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Vlaamse Syriëstrijders
Parlementaire vraag nr. 14 van 17 september 2014 van mevrouw BARBARA BONTE

Vlaams Parlement

Op zeer regelmatige basis maken de media melding van islamitische jongeren die Vlaanderen achter zich
laten om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS) of andere jihadistische organisaties. Zij worden in
de media ook wel “Syriëstrijders” genoemd. Recenter vechten er ook jongeren mee aan de zijde van
IS(IS) in Irak. Het gaat zowel om minderjarige als meerderjarige jongeren, wat impliceert dat zij in veel
gevallen recht geven op kinderbijslag aan hun ouders.
1. Hoeveel Syrië- (of Irak-)strijders geven/gaven vanaf het begin van het conflict in Syrië tot en met
heden recht op kinderbijslag?
2. Welk bedrag werd van 2010 tot en met heden aan kinderbijslag uitgekeerd aan ouders van Syrië(of Irak-)strijders? Graag een opsplitsing per jaar.
3. Is er een standaardprocedure inzake de toekenning van kinderbijslag indien vernomen wordt dat
een jongere uit Vlaanderen vertrokken is met als doel zich aan te sluiten bij een terreurbeweging?
Wordt de uitbetaling van de kinderbijslag meteen stopgezet?
4. Wat gebeurt er inzake de toekenning van kinderbijslag indien de jongere in kwestie terugkeert
naar Vlaanderen? Wordt die opnieuw toegekend?
5. Hoeveel gevallen hebben er zich zo voorgedaan sinds 2010? Graag een opsplitsing per jaar.
6. Welk bedrag aan kinderbijslag werd in totaal aan ouders van teruggekeerde Syrië- (of Irak)strijders overgemaakt?
7. Is de minister van mening dat een jongere die Vlaanderen verlaat met als doel te strijden voor een
islamitische terreurbeweging, geen recht meer heeft op kinderbijslag?
Zo ja, wat zal de minister ondernemen om dit te bewerkstelligen?
Zo neen, waarom niet?

Antwoord van Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin JO VANDEURZEN op
vraag nr. 14 van 17 september 2014 van mevrouw BARBARA BONTE

1. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen heeft 5 dossiers overgemaakt aan de cel sociale fraude van
FAMIFED over personen die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en die vertrokken zijn om te gaan
vechten in Syrië.
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2. Er is geen informatie beschikbaar voor de jaren 2010 tot en met 2013. Voor wat betreft 2014
worden de bedragen momenteel nog onderzocht door de betrokken kinderbijslagfondsen.
3. Krachtens artikel 52 van de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) is kinderbijslag niet
verschuldigd voor kinderen die opgevoed worden of onderwijs volgen buiten België, met
uitzondering van de toepassing van internationale overeenkomsten. In bepaalde gevallen kan er op
basis van een specifieke aanvraag een afwijking worden toegestaan op de voorwaarde van verblijf
op het Belgisch grondgebied. De bevoegde minister of de ambtenaar van de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid die hij aanduidt, kan in behartigenswaardige gevallen een
vrijstelling verlenen van de voorwaarden voorzien in alinea 1 van artikel 52 AKBW. Voor de
betrokken jongeren bestaat er dus geen recht op kinderbijslag.
4. Wanneer het kind terugkeert en opnieuw ingeschreven wordt, moeten de betrokkenen opnieuw
een aanvraag indienen. Er wordt door de betaaldienst nagegaan of voldaan is aan de voorwaarden
van artikel 62 AKBW. Wanneer hieraan voldaan is, hernemen de betalingen van de kinderbijslag
opnieuw. Indien de betalingen hernomen worden en er is gebleken dat ten onrechte kinderbijslag
werd uitbetaald voor de periode dat de jongere niet meer in België verbleef, kunnen er
inhoudingen gebeuren op de kinderbijslag om de schulden aan te zuiveren.
5. Deze informatie is momenteel niet beschikbaar.
6. De informatie is niet beschikbaar voor de jaren 2010 tot en met 2013. Voor 2014 worden de
bedragen nog onderzocht door de betrokken kinderbijslagfondsen.
7. Kinderbijslag is niet verschuldigd voor kinderen die opgevoed worden of onderwijs volgen buiten
België, met uitzondering van de toepassing van internationale overeenkomsten. We zullen houden
aan deze Europese verordeningen en bilaterale overeenkomsten.
Het gaan strijden voor een islamitische terreurbeweging is geen situatie van ‘behartenswaardige
gevallen’ waarvoor een vrijstelling kan verleend worden.
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