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Groeipakket  -  Heropening recht op kinderbijslag na terugkeer uit buitenland

Bij de invoering van het Groeipakket werd er expliciet voor gekozen om de bestaande 
gezinnen zo maximaal mogelijk verworven rechten te garanderen en ervoor te zorgen 
dat geen enkel kind minder krijgt op het moment van de transitie op 1 januari 2019. 
Gezinnen die dus kinderbijslag ontvingen vóór 1 januari 2019, blijven voor die kinderen 
de oude bedragen van de kinderbijslag ontvangen (art. 210, decreet van 27 april 2018). 
Voor kinderen die geboren werden en worden vanaf 1 januari 2019 gelden de nieuwe 
bedragen opgenomen in het Groeipakket, ook als die kinderen worden geboren in 
gezinnen die kinderen hebben die ouder zijn en dus onder het oude stelsel vallen. Ook 
voor gezinnen die nieuw instromen (en dus nog geen dossier kinderbijslag hadden vóór 1 
januari 2019) gelden de nieuwe bedragen (art. 228, decreet van 27 april 2018).

Dat houdt implicaties in voor gezinnen met kinderen die geboren werden vóór 1 januari 
2019, maar voor wie het recht op kinderbijslag voor die datum werd opgeheven, 
bijvoorbeeld omwille van een verhuizing naar het buitenland. Wanneer dat gezin 
terugkeert naar België en weer rechten opent op kinderbijslag, zal het gezin onder het 
nieuwe stelsel van het Groeipakket vallen. Dat kan echter betekenen dat de kinderbijslag 
lager ligt dan wat het gezin zou ontvangen in het vroegere stelsel. Nochtans werden ook 
de geboortepremie en eventuele andere tegemoetkomingen voorheen berekend volgens 
het oude stelsel.

1. Is dit probleem de minister bekend?

2. Hoeveel gezinnen die voor de invoering van het Groeipakket kinderbijslag ontvingen 
maar van wie het recht op kinderbijslag om reden van verhuizing naar het buitenland 
vóór 1 januari 2019, werd opgeheven, maken intussen opnieuw aanspraak op het 
Groeipakket? Over hoeveel kinderen gaat het?

3. Zal de minister dit meenemen in de evaluatie van het Groeipakket?
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1. De keuze om rechten van de bestaande gezinnen maximaal te garanderen kon enkel 
toegepast worden op de kinderbijslagdossiers die bestonden op het moment van de 
hervorming, dus de mogelijke situatie die u beschrijft was op het moment van de 
hervorming reeds gekend. Afgesloten kinderbijslagdossiers uit de 24 voorgaande 
jaren worden niet bijgehouden. Er kon met andere woorden onmogelijk rekening 
gehouden worden met gezinnen die naar het buitenland zijn verhuisd voor die tijd.  

Voor sommige gezinnen zal dit betekenen dat ze, op het moment van hun terugkeer, 
een hoger bedrag aan basisbedragen krijgen dan voorheen, voor andere zal het een 
lager bedrag betekenen. Maar het Groeipakket bestaat uit meer dan basisbedragen 
alleen, waardoor ook hier de vergelijking van ‘winst of verlies’ niet opgaat. 

2. Binnen het Groeipakket wordt niet bijgehouden welke kinderen er voor de hervorming 
recht hebben gehad. Enkel de rechtgevende kinderen op 31/12/2018 zijn in deze 
relevant, want zij behouden het recht op de oude basisbedragen. Alle andere 
kinderen krijgen de nieuwe bedragen. Indien een kind geen recht had op 
kinderbijslag op 31/12/2018 en er wordt later wel (terug) een recht gevestigd, zal het 
kind de nieuwe bedragen ontvangen. 

Aangezien we de gegevens van de afgesloten dossiers van de afgelopen decennia niet 
bijhouden, zijn er ook geen exacte cijfers van bekend. We hebben wel cijfers over de 
‘zij-instroom’, dit zijn kinderen die nieuwe bedragen ontvangen maar geboren zijn 
voor 1/1/2019. Via uitsluiting van andere categorieën zoals bijvoorbeeld kinderen die 
wees geworden zijn sinds 1/1/2019, komen we tot een restcategorie van 19.612 
kinderen de dato juni 2020. Hoeveel van deze kinderen in het verleden reeds een 
recht hadden, valt echter niet na te gaan. 

3. Deze situatie wordt meegenomen in de evaluatie van het Groeipakket.


