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Nieuwsbrief november 2020

Beste abonnee,

In deze nieuwsbrief vind je de laatste regelgeving over het
Groeipakket in de rubrieken wetgeving en richtlijnen. Een
aandachtspunt betreft mededeling A/21 waarin de onderrichting
voor de beroepsprocedure inzake de zorgtoeslag werd opgenomen.

Wat de rechtspraak betreft werden de laatst gepubliceerde
beslissingen van de Geschillencommissie opgenomen. Een korte
samenvatting geeft hierbij enige duiding.

Ook de laatste maanden werden diverse onderwerpen, zoals COVID-
19 toeslag, zorgtoeslag, ...,  behandeld in parlementaire vragen en
vragen om uitleg. Bij varia werd het overzicht van parlementaire
vragen/initiatieven gesteld in 2020 opgenomen.

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

 

 

Wetgeving
 

• Besluit van 4 september 2020 van de Vlaamse  Regering
tot wijziging van artikel 13 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 voor de ambtshalve en gedwongen herziening van
een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van
het gezinsbeleid (B.S. 13.10.2020) 

• Besluit van 17 juli 2020 van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari
2006, wat betreft de toekenning van de gezinsbijslag en van
een supplement gezinsbijslag aan bepaalde uitgezonden
personeelsleden van het Vlaams Ministerie van
Buitenlandse Zaken en het Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen (B.S. 15.09.2020)

https://gpedia.groeipakket.be/nl
https://gpedia.groeipakket.be/nl/regulation
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/uitvoeringsbesluiten/andere-besluiten-vlaamse-regering/reglementering-detail/4-0
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/uitvoeringsbesluiten/andere-besluiten-vlaamse-regering/reglementering-detail/17-juli


• Ministerieel besluit van 20 oktober 2020 tot vaststelling van
de procedure voor de verificatie van de winstgevende
activiteit en de uitbetaling van sociale uitkeringen voor de
studenten, schoolverlaters, het kind dat verbonden is door
een leerovereenkomst en het kind met een specifieke
ondersteuningsbehoefte (B.S. 30.10.2020)

Rechtspraak
 

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/019 van 9
oktober 2020 - Vlaamse / Brusselse COVID-19-toeslag –
Personele toepassingsgebied: vereiste woonplaats in het
Nederlandse taalgebied     Lees meer

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/018 van 9
oktober 2020 - Sociale toeslag - Nieuw inkomensconcept
Groeipakket - KI vreemd gebruik - Fiscale kwalificatie 'eigen
woning' Lees meer

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/017 van 9
oktober 2020 - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
(NBMV) – toegelaten of gemachtigd verblijf – hiaten tussen
de attesten van immatriculatie Lees meer

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/013 van 11
september 2020 - Nieuw samengesteld gezin –
Overgangsmaatregelen (kinderen geboren vóór 1 januari
2019) – Retroactieve aanduiding bijslagtrekkende bij vonnis
van de familierechtbank in 02/2019 – Rangbetaling Lees
meer

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/012 van 26 juni
2020 - Sociale toeslag – Overgangsregeling (kinderen
geboren vóór 1.1.2019) – Nieuwe inkomenscategorie vanaf
1.1.2019: toepassingsgebied Lees meer

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/009 van 26 juni
2020 - Kind geboren in het buitenland – Terugkeer gezin
naar Vlaanderen na de bevalling – Onderzoek recht op
startbedrag / kinderbijslag – Woonplaatsvereiste – Feitelijke
verblijfplaats – Officieel document – Verklaring
trajectverantwoordelijke – Onderzoek algemene
vrijstellingen (geboorte in Zwitserland) Lees meer

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/007 van 25
september 2020 - Schoolverlater met vrijwilligerswerk in het
buitenland (Costa Rica) – Kind geboren voor 1 januari 2019
– Inkanteling in het Groeipakket – Domicilievereiste –
Onderzoek algemene vrijstellingen – Recht op kinderbijslag
als schoolverlater (‘Rugzak’ 12 maanden)   Lees meer

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/005 van 25
september 2020 - Sociale toeslag – Samenwoning en

https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/uitvoeringsbesluiten/ministeriele-besluiten/reglementering-detail/ministerieel-8
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/beslissing_nr._2020-019_-_versie_vutg_-_09.10.2020.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/gc_nr._2020.019_-_samenvatting.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/beslissing_nr._2020-018_-_versie_vutg_-_09.10.2020.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/gc_nr._2020.018_-_samenvartting.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/beslissing_nr._2020.017_vutg_-_9.10.2020.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/gc_nr._2020.017_-_samenvatting_0.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/beslissing_nr._2020.013_vutg_-_11.09.2020_1.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/gc_nr._2020.013_-_samenvatting.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/beslissing_nr._2020.012_vutg_-_26.6.2020_0.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/gc_nr._2020.012_-_samenvatting.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/beslissing_nr._2020-009_vutg.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/gc_nr._2020.009_-_samenvatting.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/beslissing_nr._2020-007_vutg_-_25.09.2020.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/gc_nr._2019.007_-_korte_inhoud_0.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/beslssing_nr._2020-005_vutg.pdf


feitelijke gezinsvorming – Bijdragen aan het huishouden
zonder financiële bijdrage  Lees meer

Richtlijnen
 

• Toelichtingsnota 16 van 2 oktober 2020 - Plaatsing in een
instelling Officiële versie

• A/23 van 16 november 2020 - Selectieve
participatietoeslag - overlijden kind Officiële versie

• A/22 van 9 oktober 2020 - Bijdrage aan het
begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 
Officiële versie

• A/21 van 15 september 2020 - Onderrichting
beroepsprocedure inzake de zorgtoeslag Officiële versie

Varia
 

• Parlementaire vragen/initatieven 2020 - overzicht
schriftelijke vragen/vragen om uitleg betreffende het
Groeipakket

GPedia.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Uitgegeven door het Agentschap Uitbetaling Groeipakket

 

https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/beslssing_nr._2020-005_vutg.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/gc._nr._2020.005_-_samenvatting.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen/toelichtingsnotas/reglementering-detail/toelichtingsnota-16-van-2-oktober
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/toelichtingsnota_16_van_2_oktober_2020.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-algemeen-26
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/20201116-_mededeling_a-23-_selectieve_participatietoeslag_-_overlijden_kind.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-algemeen-25
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/mededeling_a-22_-_begrotingsfonds_voor_juridische_tweedelijnsbijstand.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/richtlijnen-mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg-algemeen-24
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/legal/nl/mededeling_a-21_-_beroepsprocedure_zorgtoeslag_-_20200915.pdf
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/parlementaire-vragen-2020

