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Samenstelling van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:
Voorzitter: Bert Moyaers.
Vaste leden:
Ingeborg De Meulemeester, Danielle Godderis-T'Jonck, Lorin Parys, Peter Persyn, Elke Sleurs,
Tine van der Vloet;
Griet Coppé, Cindy Franssen, Vera Jans, Katrien Schryvers;
Freya Saeys, Martine Taelman;
Bert Moyaers, Freya Van den Bossche;
Elke Van den Brandt.
Plaatsvervangers:
Björn Anseeuw, Vera Celis, Cathy Coudyser, Koen Daniëls, Lies Jans, Manuela Van Werde;
Sonja Claes, Dirk de Kort, Kathleen Helsen, Tinne Rombouts;
Jo De Ro, Emmily Talpe;
Jan Bertels, Bart Van Malderen;
Elisabeth Meuleman.
Toegevoegde leden:
Ortwin Depoortere.

Documenten in het dossier:
1682 (2017-2018) – Nr. 1: Ontwerp van decreet
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De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin besprak het ontwerp van
decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018
tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de
verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op
het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de
kinderbijslag door een deelentiteit, tijdens haar vergaderingen van 9 en 16
oktober 2018 (AKBW: Algemene Kinderbijslagwet).
1. Toelichting door Jo Vandeurzen,
Volksgezondheid en Gezin

Vlaams

minister

van

Welzijn,

Minister Jo Vandeurzen zegt dat dit samenwerkingsakkoord bepaalt hoe de
reserves van de federale kinderbijslagfondsen worden verdeeld onder de
deelentiteiten. De verdeling gebeurt op basis van de subportefeuilles waarover de
kinderbijslagfondsen beschikken op 31 december 2018. De verdeling wordt geënt
op het aantal rechtgevende kinderen per deelentiteit per kinderbijslagfonds op
31 december 2018. Dat is het jaar voorafgaand aan het jaar van de eerste
overname van beheer en betaling van de kinderbijslag. De federale kinderbijslagfondsen dragen deze reserves over aan de regionale rechtsopvolgers bij de
effectieve overname van het beheer door Vlaanderen. Voor Vlaanderen is dat
op 1 januari 2019.
Een samenwerkingsakkoord tussen de deelentiteiten was nodig aangezien dit
akkoord afwijkt van de vzw-wetgeving (vzw: vereniging zonder winstoogmerk).
De bestemming van de reserves van de federale kinderbijslagfondsen aan een
regionale rechtsopvolger is niet verzekerd in de vzw-wetgeving. Dit samenwerkingsakkoord garandeert daarom deze toepassing.
2. Algemene bespreking
Lies Jans is ingenomen met deze nieuwe stap in de invoering van het nieuwe
kinderbijslagsysteem. De uitbetalingsactoren zijn allicht tevreden met het
akkoord tussen de verschillende deelentiteiten. Haar fractie steunt dit akkoord.
Met het aantal rechtgevende kinderen is een objectief criterium vastgesteld. Op
welk moment wordt dat aantal precies vastgelegd? Vlaanderen schakelt op
1 januari 2018 over op een nieuw systeem. Wordt het aantal rechtgevende
kinderen voor elke deelentiteit op hetzelfde moment vastgelegd?
Minister Jo Vandeurzen zegt dat er geteld wordt op 31 december 2018. De
kinderbijslagfondsen krijgen de mogelijkheid om dossiers aan elkaar over te
dragen vóór 1 januari 2019. Fondsen die uitsluitend voor Vlaanderen werken
kunnen de Franstalige dossiers overdragen aan een fonds dat enkel in Wallonië
werkt. Er wordt gemeten op 31 december 2018 voor de eerste overname van de
bevoegdheden inzake de gezinsbijslagen.
3. Artikelsgewijze bespreking
Artikel 1 tot en met 3
De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen eenparig met
14 stemmen aangenomen.

Vlaams Parlement
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4. Stemming
Het ontwerp van decreet wordt eenparig met 14 stemmen aangenomen.
Bert MOYAERS,
voorzitter
Lies JANS,
verslaggever

Vlaams Parlement

