SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 675
van IMMANUEL DE REUSE
datum: 15 juli 2020

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

Groeipakket - Uitbetaling
Vorig jaar werd de kinderbijslag overgeheveld naar Vlaanderen en sindsdien wordt dit
benoemd onder de naam groeipakket.
Er blijken zich toch een aantal problemen voor te doen, waaronder het lager uitbetaalde
bedrag en het geval van gescheiden ouders.
Een concreet geval:
- kind geboren in 2008;
- ouders gescheiden;
- moeder heeft reeds 2 kinderen uit vorig huwelijk (geboren in 2000 en 2002);
- kind van beide ouders;
- kindergeld: 292,00 euro (voor de inkanteling) werd gestort op de kindrekening;
- groeipakket: 126,56 euro (na de inkanteling) kan niet op de expliciete kindrekening
gestort worden.
Voor de twee andere kinderen van de moeder werd dit gestort op een aparte kindrekening.
Er is een gerechtelijk vonnis dat duidelijk aangeeft dat het ‘kindergeld op een kindrekening
moet gestort worden.
Bij de overstap naar het groeipakket is dit niet meer van toepassing met de nodige
problemen:
a) Men kan niet uitbetalen op 2 rekeningen.
b) Men beschouwt de 3 kinderen samen als geheel waardoor het kind van de beide
personen een mindere groeipakkettoelage ontvangt.
1.

Zijn dergelijke problemen bekend bij de minister?

2.

Kinderen van voor 2019 zouden normalerwijze hetzelfde bedrag blijven ontvangen.
Waarom is dat niet het geval?

3.

Kinderen van ouders die reeds kinderen hadden vanuit een vorige relatie/huwelijk
worden eigenlijk benadeeld bij een scheiding.
Wat gaat de minister hieraan doen?

4.

Een gerechtelijk vonnis is blijkbaar onvoldoende belangrijk om de gesplitste uitbetaling
uit te voeren.

Wat gaat de minister hieraan doen?
5.

Vandaag krijgen de gescheiden ouders geen jaaroverzicht (elk apart) qua uitbetalingen
dat betrekking heeft op hun gezamenlijk kind.
Wat kan de minister hieraan doen? Is de minister bereid hiervoor een oplossing te
zoeken?

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

ANTWOORD

op vraag nr. 675 van 15 juli 2020
van IMMANUEL DE REUSE

1. Wij verwijzen graag naar het antwoord op schriftelijke vraag nummer 295, van 6
februari 2020. Wij citeren een aantal zaken die in deze relevant zijn:
-

De omkering van de rangen voorzien in artikel 210 van het decreet van 27
april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, had
een specifiek gevolg voor bijslagtrekkenden die kinderbijslag ontvingen voor
kinderen die onderworpen zijn aan verschillende ouderschapsregelingen.
Terwijl op het niveau van de bijslagtrekkende het bedrag hetzelfde bleef, kon
de concrete verdeling van de rangbedragen voor de betrokken kinderen van
deze bijslagtrekkende verschillen ten aanzien van december 2018. Dit gaf
aanleiding
tot
klachten,
aangezien
binnen
de
verschillende
ouderschapsregelingen afspraken dienden te worden herzien. Dit betreft een
eenmalige gebeurtenis die zich in de toekomst niet meer zal herhalen.

-

Art. 227, §4 van het eerder vermelde decreet van 27 april 2018 bepaalde dat
dossiers van een bijslagtrekkende die zich bij verschillende uitbetalingsactoren
bevonden, dienden samengevoegd te worden bij de uitbetalingsactor van het
oudste betrokken kind. Dit om de correcte betaling van de dossiers te
verzekeren. Aanvankelijk ondervonden bijslagtrekkenden problemen om de
kinderbijslag op verschillende rekeningen te laten betalen. Met de
uitbetalingsactoren werd afgesproken dat er op vraag van de ouders op
verschillende rekeningen kan worden betaald. Met de mogelijkheid om vanaf 1
januari 2020 over te stappen naar de begunstigdenkern is er een bijkomende
mogelijkheid om in deze een oplossing te voorzien.

We willen net zoals bij schriftelijke vraag 51 van 23 oktober 2019 er op wijzen dat
burgers die signalen geven over problemen in hun individueel dossier, het best
kunnen doorverwezen worden naar ofwel de uitbetaler voor meer uitleg, ofwel naar
de klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket.
Deze dienst behandelt niet alleen klachten van de burger, maar staat de burger ook
bij met een vraag tot bemiddeling, waarbij de dienst de correcte toepassing van de
regelgeving verzekert in een concreet dossier. De contactgegevens van de klachtenen bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket vindt u terug op
https://www.groeipakket.be/nl/klacht.
2. Het bedrag op gezinsniveau blijft hetzelfde als voor de transitie. Een uitgebreid
antwoord hierop werd reeds gegeven in antwoord op uw vraag 372 van 28 februari
2020.
3. Deze bewering klopt niet. Er is geen enkele indicatie (ook niet in deze vraag) dat er
een nadeel ontstaat voor bijslagtrekkenden of begunstigden ten gevolge van een
scheiding, ten gevolge van de regels binnen het Groeipakket.
4. Er is wel degelijk voorzien om in het geval van een gerechtelijk vonnis de
uitbetalingsmodaliteiten
te
volgen
die
de
rechter
heeft
opgelegd.
De
uitbetalingsactoren passen dit ook zo toe. Initiële problemen werden intussen ook
opgenomen met de uitbetalers, cf. het antwoord op de eerste vraag.

5. Ook deze bewering klopt niet. Vanuit het ouderlijk gezag heeft elke ouder recht op
informatie met betrekking tot zijn kinderen. Waar wel bijzondere aandacht aan wordt
besteed, is de privacy van de ouders die kinderen opvoeden in situaties van coouderschap. Het is in deze situaties immers niet de bedoeling dat de ene ouder
rechtstreeks of onrechtstreeks privacygevoelige informatie (zoals informatie over de
gezinssituatie, het inkomen, …) verkrijgt van een uitbetaler Groeipakket over de
andere ouder. Indien bepaalde informatie niet kan worden meegegeven aan een
ouder, zijn de beperkingen vanuit die optiek te bekijken.

