Kinderbijslag - Gebouwen Famifed worden naar deelstaten overgeheveld
Belga - 07 Mar. 2018

(BELGA) = Het Overlegcomité heeft woensdag een akkoord bereikt over de overdracht door de federale overheid van de centrale
en provinciale gebouwen van Famifed, het federale agentschap voor kinderbijslag, aan de deelstaten. Die zijn sinds de zesde
staatshervorming bevoegd voor de materie. Er is geen vergoeding voorzien voor de overdracht, zo melden de diensten van de premier.
Het akkoord over de zesde staatshervorming zegt niets over de gebouwen van Famifed. De bevoegdheid over de kinderbijslag werd
overgedragen naar Vlaanderen, Wallonië, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in Brussel en de Duitstalige
gemeenschap. Zoals het er nu naar uitziet zullen die deelstaten hun bevoegdheden op verschillende tijdstippen overnemen, aangezien
er met name in Brussel nog geen akkoord is binnen de meerderheid over een eigen Brusselse kinderbijslag. Bij de overdracht van
bevoegdheden geldt de regel dat de oorspronkelijke (federale) regels van kracht blijven zolang de ontvangende deelstaat geen eigen
wetgeving heeft uitgewerkt.
De verdeling van de federale gebouwen over de deelstaten zorgde voor problemen terwijl de deelstaten die het verst gevorderd zijn,
vanaf 2019 hun eigen systeem van kinderbijslag wilden invoeren. "De premier heeft daarom een compromisvoorstel gedaan: alle
gebouwen worden dit jaar overgedragen, maar de deelstaten moeten overeenstemming vinden over een verdeelsleutel", klinkt het op
het kabinet van Charles Michel.
De deelstaten hebben hiermee ingestemd. Juridische studies moeten het statuut van de verschillende gebouwen bepalen - huur,
eigendom, gedeeltelijke onderhuur, ... -, maar dat lijkt eerder een bijzaak, is het horen. "Het is een gebaar om conflicten te ontmijnen.
We hadden de gebouwen kunnen verkopen of aan andere administraties toewijzen, maar hebben ervoor gekozen om ze zo snel
mogelijk over te dragen" om de bevoegdheidsoverdracht te vergemakkelijken. Volgens het kabinet van de premier heeft alleen al het
hoofdgebouw van Famifed in de Trierstraat in Brussel een waarde van 30 miljoen euro.
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