Vragen naar aanleiding van de
infosessies Groeipakket
@intermediaire partners onderwijs
infosessies te Hasselt dd 26/11, Leuven dd 30/11 en Brussel dd 19/12/2018

PRESENTATIE: zie LINK
Slide 8 Groeipakket onvoorwaardelijk tot 18 jaar en tot 25 jaar onder voorwaarde
De student krijgt een Groeipakket indien deze Hoger Onderwijs volgt en ingeschreven is
voor minstens 27 studiepunten.
Tijdens het diplomajaar (voor elke opleidingscyclus) doen we geen controle op het aantal
studiepunten.
VRAAG: Klopt het dat de voorwaarde van een thesisjaar hierbij vervalt?
ANTWOORD: Ja
VRAAG: Krijgt de schoolverlater ook nog een Groeipakket als hij/zij gaat werken?
ANTWOORD: Als er niet meer dan 80u per maand gewerkt wordt, krijgt de schoolverlater
nog een Groeipakket.
VRAAG: Hebben studenten die genieten van een schakeljaar of een voorbereidingsjaar
recht op een Groeipakket (= jaar tussen een bachelor en een master of 1-jarige opleiding
leraar of…)?
ANTWOORD: Ja
VRAAG: Geldt het diplomajaar ook voor de banama’s?
ANTWOORD: neen, het diplomajaar is per opleidingscyclus, dus enkel voor bachelor en
master.
Slide 10 & 11 Uitzonderingen voor zieke leerlingen/studenten
VRAAG: Welke arts kan/mag attesteren bij langdurige ziekte of laattijdige inschrijving
wegens ziekte?
ANTWOORD: de eerste 6 maanden kunnen gewoon door een behandelend arts
voorgeschreven worden. Als de ziekte meer dan 6 maanden duurt, moet het attest
opgemaakt worden door een evaluerend arts, erkend door Kind en Gezin.
VRAAG: Wat moeten ouders doen wanneer hun kind langdurig ziek is? Moeten zij dit ergens
melden? En ja, bij wie en wanneer?
ANTWOORD: ziekte wordt steeds gemeld aan de school. Zie ook vorig antwoord.

Slide 12 Schoolverlaters
VRAAG: Hoelang blijft de rugzak van een schoolverlater gelden?
ANTWOORD: De rugzak blijft behouden tot en met de maand waarin het kind 25 jaar wordt
of tot wanneer de 12 maanden zijn opgebruikt.
Bijv. Jongere studeert af in januari en doet daarna een vakantiejob. Vanaf dan start zijn recht
als schoolverlater. Gaat de jongere nadien opnieuw studeren, dan blijft zijn ‘saldo’ - ondanks
de onderbreking - gelden tot 25 jaar.
Slide 15 Zorgtoeslag
VRAAG: Vandaag vullen de CLB’s ook heel wat formulieren in i.k.v. de aanvraag zorgtoeslag
FOD Sociale Zekerheid. Valt dit weg?
ANTWOORD:
1) De huidige werking zal behouden blijven. CLB’s beschikken over heel wat informatie en
kunnen de aanvragen tot zorgtoeslag best stuiten.
2) Daarnaast zal het zo zijn dat de MDT-artsen in de CLB’s ook gemachtigd zullen
worden/zijn om een evaluatie uit te voeren volgens het 3-pijlersysteem. De MDT-arts zal
het resultaat kunnen doorgeven aan Kind en Gezin zodat er onmiddellijk – indien recht –
een zorgtoeslag kan worden toegekend/uitbetaald voor dit kind. Op deze manier moeten
gezinnen ook geen twee keer de aanvraag- en evaluatieprocedure doorlopen. In 2019 zal
deze werking in voege gaan voor de nieuwe aanvragen.
VRAAG: CLB’s zijn (nog) niet op de hoogte van deze nieuwe werking. Zij vragen of zij deze
regelgeving en nieuwe werking ergens kunnen terugvinden?
ANTWOORD: MDT-artsen worden in voorjaar 2019 opgeleid. We zullen de nodige info
beschikbaar stellen via de website Groeipakket zowel in het luik voor de burger als in het
luik voor de professionelen.
Slide 16 Sociale toeslag direct van toepassing voor alle kinderen
VERDUIDELIJKING:
Kinderen geboren vanaf 2019 krijgen de nieuwe bedragen (zie tabel op slide).
Kinderen geboren vóór 2019 behouden de bedragen van de sociale toeslag uit de oude
kinderbijslagreglementering, aangepast aan hun basisbedrag.
VRAAG: Waarom andere bedragen afhankelijk van geboortejaar?
ANTWOORD: Binnen de huidige regelgeving kinderbijslag is het zo dat de sociale toeslagen
hoger zijn bij een 1ste kind dan voor een volgend kind (net omgekeerd dan het
basisbedrag). Omdat we voor de kinderen geboren voor 2019 de oude basisbedragen op
basis van rangorde en leeftijd blijven gebruiken, behouden we ook de oude bedragen van
de sociale toeslag (evenwicht).
Slide 23 Kleutertoeslag
VRAAG: Krijgen kinderen die thuisonderwijs of privé-onderwijs volgen ook een
kleutertoeslag?
ANTWOORD: Enkel kinderen die ingeschreven zijn in een erkende, gefinancierde of
gesubsidieerde Vlaams onderwijsinstelling kunnen recht hebben op een kleutertoeslag

en/of schooltoeslag. De schoolbonus daarentegen is voor alle kinderen die een basisbedrag
Groeipakket ontvangen in juli.
Slide 28 Schooltoeslag - Inkomen
VRAAG: Wordt deze toeslag ook definitief toegekend voor 1 jaar zoals de sociale toeslag en
geldt de alarmbelprocedure voor zowel de sociale als de schooltoeslag?
ANTWOORD: Dit wordt momenteel nog uitgewerkt samen met de mensen van AHOVOKS.
VRAAG: Waarom is er binnen het Groeipakket gekozen voor een bruto inkomensbegrip?
ANTWOORD: Hier is een hele studie voor geweest. Deze studie is intussen ook gepubliceerd
via de website Groeipakket.
Slide 29 Samenstelling gezin/leefeenheid
VRAAG: Er wordt als uitgangspunt gekeken naar de hoofverblijfplaats van het kind. Wat met
niet-begeleide minderjarige vluchtelingen?
ANTWOORD: Deze kunnen recht hebben op een Groeipakket, want er wordt een
uitzondering voorzien voor niet-begeleide minderjarigen (attest van immatriculatie geldt al
voor recht op groeipakket). Deze uitzondering is er ook voor slachtoffers van
mensenhandel, pleegkinderen of pleeggasten.
VRAAG: En wat indien deze kinderen alleen/zelfstandig wonen?
ANTWOORD: Als ze attest van immatriculatie kunnen voorleggen, dan hebben ze recht.

Extra vragen
Integratie gegevens AgODI/AHOVOKS en Groeipakket
Momenteel is er geen automatische terugkoppeling voorzien van alle leerlingen die recht
hebben/hadden op een schooltoeslag aan AgODI/AHOVOKS. De studiebeurs hoger
onderwijs kan niet automatisch worden toegekend aan deze kinderen wanneer ze zich
inschrijven in het hoger onderwijs.
Binnen het Groeipakket wordt een bruto-inkomstenbegrip gebruikt en binnen het
departement Onderwijs is de berekening van de studietoelage gebaseerd op een nettoinkomensbegrip. Dit maakt dat een onderzoek altijd opnieuw moet gebeuren. AHOVOKS
heeft ervoor geopteerd om momenteel de aanvraag te behouden zoals deze vandaag is.
Worden beide ouders geïnformeerd over het recht op Groeipakket wanneer ze
gescheiden zijn?
Degene die voorheen de kinderbijslag ontving (de vroegere ‘bijslagtrekkende’) zal verder
geïnformeerd worden na de overgang. Dit is de nasleep van het vorige systeem met
bijslagtrekkenden en rechthebbenden. Hier is in het Groeipakketdecreet wel aandacht aan
geschonken, in de toekomst wordt dit geremedieerd met het systeem van begunstigden.
Het was echter niet opportuun om dit in één beweging voor alle bestaande gezinnen aan te
passen.

Wat met de sociale toeslag voor de papa?
Papa’s worden niet systematisch geïnformeerd over hun eventueel recht op een sociale
toeslag. 2019 is een stabiliseringsjaar: als er niets verandert in één van beide gezinnen, blijft
het systeem van rechthebbende en bijslagtrekkende behouden. Vanaf 2020 kan er
overgegaan worden naar begunstigdensysteem.
Wat met kinderen die geen Rijksregisternummer hebben?
Deze dienen te worden toegeleid naar een uitbetaler. Wanneer zij in aanmerking komen
voor gezinsbijslagen of toeslagen, kan de uitbetaler voor hen een BIS-nummer aanvragen.
Werd het (Federaal) Handvest voor de Sociaal Verzekerde overgenomen?
Nee,

want dit is een federaal instrument. Maar alle principes werden in het
uitvoeringsbesluit opgenomen.
Een student in een diplomajaar had met de vorige regelgeving geen recht. Vanaf januari is
er geen voorwaarde voor een thesis, hebben zij wel terug recht?
Ja, deze studenten hebben dankzij het Groeipakketdecreet recht vanaf januari. Zij krijgen
dan de nieuwe bedragen. Zij worden momenteel nog niet automatisch opgevist, dus zullen
zij dit opnieuw moeten aanvragen en dit bij een uitbetaler naar keuze.
Welke communicatiemiddelen zijn er voorzien?
Er is de website www.groeipakket.be waar je de laatste nieuwsberichten en de algemene
info over alle facetten van het Groeipakket terugvindt. Onder ‘publicaties’ vind je ook de
infofiche voor partners, de infofiche voor ouders en de digitale brochure terug. Deze
brochure kan ook in papieren versie besteld worden.
Op de website is er een apart luik voor professionelen, waar ook GPedia te vinden is. Dit is
een tool om alle wetgeving van het Groeipakket te raadplegen.
Voor wat betreft de kinderen die in aanmerking komen voor een participatietoeslag maar
niet woonachtig zijn in Vlaanderen is er www.participatietoeslagen.be met meer info. De
informatie op deze pagina zal beschikbaar zijn in het Nederlands, Frans en Engels. Voor de
Brusselse kinderen is er specifiek ook een papieren brochure beschikbaar, ook in deze drie
talen. Deze wordt verspreid naar de Brusselse Nederlandstalige scholen en
kinderopvanginitiatieven.

