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Groeipakket kinderbijslag  -  Overgangsregeling

Op 1 januari 2019 treedt het nieuwe kinderbijslagsysteem (het zogenaamde 
‘groeipakket’) in werking.  De regering heeft daarbij ook gekozen voor 
‘overgangsmaatregelen’ voor mensen die voor 1 januari 2019 (minstens) één kind 
hebben en na 1 januari nog aan gezinsuitbreiding doen. Alle kinderen geboren voor 1 
januari 2019 behouden het recht op hun basiskinderbijslag via het huidige 
kinderbijslagsysteem. Dit betekent: hun rangbedrag en leeftijdsbijslag (die stijgt met de 
leeftijd). Wanneer er na 2019 nog een kindje bijkomt in het gezin, dan ontvangen de 
ouders voor dit kindje de nieuwe bedragen van het groeipakket, dat wil zeggen: het 
leeftijds- en rangorde-onafhankelijk basisbedrag van 163,20 euro (met eventuele 
toeslagen).

Het is echter duidelijk dat de overgangsregeling bepaalde gezinnen over het hoofd ziet en 
structureel benadeelt. Het gaat om gezinnen die op 1 januari 2019 al één kind hebben en 
waarbij een tweede en mogelijk meerdere kinderen geboren worden na 1 januari 2019. 
Deze gezinnen ondervinden immers de nadelen van beide systemen. Zij ontvangen voor 
hun eerste kind immers een relatief laag basisbedrag  (93,93 euro) en geen hogere 
kinderbijslag door rangorde voor de volgende (na 1 januari 2019) geboren kinderen. 

Ouders die in deze situatie verkeren (en waarvan er één recent een open brief schreef 
aan de minister) argumenteren dan ook terecht dat de slechte overgangsmaatregelen 
hen veel geld kosten en dat het logischer was geweest dat hen de keuze zou worden 
geboden om hetzij volledig onder het oude, hetzij volledig onder het nieuwe systeem te 
vallen.

1. Erkent de minister dat gezinnen die in de bovenvermelde situatie 
(overgangsregeling) verkeren structureel benadeeld (kunnen) zijn ten opzichte van 
gezinnen die volledig onder één van beide systemen vallen?

2. Werd berekend tot welke bedragen het gecumuleerde financiële nadeel van 
dergelijke gezinnen kan oplopen? Indien wel, wat waren de resultaten? Indien niet, 
waarom niet?

3. Ontvingen de minister of zijn diensten al veel klachten van mensen die in dergelijke 
situatie (dreigen te) verkeren? Hoeveel en wat was het antwoord van de minister? 

4. Acht de minister een aanpassing van de overgangsregeling alsnog mogelijk en 
wenselijk? Waarom (niet)?

5. Welke initiatieven zal de minister in dit verband desgevallend nemen?    



JO VANDEURZEN 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD
op vraag nr. 94 van 21 november 2018
van ORTWIN DEPOORTERE

1. Vanaf 2019 is er het Groeipakket in Vlaanderen. Dit is een volledig nieuw systeem en 
een ruimer pakket dan in het verleden. Vergelijken met een gezin dat volledig onder 
het oude systeem valt heeft geen zin en er is dan ook geen sprake van een structurele 
benadeling.
Gezinnen die nu al kinderbijslag ontvangen, zullen minstens evenveel blijven 
ontvangen bij de overheveling in 2019 omdat er voor gekozen is om de rechten waar 
burgers nu beroep op doen te garanderen, inclusief de evolutie in de leeftijdsbijslagen. 
  
Als gezinnen vanaf 2019 nog 1 of meerdere kinderen erbij krijgen, zullen alle kinderen 
die geboren zijn vanaf 2019 het nieuwe basisbedrag ontvangen. Voor alle kinderen, 
ongeacht geboortedatum, zijn er daarnaast nog verschillende toeslagen, die op maat 
van elk kind en elk gezin kunnen toegekend worden.
Gezinnen met minstens 3 kinderen, en waarvan er minstens 1 kind geboren is vanaf 
2019, kunnen sneller recht hebben op een sociale toeslag. Naast de inkomensgrens 
van 30.984 euro, die voor alle gezinnen geldt los en breder wordt ingezet los van 
socioprofessioneel statuut, is er immers ook nog een inkomensgrens van 61.200 euro. 
Er zijn geen verliezers omwille van het nieuwe systeem, want ieder gezin zal behouden 
wat het nu krijgt. 

2. Hoeveel een gezin concreet zal ontvangen, is op voorhand niet te voorspellen en kan 
niet berekend worden, aangezien gezinnen evolueren en de levensloop van de 
kinderen en hun gezinnen op zich niet te voorspellen is. De leeftijd van de kinderen, 
de gezinsgrootte en het gezinsinkomen zijn geen statische gegevens. Net deze 
factoren worden door het Groeipakket in rekening gebracht, want het Groeipakket is 
op maat van elk kind en elk gezin. Ook voor de kinderen die geboren zijn voor 1 januari 
2019. 

3. Kind en Gezin ontving 1 effectieve klacht van een ouder die 1 kindje heeft en een 2e 
kind wil vanaf 2019. Deze ouder kreeg uitleg i.v.m. de keuzes, zoals ook opgelijst in 
het antwoord onder vraag 1 en 2. Daarenboven is geduid dat er bij de ontwikkeling 
van het nieuwe kinderbijslagsysteem uiteraard een aantal expliciete keuzes zijn 
gemaakt, keuzes die de te maken hebben met een nieuwe maatschappelijke realiteit. 
Keuzes maken brengt met zich mee dat er dingen veranderen en dat middelen anders 
verdeeld worden met de nodige gevolgen. 
De ouder in kwestie heeft nadien geen extra vragen meer geformuleerd.

4. Een aanpassing van de overgangsregeling is nu niet aan de orde. Belangrijkste 
prioriteit is om het Groeipakket te implementeren vanaf 2019. 

5. Er worden momenteel geen initiatieven voorzien.    


