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Groeipakket  -  Gescheiden ouders

Wanneer ouders gescheiden zijn, beslissen zij samen op welke rekening de basisbedragen 
van het groeipakket worden gestort. Zijn de partners het niet eens, dan kiest de jongste 
ouder. De ander kan daartegen eventueel beroep aantekenen bij de Familierechtbank.

Ook wanneer er geen overeenstemming is met betrekking tot de uitbetalingsactor, kan de 
jongste ouder daarover beslissen.

1. In hoeveel gevallen werd in 2019 de discussie rond de uitbetaling van het groeipakket 
tussen de beide ouders beslecht door terug te vallen op het beslissingsrecht van de 
jongste?

2. Heeft de minister er zicht op hoe vaak tegen deze beslissing over de uitbetaling van 
de jongste partner beroep werd aangetekend?

3. In hoeveel gevallen werd in 2019 de discussie rond de uitbetalingsactor voor het 
groeipakket tussen de beide ouders beslecht door terug te vallen op het 
beslissingsrecht van de jongste?

4. Heeft de minister er zicht op hoe vaak tegen deze beslissing over de uitbetalingsactor 
van de jongste partner beroep werd aangetekend?
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1. We kunnen meegeven dat in 2019 in 989 dossiers de jongste werd aangeduid als 
ontvanger van het Groeipakket, aangezien er geen overeenstemming kon worden 
bereikt tussen beide begunstigden. Op een totaal van 888.818 gezinnen, komt dit 
neer op 0,1 percent van de gezinnen. Door het hanteren van dit principe konden we 
garanderen dat betalingen niet werden onderbroken. 

2-4.We hebben hier geen structurele registratie over. Veelal zijn uitbetalingsactoren geen 
partijen in dergelijk geding. Deze vraag kadert zich vaak ook binnen een breder 
vonnis over een ouderschapsregeling of echtscheiding, zonder specifiek te zijn 
toegespitst op de concrete vraag die u naar voor brengt. Navraag bij de 
uitbetalingsactoren leert dat er maar één specifiek geval gekend is. Een specifieke 
registratie in deze uitbouwen lijkt dan ook niet noodzakelijk te zijn.


