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1. Procedure
Op 14 oktober 2020 werd een verzoekschrift ingediend over het niet met
terugwerkende kracht toepassen van de herberekening van het inkomenstarief in
de kinderopvang (verzoekschrift nr. 1 (2020-21)).
Het verzoekschrift werd ontvankelijk verklaard op 21 oktober 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 9 maart 2021 en besliste Wouter Beke,
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, om
uitleg te vragen over dit verzoekschrift.
Op 4 mei 2021 werd het verzoekschrift opnieuw toegevoegd aan de agenda van
de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
De commissie had inmiddels van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, een antwoord ontvangen op dit
verzoekschrift.
(Deze vergaderingen werden als videoconferentie georganiseerd.)
2. Inhoud
De verzoeker, alleenstaande moeder van drie kinderen, heeft pas een half jaar na
haar scheiding vernomen dat ze bij wijziging van de gezinssituatie haar inkomensattest best laat aanpassen. Ze heeft dit onmiddellijk in orde gebracht, maar kreeg
te horen dat haar inkomenstarief pas vanaf oktober 2020 zou worden aangepast.
Dat betekent dat ze van april tot en met september 2020 dubbel zoveel betaald
heeft als nodig. De herberekening van het inkomenstarief kon blijkbaar niet met
terugwerkende kracht worden toegepast.
De klachtendienst van Kind en Gezin liet weten dat ze haar klacht niet kunnen
behandelen en dat ze een verzoekschrift moest indienen bij het Vlaams Parlement.
De verzoeker begrijpt niet waarom Kind en Gezin haar niet op tijd geadviseerd
heeft om een aanpassing te vragen van het inkomenstarief. Ze begrijpt niet dat
een dienst die als missie heeft “jonge gezinnen ondersteunen” geen informatie
geeft, zeker tijdens de moeilijke eerste maanden van een echtscheiding. Het gaat
over een aanzienlijk bedrag. Als men te weinig betaald heeft kan dit steeds met
terugwerkende kracht opgevraagd worden. Een aanpassing in het voordeel van de
gezinnen kan blijkbaar niet.
3. Bespreking
Katrien Schryvers zegt dat minister Wouter Beke in zijn antwoord de geldende
decretale regeling beschrijft. Momenteel is het niet mogelijk om het inkomenstarief
in de kinderopvang met terugwerkende kracht te herzien. Het is belangrijk dat in
de toekomst zo veel mogelijk aanpassingen automatisch verlopen. Momenteel is
dat vanwege juridische, administratieve en informaticatechnische bezwaren nog
onmogelijk. Of in afwachting voor een nieuwe decretale regeling gezorgd moet
worden die aanpassing met terugwerkende kracht mogelijk maakt, veronderstelt
een politieke beslissing.
Koen Daniëls vindt het belangrijk om te wijzen op de in het antwoord vermelde
twee mogelijkheden om met terugwerkende kracht in te grijpen. Daarnaast wordt
onderzocht hoe Opgroeien regie gemachtigd kan worden om de nodige gegevens
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te gebruiken. Ten slotte moet erover worden gewaakt dat gebruikers voldoende
geïnformeerd worden.
Celia Groothedde beaamt dat dit onder automatische rechtentoekenning moet
vallen. De verzoekster kaart een fundamentele onrechtvaardigheid aan. De vraag
is op welke termijn er een aanpassing volgt. Er komen immers dagelijks ouders in
een nieuwe situatie terecht. Niet iedereen is bij de pinken of strijdvaardig genoeg
om dit aan te kaarten. Een scheiding of wijziging in de gezinssituatie verloopt vaak
tumultueus. Louter op termijnen wijzen is daarom ontoereikend.
Stefaan Sintobin beaamt dat het antwoord van minister Beke de huidige situatie
schetst. De toestand wijzigen veronderstelt een politiek akkoord over een decreetswijziging.
4. Conclusie
De aanwezige leden stemmen in met het voorstel van de commissievoorzitter om
het antwoord van de Vlaamse Regering aan de indiener van het verzoekschrift te
bezorgen.
Stefaan SINTOBIN,
voorzitter
Maaike DE RUDDER,
verslaggever

Vlaams Parlement

6

Vlaams Parlement

788 (2020-2021) – Nr. 1

788 (2020-2021) – Nr. 1

7

BIJLAGE:
Antwoord van minister Wouter Beke op het verzoekschrift
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