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Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begroting 2022  

Mijnheer de minister 

 

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontving op 14 oktober 2021 uw vraag 

om spoedadvies te verlenen over het voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen 

tot begeleiding van de begroting 2022. Deze adviesvraag werd behandeld door de intersectorale 

kamer van de Vlaamse Raad WVG. Het voorliggende advies werd er, na een schriftelijke 

procedure, bij consensus goedgekeurd op 22 oktober 2022.  

De raad beperkt zich in het voorliggende advies tot de artikelen in het voorontwerp van decreet 

die rechtstreeks impact hebben op het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het 

gaat concreet over de artikelen 43, 44 en 45 in Hoofdstuk 4. 

De raad beveelt de Vlaamse Regering aan om artikel 45 van dit programmadecreet te schrappen. 

Dit artikel bepaalt dat het basisbedrag van het Vlaamse Groeipakket niet langer jaarlijks groeit 

met 2 procent maar met 1 procent. De raad kan deze maatregel niet goedkeuren omdat hij indruist 

tegen eerder aangegane engagementen ten aanzien van gezinnen met kinderen en kinderen die 

in armoede opgroeien. 

De Raad vindt het onbegrijpelijk dat er opnieuw een besparing wordt doorgevoerd via de onder-

indexering van het groeipakket, en dit terwijl het groeipakket door experts in het relancecomité 

als een belangrijk instrument naar voor wordt geschoven voor de ondersteuning van gezinnen en 

de strijd tegen armoede. Ook de analyse vanuit de Vlaamse Brede Heroverweging schuift 

dergelijke besparing niet naar voor.  

De indexering aan slechts 1 procent ligt ook lager dan de verwachte inflatie en de 

(gezondheids)index. Het federaal Planbureau publiceerde op 5 oktober 2021 op zijn website zijn 

vooruitzichten met betrekking tot de inflatie en het indexcijfer der consumptieprijzen. Het 

planbureau schrijft:  “Op basis van die maandvooruitzichten (van oktober 2021 tot december 

2022) zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2021 
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op 2,1% en in 2022 op 2,8% uitkomen … De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder 

meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en 

huurprijzen - zou in 2021 gemiddeld 1,7% en in 2022 2,7% bedragen, tegenover 0,99% in 2020 

en 1,46% in 2019...”. Een indexering van het basisbedrag aan 1 procent betekent dus dat een 

deel van het inkomen van gezinnen minder snel zal stijgen dan de levensduurte en dat hun 

koopkracht dus zal verminderen. 

Deze nieuwe maatregel, samen met de niet-indexering in 2017, maakt dat het 

dekkingspercentage van het Groeipakket ten aanzien van de kosten om kinderen op te voeden 

afneemt sinds Vlaanderen hiervoor bevoegd is en ook de volgende jaren verder zal blijven 

afnemen. 

Ook los van de stijgende levensduurte is de besparing die de gezinnen met kinderen voelen niet 

min. Tegen 2024 lopen deze gezinnen op jaarbasis 63 euro per kind mis als gevolg van de 

halvering van de indexering van het basisbedrag. Hoewel de sociale (en andere) toeslagen 

gespaard blijven van de onder-indexering, zullen gezinnen in armoede het grootste slachtoffer 

zijn. Ook voor hen maakt het basisbedrag het grootste deel uit van het Groeipakket. 

 

Hoogachtend 

   

Gunter Naets  Hendrik Delaruelle 

secretaris   voorzitter 

 

Kopie: De heer Wouter Beke, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 

Armoedebestrijding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


