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Beste abonnee,

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen wij je van harte het
allerbeste voor 2020!

Via deze nieuwsbrief blijven we jullie alvast ook in 2020 op de
hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het Groeipakket.

In deze eerste nieuwsbrief van 2020 geven we jullie een overzicht
van alle relevante documenten die recent verschenen zijn.

Al deze informatie vind je ook terug op GPedia, het kennisportaal
van het Groeipakket, via: www.gpedia.groeipakket.be.

 

Wetgeving
 

• 19 juli 2019 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende
de nadere regels voor de verwerking, de bewaring en de
bewijskracht van de elektronische gegevens betreffende de
toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 08.10.2019)

Rechtspraak
 

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2019/011 van 6
september 2019 - Sociale toeslag – Feitelijk gezin –
Tussenbeslissing: controle door sociale inspectie- en
begeleidingsdienst (Agentschap Uitbetaling Groeipakket)

https://gpedia.groeipakket.be/nl
https://gpedia.groeipakket.be/nl
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/uitvoeringsbesluiten/bvr-gegevensdeling
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/nr._2019.011_-_6.9.2019_1.pdf


Richtlijnen
 

• Toelichtingsnota 15 van 18 oktober 2019 - Definitieve
vaststelling van de toeslag voor 2017 op basis van de fiscale
flux Officiële versie

• Toelichtingsnota 14 van 25 september 2019 - Kinderen +
18 jaar - Studenten en schoolverlaters Officiële versie

• Toelichtingsnota 12 van 24 oktober 2019 - Plaatsing in
pleeggezin - Pleegzorgtoeslag en forfaitaire pleegzorgbijslag
  Primary tabs Officiële versie

• A/2bis van 23 oktober 2019 - Plaatsingsberichten van
Jeugdhulp (Jongerenwelzijn) Officiële versie

• E/1 van 16 december 2019 - Omrekeningskoersen van de
munteenheden Officiële versie

• E/3 van 18 juli 2019 - Gewijzigde gezinsbijslagwetgeving in
Polen Officiële versie

• E/4 van 18 juli 2019 - Adreswijziging verbindingsorgaan in
Kroatië Officiële versie

• Mededeling INT/1 van 8 november 2019 - Belgisch-
Israëlische overeenkomst Officiële versie

• T/3 van 26 september 2019 - Samenwerking tussen de
uitbetalingsactoren en de verzekeringsinstellingen.
Verklaring met betrekking tot de wezen van moeder en
vader, rechtgevend op kinderbijslag Officiële versie

• Deontologisch kader voor FONS

• Deontologisch kader voor de private uitbetalingsactoren

https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen/toelichtingsnotas/reglementering-detail/toelichtingsnota-15-van-18
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/toelichtingsnota_15.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen/toelichtingsnotas/reglementering-detail/toelichtingsnota-14-van-25
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/toelichtingsnota_14.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen/toelichtingsnotas/reglementering-detail/toelichtingsnota-12-van-24
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/toelichtingsnota_12_-_nieuwe_versie.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-algemeen-10
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/mededeling_a-2bis.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-europees-e-1
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/mededeling_e-1_van_16_december_2019.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-europees-e-2
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/mededeling_e-3_van_18_juli_2019.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-europees-e-3
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/mededeling_e-4_van_18_juli_2019.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-internationaal-int-0
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/mededeling_int1_van_8_november_2019.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-technisch-t-2
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/mededeling_t-3.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen/deontologisch-kader/reglementering-detail/deontologisch-kader-voor-fons
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen/deontologisch-kader/reglementering-detail/deontologisch-kader-voor-de
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