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Beste abonnee,

In deze nieuwsbrief vind je onder het luik "Wetgeving" het decreet
van 22 maart 2019 dat een aantal wijzigingen invoert in de
regelgeving betreffende de studiefinanciering om deze af te
stemmen op het decreet van 27 april 2018. Verder ook nog een
aantal recent verschenen ministeriële besluiten.

Onder het luik "Rechtspraak" kan je een aantal beslissingen van de
Geschillencommissie raadplegen, onder andere betreffende de derde
aanknopingsfactor in het samenwerkingsakkoord tussen de
deelentiteiten, om de bevoegde deelentiteit te bepalen.

Er verschenen ook een aantal toelichtingsnota's en mededelingen
van het VUTG en in het luik "Varia" vind je parlementaire vraag nr.
296 i.v.m. het monitoringcomité dat de budgettaire evoluties van het
Groeipakket zal monitoren terug.

Voor alle o�ciële publicaties van de Vlaamse regelgeving over het
Groeipakket, kan je steeds de rubriek "Wettelijke basis" in GPedia
raadplegen.

 

Wetgeving
 

• Decreet van 22 maart 2019 tot wijziging van het decreet
basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni
2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse
Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17
december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het
onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april
2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het
gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van
27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van
het gezinsbeleid (B.S. 15.05.2019)

• Ministerieel besluit van 13 maart 2019 tot uitvoering van
het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot
vaststelling van de nadere regels over de rechten en
plichten van begunstigden in hun contacten met
uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels over de
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ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot
toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid,
wat betreft meldingen in en motivering van een beslissing
over toelagen en de voorwaarden om af te zien van
terugvordering van onverschuldigde toelagen (B.S.
07.06.2019)

• Ministerieel besluit van 13 maart 2019 houdende de
nadere regels over de diverse hoedanigheden van het
rechtgevende kind en betreffende de vrijstellingen van de
toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de
startbedragen geboorte en adoptie en de universele
participatietoeslagen (B.S. 16.05.2019)

• Ministerieel besluit van 15 maart 2019 houdende de
nadere regels voor de aanwijzing van de begunstigden van
de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het
kader van het gezinsbeleid (B.S. 17.05.2019)

• Ministerieel besluit van 25 maart 2019 houdende het te
volgen boekhoudplan voor de private uitbetalingsactoren
(B.S. 24.05.2019)

• Ministerieel besluit van 25 maart 2019 houdende nadere
regels over de controles door de gezinsinspecteurs, de
preventieve opschorting van betaling van toelagen en de
organisatie van het antifraudebeleid met het oog op de
handhaving van de regelgeving betreffende de toelagen in
het kader van het gezinsbeleid (B.S. 21.05.2019)

Rechtspraak
 

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2019/002 van 5 april
2019 - Toepassing aanknopingsfactoren voor bepalen
bevoegde deelentiteit in internationale context Lees meer

• Geschillencommissie - Beslissing nr 2019/001 van 5 april
2019 - Geplaatst kind – Vergissing bij bestemming 1/3 -
Overgangsregeling Groeipakket Lees meer

• Geschillencommissie - Beslissing nr 2019/003 van 17 mei
2019 - Huwelijk in het buitenland - Terugvordering van
onverschuldigde betaalde verhoogde wezenbijslag Lees
meer

Richtlijnen
 

• Toelichtingsnota 7 - Bijlage 1 van 15 mei 2019 -
Overschakeling van bijslagtrekkende naar begunstigde(n)
Officiële versie
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• Toelichtingsnota 9 van 15 mei 2019 - Kinderopvangtoeslag
Officiële versie

• Toelichtingsnota 10 van 15 mei 2019 - Kleutertoeslag
Officiële versie

• Toelichtingsnota 11 van 26 juni 2019 - Dossieroverdracht
tussen uitbetalingsactoren in 2019 Officiële versie

• A/4 van 16 mei 2019 - Lopende pleegplaatsingen op 31
december 2018 – Toekenning van de pleegzorgtoeslag
Officiële versie

• A/5 van 16 mei 2019 - Stappenplan voor de vaststelling
van het feitelijk gezin selectieve participatietoeslag Officiële
versie

• A/6 van 16 mei 2019 - Overlijden van een ouder – Impact
op het recht op sociale toeslag Officiële versie

• A/7 van 27 mei 2019 - Uitvoering van de beslissingen van
de geschillencommissie Officiële versie

• A/8 van 6 juni 2019 - Schooltoeslag voor het schooljaar
2019/2020 voor kinderen geplaatst in een pleeggezin door
een Vlaamse provinciale dienst voor Pleegzorg  Officiële
versie

• A/9 van 17 juni 2019 - Verblijfsvoorwaarde voor Europese
ambtenaren/diplomatiek personeel Officiële versie

• A/10 van 17 juni 2019 - Toepassing van algemene en
individuele afwijkingen vanaf 1 januari 2019 Officiële versie

• T/2 van 17 juni 2019 - Richtlijnen voor het doorsturen van
vonnissen en arresten aan het VUTG Officiële versie

Varia
 

• Parlementaire vraag nr. 296 van 8 april 2019 - Groeipakket
- Monitoring (gepubliceerd 24.05.2019) Meer weten...

GPedia.be is een officiële website van de Vlaamse overheid
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