
ADVIES RAADGEVEND COMITÉ OPGROEIEN 

adviesnummer: 2022/RC/03 

Betreffende: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2012 

tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat de invoering van de 

ondersteuningstoeslag betreft. 

 
 

1. Adviesvraag 

 
Op vraag van de leidend ambtenaar. 
 

2. Gronden voor het advies 

 
Het advies heeft betrekking op de opdracht van het agentschap inzake het gezinsbeleid zoals 
omschreven in artikel 5 §1, 1° c en 2° en artikel 5 §2, 2°, van het Decreet van 30 april 2004 
tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
Opgroeien Regie. 
 

3. Behandeling 

 
- Het Raadgevend comité behandelde het advies in zijn vergadering van 24 februari 

2022 
- Stukken die daarbij in bespreking werden genomen waren 20220224_3.a tem 3.g. 

 

4. Advies 

 
De leden van het Raadgevend comité geven een positief advies bij dit voorontwerp 
aangezien dit een meerwaarde betekent voor de gezinnen. Het Raadgevend comité is 
formuleert wel volgende opmerkingen: 
 
- De leden van het Raadgevend comité vragen om de ondersteuningstoeslag te koppelen 

aan de gezondheidsindex. De 300 euro die sinds 2016 wordt toegekend, is nu heel wat 
minder waard. 

 

- De doelstelling van de zorgtoeslag én deze van de ondersteuningstoeslag moet erkend 
blijven. De zorgtoeslag is er voor de inspanningen van het gezin op vlak van participatie 
en integratie van het kind met een handicap. De ondersteuningstoeslag is er voor de 
extra niet-medische kosten omwille van een ernstige handicap.  

 



- Bij (ambtshalve) herzieningen mag de ondersteuningstoeslag niet opgeschort worden 
tijdens de procedure. Het Raadgevend comité vraagt enerzijds dat, als er na herziening 
blijkt dat er geen recht meer is op de ondersteuningstoeslag (omwille van minder dan 
12 punten op de medisch-sociale schaal), de uitgekeerde ondersteuningstoeslag niet 
kan teruggevorderd worden. Anderzijds dat, als er na de herziening recht is op een 
ondersteuningstoeslag (vanaf 12 punten), de achterstallige ondersteuningstoeslag 
uitgekeerd wordt.  

 
- Tenslotte vraagt het Raadgevend comité dat voor kinderen en jongeren die overgaan van 

niet-rechtstreeks toegankelijke (jeugd-)hulp naar rechtstreeks toegankelijke (jeugd-)hulp 
dat de toekenning van een ondersteuningstoeslag efficiënt en naadloos verloopt. 

 

De voorzitter van het Raadgevend comité Opgroeien, 

 

 

Erwin Devriendt 

 
 


