B € 4.538,76
C € 179.920,85
D € 0,00
E € 12.669,26
F € 7.853,22
G € 2.106,68
Totaal € 621.503,49

* Types fraude:
A Valse verklaring gezinssamenstelling
B Niet alle inkomsten juist ingegeven
C Eén of meer gezinsleden niet meer in het land, maar uitbetaler niet verwittigd
D Valse identiteit
E Schijnzelfstandigen
F Fictieve werkgever
G Andere

Voor de cijfers met betrekking tot de jaren 2014 – 2018, verwijzen we graag naar 
het antwoord op de schriftelijke vraag 166 van 10 januari 2019.

Het aantal dossiers per type fraude wordt later bezorgd via aanvullend antwoord.

3. Zoals aangegeven in het antwoord op schriftelijke vraag 166 van 10 januari 2019 
betroffen de cijfers voor 2014-2018 nationale cijfers. Voor 2019 beschikt het 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket enkel over cijfers voor Vlaanderen. Daardoor is 
een vergelijking met de andere regio’s niet mogelijk. 

4. De vergelijking tussen de cijfers voor 2019, die zich enten op Vlaams niveau, en de 
cijfers voor 2014-2018 waarvan sprake in het antwoord op schriftelijke vraag 166 
van 10 januari 2019, die zich enten op nationaal niveau, kan niet worden gemaakt. 

5. Deze cijfers vormen de basis voor het beeld inzake fraudebestrijding binnen het 
Groeipakket voor de komende jaren. Het Vlaams Uitbetalingsstelsel ging van start op 
1 januari 2019. U merkt uit de cijfers dat er ook in het Vlaamse stelsel aandacht is 
voor fraudebestrijding. Het Agentschap voert een continue monitoring over het 
systeem met het oog op verbeterpunten. De registratie en opvolging van het 
fraudebeleid binnen het Groeipakket is evenzeer onderworpen aan dergelijke 
monitoring. 


