SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 496
van ANN DE MARTELAER
datum: 26 mei 2020

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

Groeipakket - Werking en samenstelling monitoringcomité
Op 1 januari 2019 werd het groeipakket - het vernieuwde kinderbijslagsysteem - in
Vlaanderen uitgerold. Tevens werd beslist om vanaf het najaar 2017 van start te gaan
met een monitoringcomité om de budgettaire evoluties van het vernieuwde systeem te
monitoren. Wellicht is dat monitoringcomité al frequent samengekomen.
1.

Hoeveel keer kwam het monitoringcomité in 2020 samen?

2.

Wie zijn de leden van het monitoringcomité?

3.

Wat zijn de resultaten en conclusies uit de comitévergaderingen?

4.

Kunnen de verslagen van de vergaderingen verkregen worden?

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

ANTWOORD

op vraag nr. 496 van 26 mei 2020
van ANN DE MARTELAER

1. Het monitoringcomité kwam in 2020 al één keer samen, en komt in juni opnieuw
samen.
2. Het monitoringcomité bestaat uit:
 vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering:
- De heer Lieven Van Wichelen;
- Mevrouw Sofie Landuyt;
- De heer Vanessa Bombeeck;
- Mevrouw Elke Wouters;
- De heer Mattias Willems;
- De heer David Vits;
 Vertegenwoordigers van de administratie:
- Mevrouw Katrien Verhegghe (Opgroeien regie);
- De heer Leo Van Loo (VUTG);
- De heer Philip Huyghe (Onderwijs);
- De heer Jan Weymeis (Financiën en Begroting);
 Vertegenwoordiger van externe experten:
- De heer Yves Coemans (Gezinsbond);
- De heer Koen Mortier (private uitbetalingsactoren).
3. Op het monitoringcomité van 20 februari 2020 werden volgende punten besproken:
- Uitvoering van de begroting 2019: er werd een eerste rapportering gedaan over
de uitvoering van de begroting 2019. Uit deze eerste analyse bleek dat de
uitgaven 2019 binnen het vooropgestelde budget bleef (zoals goedgekeurd in
BA2019).
- Analyse van de toekenningen selectieve participatietoeslag: er werd vastgesteld
dat de toekenningspercentages binnen de selectieve participatietoeslagen door de
automatische rechtentoekenning hoger liggen dan in het verleden bij de
schooltoelagen.
Volgens
het
laatste
monitoringcomité
bleken
deze
toekenningspercentages de volgende te zijn in het schooljaar 2019-2020 (dit
schooljaar is uiteraard nog niet afgerond):
37,8 % in het kleuteronderwijs;
38,5 % in het lager onderwijs;
41,3 % in het secundair onderwijs.
- Op basis van de eerste afrekening 2019 en de voorlopige resultaten van de
selectieve participatietoeslag werd een nieuwe raming gemaakt voor 2020. Het
resultaat van deze oefening is meegenomen in de begrotingsaanpassing 2020
(BA2020).
Het is niet gebruikelijk om de verslagen van deze vergaderingen te delen met extern

