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Vlaamse kinderbijslag  -  Vernieuwd systeem

Op 1 januari 2019 treedt het nieuwe Vlaamse kinderbijslagsysteem in werking. Elk kind 
krijgt vanaf dan een ‘groeipakket’. Tijdens de overgangsfase is het perfect mogelijk dat 
er twee kinderbijslagsystemen van toepassing zijn binnen hetzelfde gezin. Dit geldt ook 
voor de (verlenging van de) verhoogde kinderbijslag, waarbij dit voor onduidelijkheid 
zorgt.

1. Is de minister op de hoogte van deze problematiek?

2. Voorziet de minister in maatregelen om deze problematiek op te losssen?

3. Welke procedures zullen van kracht zijn vanaf januari 2019 (voor de verhoogde 
kinderbijslag en de verlenging hiervan)?



JO VANDEURZEN 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD
op vraag nr. 684 van 19 september 2018
van PETER VAN ROMPUY

1. Het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 18 april 2018. 
Hierdoor krijgt vanaf 1 januari 2019 elk kind dat in Vlaanderen woont een 
Groeipakket. Er zijn geen 2 systemen die naast elkaar blijven werken, maar er zijn 
wel overgangsmaatregelen uitgewerkt voor kinderen die nu reeds kinderbijslag 
ontvangen. Het uitgangspunt is dat bij de overheveling geen enkel gezin minder 
kinderbijslag zal ontvangen. 

Kinderen geboren voor 1 januari 2019 zullen nog steeds genieten van de huidige 
basisbedragen, alsook de evolutie in de leeftijdsbijslag. Beide bedragen worden ook 
onderworpen aan de indexering. Daarnaast zijn er flankerende maatregelen voor 
kinderen die nu reeds kinderbijslag genieten. De sociale toeslagen worden vanaf 1 
januari 2019 toegepast los van socio-professioneel statuut, waarbij enkel nog 
rekening wordt gehouden met het gezinsinkomen. Elk kind in Vlaanderen, ongeacht 
of het nu reeds kinderbijslag krijgt, of pas na 1 januari 2019, zal ook beroep kunnen 
doen op de kleuter- en de kinderopvangtoeslag en de selectieve 
participatietoeslagen.

Specifiek wat de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte betreft, is reeds met de conceptnota ‘Voor elk kind en elk 
gezin een groeipakket op maat’ bepaald dat het bestaande inschalingssysteem wordt 
overgenomen. Dit vindt intussen zijn weerslag in artikel 16 van het voormelde 
decreet, waar ook de bedragen, die een verderzetting zijn van de huidige bedragen, 
werden vast gelegd. De nodige modaliteiten om de overgang voor gezinnen naadloos 
te laten verlopen, rekening houdend met de beslissingen die nu reeds bestaan in het 
kader van de verhoogde kinderbijslag, worden momenteel uitgewerkt in een besluit 
dat op korte termijn wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

2. Zoals blijkt uit het antwoord op de voorgaande vraag, kunnen we moeilijk spreken 
van een problematiek. Maar natuurlijk wordt de nodige informatie verstrekt aan de 
gezinnen bij deze transitie. De uitbetalingsactoren informeren hun gezinnen en de 
overdracht van de dossiers gebeurt automatisch. Gezinnen zullen bij deze hele 
transitie niets moeten doen en zullen minstens hetzelfde bedrag blijven ontvangen. 

In oktober start er een algemene communicatiecampagne om ouders zoveel mogelijk 
te informeren. Vragen van ouders worden nu ook al beantwoord via 
info@groeipakket.be en de website www.groeipakket.be informeert eveneens de 
ouders.

3. Zoals reeds aangeven wordt het uitvoeringsbesluit dat de laatste modaliteiten 
vastlegt, momenteel voorbereid. Het is daarbij de bedoeling om rekening te houden 
met bestaande attesten van de verhoogde kinderbijslag, zodat deze vanaf 1 januari 
2019 naadloos verder kunnen worden gehanteerd in het kader van de zorgtoeslag 
voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 
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