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Groeipakket  -  Monitoring

Op 1 januari 2019 werd het vernieuwde kinderbijslagsysteem uitgerold in Vlaanderen. 
Deze Vlaamse Regering heeft van de bevoegdheidsoverdracht van de zesde 
staatshervorming gebruik gemaakt om het kinderbijslagsysteem in Vlaanderen drastisch 
te vereenvoudigen. Een van de basisprincipes van de hervorming is budgetneutraliteit. 
Het vernieuwde Groeipakket moest daardoor op zoek naar een vernieuwd evenwicht 
tussen horizontale en verticale solidariteit tussen gezinnen met kinderen. In de memorie 
van toelichting bij het betreffende ontwerp van decreet staat te lezen dat vanaf het 
najaar 2017 een monitoringcomité zal worden opgestart dat de budgettaire evoluties van 
het vernieuwde systeem zal monitoren. 

In de vergadering van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 26 februari 
2019 liet de minister weten dat er bij de eerste uitbetalingsronde een technisch probleem 
werd vastgesteld bij de betaalmotor. 

1. Is het monitoringcomité reeds samengekomen? Zo ja, hoe vaak, op welke data en 
wat zijn de resultaten en conclusies uit deze comitévergaderingen? Zo nee, waarom 
niet en wanneer zal het monitoringcomité voor het eerst samenkomen? 

2. Wat zijn de resultaten van de eerste drie maanden in het nieuwe 
kinderbijslagsysteem? Is uit de eerste resultaten af te leiden dat het principe van 
budgetneutraliteit gehandhaafd kan worden? Kan de minister een vergelijking 
meegeven tussen de maandelijkse kosten voor de overheid voor 1 januari 2019 en 
na 1 januari 2019?

3. Is het technische probleem bij de betaalmotor nog opnieuw vastgesteld bij latere 
uitbetalingsrondes? Werden er nog andere technische problemen vastgesteld? 
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1-2.Het Monitoringcomité is tot dusver vier keer samengekomen, in 2018 op 26 januari,   
16 mei en 25 oktober en in 2019 op 27 maart. De resultaten van deze monitoring 
geven aan dat er geen indicatie is dat de budgettaire weerslag zoals opgenomen in de 
begrotingsopmaak voor 2019 niet zou gehaald worden. Een vergelijking maken tussen 
de kosten is op dit ogenblik niet mogelijk, aangezien FAMIFED nog geen definitieve 
afrekening heeft bezorgd aan Kind en Gezin. 

3. Het technisch incident bij de betaalmotor heeft zich niet opnieuw voorgedaan. Er 
hebben zich geen verdere technische incidenten met een impact op uitbetalingsrondes 
voorgedaan.


