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1. Procedure
Op 3 januari 2020 werd een verzoekschrift ingediend over het groeipakket voor
kinderen in nieuw samengestelde gezinnen (verzoekschrift nr. 8 (2019-2020)).
Het verzoekschrift werd ontvankelijk verklaard op 29 januari 2020 en voor verdere
behandeling verwezen naar de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin
en Armoedebestrijding.
De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding besprak het verzoekschrift een eerste maal op 11 februari 2020 en besliste Wouter
Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, om uitleg te vragen over dit verzoekschrift.
Op 9 maart 2021 werd het verzoekschrift opnieuw toegevoegd aan de agenda van
de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. De
commissie had inmiddels op 19 januari 2021 van Wouter Beke, Vlaams minister
van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, een antwoord ontvangen op dit verzoekschrift.
2. Inhoud van het verzoekschrift
De verzoekers klagen een volgens hen onrechtvaardig effect aan van het groeipakket sinds 1 januari 2019. De moeder heeft twee kinderen bij haar eerste partner, van wie ze uit de echt is gescheiden. Ze heeft een derde kind met een nieuwe
partner. Alle kinderen zijn voor 1 januari 2019 geboren. De helft van de kinderbijslag voor de twee oudste kinderen moet de moeder doorstorten naar de eerste
partner wegens een week-weekregeling vastgelegd in de echtscheidingsakte. Bij
de overgang van de kinderbijslag naar het groeipakket werden de bedragen per
kind vastgeklikt en omgekeerd (het hoogste bedrag voor het oudste kind en het
laagste voor het jongste). Vanaf de samenvoeging van alle kinderen bij dezelfde
uitbetalingsinstelling (oktober 2019) ontvangen het eerste en tweede kind opmerkelijk meer en het derde kind opmerkelijk minder groeipakket dan voorheen. De
ex-partner ontvangt daardoor meer hoewel zijn gezinssituatie niet gewijzigd is. De
vader van het derde kind, zijn eerste kind, wordt daardoor financieel gestraft.
De verzoekers vragen deze anomalie weg te werken in het decreet zodat ze als
nieuw samengesteld gezin niet genoodzaakt zijn (kostelijke) gerechtelijke stappen
te zetten. Ook de Vlaamse Ombudsdienst heeft deze klacht van de verzoekers ontvangen maar liet weten dat ze in deze kwestie niet veel kon betekenen. De regelgeving wordt correct toegepast maar het decreet houdt in de overgangsmaatregelen geen rekening met de situatie van nieuw samengestelde gezinnen, waarvan de geschetste situatie het gevolg is.
3. Bespreking
Ann De Martelaer zegt dat het antwoord van de Vlaamse Regering nog ingewikkelder is dan de complexe situatie beschreven in het verzoekschrift. De indieners van
het verzoekschrift zullen niet opgezet zijn met het antwoord. Ex-partners moeten
– omdat ze inmiddels een nieuw gezin zijn gestart – met elkaar onderhandelen
over de verdeling van het groeipakket. De wijze waarop kinderen worden samengevoegd en de manier waarop de rangorde wordt bepaald bij nieuw samengestelde
gezinnen is evident in de ogen van de juristen die de regeling bedacht hebben
maar niet in die van de betrokken ouders. Ann De Martelaer had haar hoop gesteld
op een betere oplossing.
Hannes Anaf heeft al meerdere klachten gehoord over het omkeren en vastklikken
van de rangen bij de overgang op het groeipakket. In zijn antwoord geeft minister
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Wouter Beke aan dat het systeem voor wrevel zorgt omdat het niet altijd is aangepast aan nieuwe gezinsvormen. Hij suggereert hieraan aandacht te besteden en
dit mogelijks op te lossen tijdens de bespreking van de evaluatie van het groeipakket (Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 673/1). Ex-partners aanmoedigen om dit onderling op te lossen en eventueel naar de familierechtbank te stappen is niet de
beste oplossing, al twijfelt de spreker of er hiervoor een goede oplossing is.
Immanuel De Reuse heeft bedenkingen bij de suggestie om naar de familierechtbank te trekken. Dat de aangehaalde problemen doorgaans rijzen in discussies
over onderhoudsgeld compliceert de zaak bijkomend. Hij stelt voor dit grondig te
bekijken tijdens de evaluatie van het groeipakket. Aangezien het groeipakket nog
maar van kracht is sinds 1 januari 2019 zal dit probleem niet onmiddellijk verdwijnen.
Katrien Schryvers zegt dat het grote aantal verschillende gevallen dit probleem zo
ingewikkeld maakt. Ze verwijst naar de evaluatie van het groeipakket. Een oplossing voorstellen voor dit specifieke verzoekschrift leidt mogelijks tot problemen in
andere situaties.
Koen Daniëls is het met Ann De Martelaer eens dat het om een complexe situatie
gaat. Enerzijds wordt het groeipakket vergeleken met het oude systeem (dat ook
met complexe en wijzigende rangen werkte) en anderzijds gaat het om een nieuw
samengesteld gezin. Aangezien vrijwel elk nieuw samengesteld gezin uniek is, is
het niet voor de hand liggend om dat met één enkele decretale regeling op te
lossen. Het antwoord van minister Wouter Beke doet de verzoekers mogelijks geen
genoegen, maar geeft wel de correcte uitleg. Ook hij raadt aan hier aandacht aan
te besteden tijdens de bespreking van de evaluatie van het groeipakket.
4. Conclusie
Gezien de timing stelt Stefaan Sintobin, commissievoorzitter, voor niet te wachten
op de bespreking van de evaluatie van het groeipakket en het antwoord van de
Vlaamse Regering samen met het verslag van de bespreking aan de verzoekers te
bezorgen. Hij roept tegelijk op hierover grondig van gedachten te wisselen tijdens
de evaluatie van het groeipakket. De aanwezige commissieleden stemmen daarmee in.
Stefaan SINTOBIN,
voorzitter
Katrien SCHRYVERS,
verslaggever
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BIJLAGE:
Antwoord van de Vlaamse Regering
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