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Kinderbijslag  -  Vluchtelingen, subsidiair beschermden, geregulariseerden en staatlozen

België werd de voorbije jaren geconfronteerd met een asielcrisis Alleen al in 2015 
vroegen 44.660 personen asiel aan in ons land. Aan het onthaalbeleid is uiteraard een 
factuur verbonden. Ik ontving al informatie betreffende de kosten die rechtstreeks 
toewijsbaar zijn aan de asielcrisis (cursussen, psychosociale bijstand, inburgering,…), 
maar nog geen informatie betreffende andere kosten, zoals de kinderbijslag voor de 
vluchtelingen. 

1. Er ontstaat een recht op kinderbijslag indien de ouder of het kind vluchteling zijn. 

Kan de minister voor 2014, 2015 en 2016 meedelen welk bedrag er uitgegeven werd 
aan kinderbijslag voor vluchtelingen?

Over hoeveel (vluchtelingen)kinderen spreken we op respectievelijk 1 januari 2015, 1 
januari 2016 en 1 januari 2017?

2. Er ontstaat een recht op kinderbijslag indien de ouder van een kind de status heeft 
van subsidiair beschermde. 

Kan de minister voor 2014, 2015 en 2016 meedelen welk bedrag er uitgegeven werd 
aan kinderbijslag voor kinderen van subsidiair beschermden?

Over hoeveel kinderen spreken we op respectievelijk 1 januari 2015, 1 januari 2016 
en 1 januari 2017?

3. Er ontstaat een recht op kinderbijslag indien de ouder van een kind geregulariseerd is 
op basis van de wet van 22 december 1999 of op basis van criteria 2.8.A en 2.8.B 
van de regularisatie-instructie van 19 juli 2009. 

Kan de minister voor 2014, 2015 en 2016 meedelen welk bedrag er uitgegeven werd 
aan kinderbijslag voor kinderen van geregulariseerden?

Hoeveel kinderen van geregulariseerden gaven recht op kinderbijslag op 
respectievelijk 1 januari 2015, 1 januari 2016 en 1 januari 2017?

4. Er ontstaat een recht op kinderbijslag indien de ouder of het kind de status hebben 
van erkend staatloze. 



Kan de minister voor 2014, 2015 en 2016 meedelen welk bedrag er uitgegeven werd 
aan kinderbijslag voor staatlozen?

Over hoeveel kinderen spreken we op respectievelijk 1 januari 2015, 1 januari 2016 
en 1 januari 2017?

5. Eén regeringspartij pleitte ervoor om de kinderbijslag aan nieuwkomers slechts 
‘getrapt’ toe te kennen. 

Zal de Vlaamse Regering inderdaad een getrapte toekenning van de kinderbijslag 
doorvoeren? Zo ja, met welke krachtlijnen? Zo niet, waarom niet? 

6. Welke aanpassingen aan de huidige doelgroep van rechthebbenden op gewaarborgde 
kinderbijslag wil de Vlaamse Regering desgevallend doorvoeren in het kader van de 
hervorming van de kinderbijslag? 



JO VANDEURZEN 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD
op vraag nr. 407 van 20 februari 2017
van CHRIS JANSSENS

1. In 2014 werd in totaal 17.500.941,97 euro toegekend aan rechthebbende erkende 
vluchtelingen in België. Deze cijfers kunnen voor 2014 niet opgedeeld worden per 
entiteit, wel voor de daaropvolgende jaren. In 2015 werd in totaal 22.235.372,92 
euro toegekend, waarvan 8.665.365,65 euro ten laste van de Vlaamse Gemeenschap. 
In 2016 beliep het totale bedrag 33.475.296,40 euro, waarvan 14.471.277,39 euro 
ten laste van de Vlaamse Gemeenschap.

Op 1 januari 2015 waren er 7.553 rechtgevende kinderen in België. Op 1 januari 
2016 waren er 9.396 rechtgevende kinderen, waarvan 3.625 behorende tot de 
Vlaamse Gemeenschap. Op 1 januari 2017 waren er 17.897 rechtgevende kinderen 
waarvan 8.634 behorende tot de Vlaamse Gemeenschap.  

2. Hier zijn geen cijfers over beschikbaar, want de subsidiair beschermden worden in de 
kinderbijslagbestanden niet apart bijgehouden.

3. Hier zijn geen cijfers over beschikbaar, want de geregulariseerden worden in de 
kinderbijslagbestanden niet apart bijgehouden.

4. In 2014 werd in België 391.685,90 euro toegekend aan rechthebbende staatlozen. 
Deze cijfers kunnen voor 2014 niet opgedeeld worden per entiteit, wel voor de 
daaropvolgende jaren. In 2015 beliep het totale bedrag 402.887,92 euro, waarvan 
83.405,93 euro ten laste van de Vlaamse Gemeenschap. In 2016 beliep het totale 
bedrag 642.452 euro, waarvan 151.184,50 euro ten laste van de Vlaamse 
Gemeenschap.

Op 1 januari 2015 waren er 147 rechtgevende kinderen. Op 1 januari 2016 waren er 
153 rechtgevende kinderen waarvan er 43 behoorden tot de Vlaamse Gemeenschap. 
Op 1 januari 2017 waren er 336 rechtgevende kinderen, waarvan 96 behoorden tot 
de Vlaamse Gemeenschap. 

5. Er wordt geen getrapte toekenning van de kinderbijslag doorgevoerd. Kinderbijslag 
wordt een recht van het kind. De koppeling met het socio-professioneel statuut als 
voorwaarde voor het toekennen van kinderbijslag wordt verlaten. Het uitgangspunt is 
dat we kinderbijslag toekennen aan (gezinnen van) kinderen die in Vlaanderen 
wonen. Het domicilie van het betrokken kind vormt daarbij het uitgangspunt. Ook 
kinderen die toegelaten en gemachtigd zijn om te verblijven in Vlaanderen zullen 
kinderbijslag ontvangen.

6. Door het loskoppelen van de kinderbijslag van het socio-professioneel statuut van de 
ouders, vervalt het systeem van de gewaarborgde kinderbijslag, dat in het leven 
geroepen was voor die kinderen van wie de ouder geen werknemers- of 
zelfstandigenstatuut hanteerde. Het uitgangspunt is dat we kinderbijslag toekennen 
aan (gezinnen van) kinderen die in Vlaanderen wonen.


