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Groeipakket - Stopzetting uitkering
Tijdens de commissievergadering van 21 januari 2020 stelde ik een vraag om uitleg in
verband met de stopzetting van het groeipakket als een kind begint te werken.
Sedert 1 januari 2019 is de vroegere kinderbijslag vervangen door het Vlaamse
groeipakket. In dat groeipakket zitten verschillende financiële tegemoetkomingen waarop
elk kind recht heeft tot de leeftijd van 18 jaar of, afhankelijk van een aantal
voorwaarden, tussen 18 en 25 jaar. Ook werkzoekende schoolverlaters hebben er
gedurende een bepaalde periode recht op, maar voor wie gaat werken wordt het
groeipakket stopgezet.
In het vroegere kinderbijslagsysteem werd dit automatisch stopgezet zodra het kind de
arbeidsmarkt betrad. Binnen het groeipakket kregen/krijgen ouders als het kind
meerderjarig wordt een schrijven waarin wordt meegedeeld dat zij zélf het
kinderbijslagfonds op de hoogte moeten brengen wanneer hun kind stopt met studeren
en de arbeidsmarkt betreedt. Men rekent daarbij op de goodwill van ouders om dat zelf
te melden, maar ouders denken er niet altijd aan om dat te doen op het moment dat hun
kind geen recht meer heeft op het groeipakket. Ze gaan ervan uit dat dat automatisch
gebeurt. Ouders weten ook niet altijd hoe ze dat moeten aangeven.
In zijn antwoord stelde de minister dat de automatisering bezig was en dat hij
verwachtte een eerste resultaat te hebben op het einde van het eerste kwartaal, met een
voorrang voor de tewerkstellingsgegevens. Deze kwartaalgegevens zouden dan tijdig
klaar zijn voor de eerstvolgende realistische verwerking in het tweede kwartaal.
Gegevens over zelfstandigenactiviteit zouden tegen dan ook worden geautomatiseerd. De
automatisering van andere gegevensstromen zou in de loop van kwartaal twee worden
afgerond.
1.

Heeft de minister zicht op het aantal dossiers waarin het groeipakket nog ten
onrechte werd uitbetaald? Graag een aantal per kwartaal en over welk bedrag het
telkens gaat het.

2.

Werd dat te veel uitbetaalde bedrag teruggevorderd? Indien niet, welk bedrag werd
niet teruggevorderd en wat zijn de problemen bij de terugvordering?

3.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de automatisering van deze gegevens?
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1.

Nee, we hebben hier momenteel geen zicht op, zie verdere uitleg bij vraag 3.

2.

Het is inderdaad de bedoeling dat bedragen worden terug gevorderd wanneer wordt
vastgesteld dat de van toepassing zijnde toegelaten activiteit werd overschreden. We
stellen wel vast dat heel wat ouders gevolg geven aan de vraag om te laten weten
wanneer kinderen beginnen werken om de kans op terugvordering te vermijden.
We kunnen momenteel geen cijfers geven over de betrokken terugvorderingen.

3.

In de commissievergadering waar u naar verwijst gaven we aan dat de
automatisering in de loop van het tweede kwartaal zou worden afgerond. Deze
automatisering heeft dan betrekking op de gegevens van het tweede kwartaal en
voorgaande. Deze automatisering heeft echter ten gevolge van de Covid-19-crisis en
de uitrol van de Covid-19-toeslag enige vertraging opgelopen. De doelstelling om de
gegevens van het tweede kwartaal 2020 te verwerken, en ook de voorgaande
kwartalen, blijft echter overeind. De gegevens in verband met de tewerkstelling van
een student zijn stabiel voorhanden vier maanden na het einde van een kwartaal.
Vanaf november zijn de gegevens van het tweede kwartaal dus beschikbaar en
zullen ze verwerkt worden.
Wanneer de verwerking van de gegevens gestart zal zijn, zullen we ook zicht krijgen
op de relevante cijfers. Het onderzoek over een mogelijke rapportering in deze loopt
nog.

