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Nieuwsbrief september 2020

Beste abonnee,

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar is er ook een GPedia-
nieuwsbrief.

Bij wetgeving vind je de recentste aanpassingen aangaande de
selectieve participatietoeslagen.

De rubriek rechtspraak geeft een overzicht van de beslissingen van
de geschillencommissie van de eerste helft van dit kalenderjaar.

Een laatste aandachtspunt betreft de indexering van de bedragen
van het groeipakket in de rubriek richtlijnen.

 

 

Wetgeving
 

• Decreet van 10 juli tot wijziging van het decreet van 27
april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het
gezinsbeleid, wat de selectieve participatietoeslagen betreft
(B.S. 27.07.2020)

Rechtspraak
 

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/011 van 8 mei
2020 - Overgangsmaatregelen (kinderen geboren vóór 1
januari 2019) – Overlijden van een ouder na de invoering
van het Groeipakket – Inkanteling in het Groeipakket

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/010 van 17 april
2020 - Schooltoeslag – Toepassing van de
verblijfsvoorwaarden voor kinderen jonger dan 12 jaar

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/008 van 3 april
2020 - Tijdelijk verblijf van het gezin in het buitenland (Afrika)
- Overgangsmaatregelen (kinderen geboren vóór 1 januari

https://gpedia.groeipakket.be/nl
https://gpedia.groeipakket.be/nl/reglementering/decreten-en-swaen/andere-decreten/regulation/10-juli-2020-decreet-tot-wijziging-van
https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/beslissing_nr._2020-011_nieuwe_versie_vutg.pdf
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2019) – Geen recht op kinderbijslag op 31.12.2018 –
Inkanteling in het Groeipakket

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/006 van 3 april
2020 - Nieuw samengesteld gezin – Overgangsmaatregelen
(kinderen geboren vóór 1 januari 2019) – Toepassing vonnis
familierechtbank met sommendelegatie op de omgekeerde
rangbedragen – Financieel herverdelingseffect bij
gescheiden ouders

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/004 van 6 maart
2020 - Woonplaatsvereiste - Ernstig vermoeden van verblijf
van de kinderen in het buitenland (Egypte) - Tijdelijke
preventieve opschorting van de betaling van de kinderbijslag
- Ernstige en eensluidende aanwijzingen van fraude -
Controle door gezinsinspecteur

• Geschillencommissie - Beslissing nr 2020/003 van 6 maart
2020 - Schooltoeslag – Financiële voorwaarden – Nieuw
gezinsbegrip - Toetsing inkomsten van het gezin waartoe de
leerling behoort – Feitelijk gezin – Gemeenschappelijk
domicilie volgens het Rijksregister – Inkomsten partner
worden meegeteld

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/002 van 21
februari 2020 - Recht op Groeipakket voor erkende
vluchtelingen (volgens vigerende reglementering in 2019)

• Geschillencommissie - Beslissing nr. 2020/001 van 7
februari 2020 - Nieuw samengesteld gezin -
domiciliewijziging in december 2018 - rangbetaling -
overgangsmaatregelen

Richtlijnen
 

• A/20 van 4 augustus 2020 - Toeslag op de gezinsbijslag
voor wegens invaliditeit gepensioneerde werknemers
Officiële versie

• A/17 van 12 juni 2020 - aangepaste versie 30.07.2020 -
COVID-19-toeslag Officiële versie

• E/1 van 17 juli 2020 - Omrekeningskoersen Officiële
versie

• T/4 van 27 augustus 2020 - Indexering van de bedragen
Officiële versie

GPedia.be is een officiële website van de Vlaamse overheid
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