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Federalisering kinderbijslag  -  Toepassing in Brussel van Vlaams groeipakket 

Vanaf 1 januari 2019 start het nieuwe Vlaamse kinderbijslagsysteem. Het nieuwe 
systeem zal het ‘groeipakket’ heten. Dit groeipakket is niet enkel de Vlaamse 
implementatie van het kinderbijslagsysteem, het betreft ook een hervorming van de 
school- en studietoelages. 

Het groeipakket bestaat uit drie onderdelen: de gezinsbijlagen, de selectieve 
participatietoeslagen en een derde categorie toeslagen: de kinderopvangtoeslag en de 
kleutertoeslag. De gezinsbijlagen worden nog eens onderverdeeld in een eenmalig 
startbedrag voor alle kinderen bij geboorte, een basisbedrag per maand, een zorgtoeslag 
voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, een sociale toeslag voor kinderen 
uit gezinnen met een lager inkomen en een universele participatietoeslag dat één keer 
per jaar wordt uitbetaald aan de start van het schooljaar aan kinderen die starten in 
Nederlandstalige kinderopvang of school en studenten tot 24 jaar. De selectieve 
participatietoeslag betreft de hervorming van de huidige school- en studietoelagen. 

De integratie van al deze toeslagen moet ervoor zorgen dat het voor de Vlaamse 
gezinnen eenvoudiger wordt en de rechten automatisch worden toegekend. De 
uitbetaling van al deze toeslagen zal verlopen via de door de Vlaamse overheid erkende 
kinderbijslagfondsen. Het gezin zal zelf een fonds kunnen kiezen. 

De vraag rijst hoe deze hervorming toegepast wordt op kinderen die in Brussel naar het 
Nederlandstalig onderwijs en de Nederlandstalige kinderopvang gaan. Volgens het 
voorgestelde decreet hebben kinderen en jongeren, gedomicilieerd in Brussel, die in 
Brussel Nederlandstalig onderwijs schoollopen, recht op een selectieve 
participatietoeslag, de kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag, niet op de 
gezinsbijlagen waaronder de universele participatietoeslag. 

1. Wat is de beleidsvisie van de minister over het feit dat kinderen die in Brussel naar 
Nederlandstalige kinderopvang gaan, geen recht hebben op een universele 
participatietoeslag voor nul- tot en met tweejarigen? De kosten waarin deze toeslag 
wil tegemoetkomen zijn dezelfde voor een kind die in Brussel woont en naar de 
Nederlandstalige kinderopvang gaat, als een kind die in Vlaanderen woont. De 
kinderen behoren tot eenzelfde gemeenschap. Is het verantwoord dat hier een 
onderscheid wordt gemaakt? 

2. De manier waarop de Vlaamse Regering de kinderopvangtoeslag wil uitbetalen, lijkt 
het voor Brusselse kinderen hopeloos ingewikkeld te maken. De Brusselse 



kinderbijslag zal uitbetaald worden door een instantie erkend volgens de Brusselse 
criteria. 

Zullen ouders in Brussel zich daarnaast ook nog moeten aansluiten bij een Vlaams 
kinderbijslagfonds? Zal de uitbetaling van de Vlaamse toelagen via het Brusselse 
systeem verlopen? 

3. Het Vlaams kinderbijslagsysteem gaat van start op 1 januari 2019. De nieuwe 
regeling in Brussel treedt op 1 januari 2020 in werking. 

Welke implicaties geeft dit op de uitbetaling van de Vlaamse toelages aan Brusselse 
gezinnen? 
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ANTWOORD
op vraag nr. 585 van 21 juni 2018
van FREYA VAN DEN BOSSCHE

1. De universele participatietoeslag behoort tot de gezinsbijslagen, dewelke voor 
Brussel onder de bevoegdheid vallen van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie. Uw vraag behoort bijgevolg niet tot onze bevoegdheid. 

2. Ouders die wonen in Brussel en recht hebben op een toeslag uit het Groeipakket, 
zullen inderdaad een uitbetalingsactor Groeipakket kunnen kiezen. Maken ze deze 
keuze niet, dan zal de publieke uitbetalingsactor, FONS, de betrokken toeslag 
uitbetalen.

Dit lijkt geen onoverkomelijke complexiteit te creëren, zeker niet gelet de aandacht 
die er vanuit het groeipakket zal besteed worden aan automatische 
rechtentoekenning.

3. Dit heeft geen implicaties op de uitbetaling van het groeipakket aan Brusselse 
gezinnen, aangezien de specifieke toelagen uit het groeipakket die kunnen worden 
uitbetaald aan deze gezinnen, niet tot de gezinsbijslagen behoren.


