
 

  

 



            

OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2020/025 

4 december 2020 

 

REPERTORIUMNR. GC/20/A0139 

 

INZAKE : …………………, wonende te …………. 

- Verzoekster -  

TEGEN : ………………….  

- Verwerende partij  

 

 

1. Over het procedureverloop 

Gelet op het verzoekschrift dat door mevrouw ……………….. werd ingediend per e-mail d.d. 
18.11.2020, op vraag van het secretariaat van de Geschillencommissie aangevuld per e-mail d.d. 
18.11.2020 met de gevraagde bijkomende gegevens, o.m. een medisch attest alsook de 
weigeringsbeslissing d.d. 17.11.2020 van de verwerende partij waartegen het verzoek is gericht; 

Gelet op de beslissing d.d. 17.11.2020 van de verwerende partij tot weigering van de toekenning van 
de schooltoeslag voor de kinderen ……………….…. (°……2003), ……………… (°………2005), ………….. 
(°……..2006) en …………………… (°………2007); 

Gelet op de beslissing d.d. 19.11.2020 van de Geschillencommissie waarbij aan de verzoekster werd 
meegedeeld dat haar verzoek ontvankelijk is; 

Gelet op het feit dat met inachtneming van de door de overheid opgelegde maatregelen in het kader 
van de bestrijding van het Coronavirus (Covid-19), de zitting van de Geschillencommissie niet in 
fysieke aanwezigheid van de betrokkenen kan doorgaan; 
 
Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun belangen 
mondeling konden verdedigen of zich daarbij door een raadsman of een gemachtigde 
konden laten vertegenwoordigen;  
 



Gelet op het feit dat noch de verzoekster, noch de verwerende partij, gevraagd heeft 
gehoord te worden; 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak 

 
Het verzoekschrift van de verzoekster is gericht tegen de weigering van de verwerende partij om de 
selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) toe te kennen voor 4 van haar kinderen in het 
secundair onderwijs: 

- …………… (°…….2003) 
- ………….. (°…….2005) 
- ……………(°…...2006) 
- ……………(°…….2007). 

 

Uit de argumentatie die de verwerende partij op vraag van het secretariaat van de 
Geschillencommissie bezorgde, blijkt dat voor deze kinderen niet zou zijn voldaan aan de 
pedagogische voorwaarden om recht te kunnen hebben op de schooltoeslag, ten gevolge van de 
laattijdige inschrijving van de kinderen. 

De verzoekster geeft in haar verzoekschrift aan dat de kinderen niet konden ingeschreven worden in 
de periode van 1.9.2020 tot 29.10.2020 en voegt als stavingsstuk een medisch attest d.d. 16.11.2020 
bij waarin de geneesheer voorschreef de kinderen pas vanaf 30.10.2020 op school in te schrijven. 

De verzoekster legt in haar verzoekschrift uit dat door de aard van de aandoening (luchtwegen) van 
haar zoon ………………… het volgens de behandelende arts in het licht van de coronacrisis medisch niet 
aangewezen voorkwam om de broers en zussen van …… naar school te laten gaan omwille van het te 
hoge risico op besmetting, en dit tot 29.10.2020.   

Voor het kind ……………………. (°……….2010) wordt er naast de basiskinderbijslag een zorgtoeslag voor 
kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte betaald door de verwerende partij: het gaat 
om het allerhoogste bedrag aan zorgtoeslag aangezien de zorgbehoefte van ……. werd geëvalueerd 
op +20 punten. 

Uit het verzoekschrift en de toelichting verstrekt door de verwerende partij, blijkt dat de 
schooltoeslag voor de kinderen van de verzoekster die lager onderwijs en kleuteronderwijs volgen 
wel uitbetaald door de verwerende partij.  Het betreft de kinderen: 

- ………….. (°…….2008) 
- ………..… (°…….2009) 
- ………….. (°…….2014) 
- ………….. (°…….2011) 
- ………….. (°…….2016). 

 

Niettemin blijkt uit het standpunt dat de verwerende partij in het kader van deze beroepsprocedure 
overmaakte, dat de voormelde schooltoeslagen die wel werden uitbetaald, betwist zijn en vatbaar 



zijn voor terugvordering op het moment dat de uitbetalingsactor zal overgaan tot de definitieve 
vaststelling van de schooltoeslagen (in juni 2021, cf. artikel 25, derde lid Groeipakketdecreet). 

De Geschillencommissie merkt hierbij op dat overeenkomstig artikel 104, tweede lid 
Groeipakketdecreet, enkel beroepen tegen een beslissing van een uitbetalingsactor ontvankelijk zijn 
voor de Geschillencommissie en dat de Geschillencommissie derhalve geen uitspraak kan doen over 
een toekomstige terugvorderingsbeslissing die vooralsnog op heden nog niet voorligt en dus ook nog 
niet kan aangevochten worden door de verzoekster. 

 
 

3. Standpunt van verzoekster 

In haar verzoek d.d. 18.11.2020 en de bijkomende e-mails d.d. 18.11.2020 en 19.11.2020, heeft de 
verzoekster haar grieven als volgt verwoord: 

 

- e-mail d.d. 18.11.2020: 
 

“(…) Mijn jongste dochter was zeer fier dat ze in september mocht starten in het middelbaar. 

  
Echter is het voor iedereen een zeer rare en angstige tijd met covid-19. 
  
Zo ook voor ons gezin. 
Mijn zoontje ……….. is palliatief en heeft maar 1 long. 
Indien hij besmet raakt kan hij onmiddellijk overlijden. 
  
Vandaar dat na zeer lang en intensief gesprek met de huisarts besloten werd dat de kinderen pas 
mochten opstarten op 30 oktober. 
De huisarts komt tweemaal per week langs om de long van mijn zoontje van zeer dichtbij te 
controleren en evalueren. 
Door tweemaal per week de long goed op te volgen weet de huisarts het risico zeer goed in te 
schatten. 
Hij vond dat de kinderen echt moesten wachten om op te starten. 
  
Eind oktober mochten we de kinderen dan inschrijven. 
Aangezien het om vier kinderen in het secundair  gaat en er heel wat handboeken moeten worden 
aangekocht vroeg de directeur 500 euro voorschot. 
U moet weten dat wij enkel een vervangingsinkomen hebben. 
Omdat mijn zoontje palliatief is heeft mijn man zijn job een tijd geleden moeten opgeven om de tijd 
die ons nog rest met ons zoontje door te brengen. 
  
Dat zorgde er wel voor dat we een inkomen minder hebben. 
  
Door de angst en de zeer zware paniekaanvallen om ons zoontje te verliezen en het moeilijk 
verwerken ervan ben ik moeten terugvallen op invaliditeit. 
Bovendien heb ik twee hartstilstanden gehad en ben ik als hartpatiënt met onmiddellijke spoed een 
pacemaker moeten krijgen. 
Vandaar dat een gewone job nu voor mij helemaal ondenkbaar is en dat men mij invaliditeit uitkeert. 
  



Maar met enkel een invaliditeit al deze boeken voor school en de bijhorende gewone 
schoolrekeningen betalen gaat niet. 
We zijn dan ook zeer blij dat we de studietoelage kunnen gebruiken hiervoor. 
We zijn hier erg dankbaar voor. 
  
Maar dan krijg ik gisteren te horen dat volgens de toelichtingsnota de studietoelage niet  betaald 
worden. 
Omdat ze door bovenstaande ernstige medische redenen pas op 30 oktober mochten worden 
ingeschreven. 
De school kon de kinderen niet per 1 september inschrijven omdat dit met de afwezigheid niet correct 
kon worden ingegeven. 
Ik had een zeer vriendelijke mevrouw aan de telefoon (………………………….) die zei dat ze het samen 
met nog collega’s niet begreep als er niet zou uitbetaald worden, ook een andere collega van haar, 
gespecialiseerd in schooltoelage zei dit niet te begrijpen in onze uitzonderlijke situatie.  
  
Ze raadden me aan zeker mijn verhaal aan jullie mee te geven zodat mij  toch  toestemming wordt 
verleend om de studietoelage te ontvangen. 
De mensen van de uitbetaling waren echt enorm geschrokken en zeiden dat ze niet zouden geloven 
dat in deze situatie niet menselijk zou worden gereageerd. 
Ze zeiden ook meermaals dat deze corona tijd een zeer gevaarlijke en nare tijd is, dat wij hier niet 
voor kozen. 
Ze zeiden ook dat wij het advies van de dokter zeker niet moesten negeren en het leven van al een 
zeer kwetsbaar gehandicapt kind dat niet kan eten, praten, staan , kromme rug heeft, maar 1 één 
long heeft en niet  groeit  nog meer in gevaar brengen. 
  
Als de studietoelage niet wordt uitbetaald dan zouden we ook nog eens financiele problemen krijgen 
want dan moet ik gaan kiezen welke rekening ik betaal: elektriciteit  of de boeken die ik per maand 
verder moet afbetalen, aan bijna 200 euro per maand. 
Bij inschrijving moesten we al 500 euro voorschot op de handboeken betalen wat  er zonder de 
studietoelage voor zorgt dat we nu andere belangrijke rekeningen voorlopig niet kunnen betalen. 
Het zou zeer jammer zijn dat ik mijn rekening van water of elektriciteit  afgesloten wordt omdat ik de 
boeken moet betalen waar de studietoelage voor voorzien is. 
  
Omwille van deze hele situatie vinden ook de medewerkers van de uitbetaling van het groeipakket 
dat ons gezin  recht op de voorziene studietoelage moet hebben , ze zeiden dat we dit in één mail 
goed moesten toelichten, dat jullie zeer menselijk zijn en dat jullie zeker begrip zouden hebben voor 
deze uitzonderlijke situatie. 
Op medisch vlak is het voor ons al zeer moeilijk om dit allemaal te doorstaan, het zou ook niet kunnen 
dat de ernst van ons palliatief zoontje de reden moet zijn om de studietoelage niet te krijgen en zo 
met alle andere rekeningen in zware problemen te komen. 
Het attest van de dokter waarin hij dit attesteert zit al in ons dossier. 
Het is dus ook nog eens allemaal geattesteerd. (…)” 
 

- aanvullende e-mail d.d. 18.11.2020: 
 

“(…) De ontbrekende studietoelage is enkel voor het secundair namelijk 

…………………………………….. 

De andere kinderen kregen dit wel omdat de directeur van de lagere school wel bereid was de 
kinderen per 1 september in te schrijven. 



Ik stuur u in bijlage ook het attest van de arts mee en de weigering die u opvroeg van …………. 
Weigering kan u bovenaan vinden onder attest arts. 

De mevrouw die mij te woord stond is niet mijn dossierbeheerder maar wel ………………….. 

Zij zei meermaals dat ook haar collega’s, waaronder ook experts schooltoelage, vinden dat wij dit 
zeker moeten ontvangen. 

Er is een geldige verantwoording van de arts en bovendien kan het niet dat we nu in zware financiële 
problemen kunnen komen hierdoor. 

Ook de medische toestand van ons palliatief zoontje vinden zij al zwaar genoeg te dragen. (…)” 

 

- aanvullende e-mail d.d. 19.11.2020: 
 

“(…) Mag ik bovendien zo vrij zijn nog een opmerking toe te voegen die u aan mijn dossier wil 
bijvoegen aub? 

- …………………………………… heeft mij meermaals gezegd dat zij en ook haar collega’s waarvan 
bijzonder ook te vermelden haar collega die expertise geniet van studietoelagen heel erg 
achter uitbetalen staan. 
 

- Zij is zelf naar de juridische dienst verhaal gaan halen maar hun argumentatie was gewoon 
dat er over medische attesten niets in de toelichtingsnota staat waardoor ze dit weigerden, 
omdat enkel en alleen kind en gezin dit kan wijzigen of voor ons gezin in onze situatie  kan 
laten uitbetalen  moesten we naar de geschillencommissie mailen.   
 

- Ze zei meermaals dat men zeker in deze nare en enge tijd menselijk zal zijn in hun oordeel 
omdat niemand deze tijd heeft gevraagd en gewild en nu de kinderen in onze situaties daar 
het slachtoffer van zijn. 
 

- Ook gezien de ernst van de nood aan de studietoelagen voor de hoge schoolkosten waarbij 
anders toch financiële problemen zullen ontstaan was de schets van de gehele situatie 
noodzakelijk. 
 

- Maar vooral dat de kinderen zelf zo graag hadden gestart op 1 september  maakt dat ze echt 
niet kunnen gestraft worden dat ze niet per 1 september mochten starten door medisch 
negatief advies omwille van letterlijk levensgevaar voor hun broertje.” 

 
 

4. Standpunt en argumentatie van verwerende partij 

 

- e-mail d.d. 25.11.2020: 
 

Bij e-mail d.d. 25.11.2020 deelde de verwerende partij het volgende standpunt mee aan de 
Geschillencommissie: 

 



“Dossier …………………………. 

Mevrouw ……………….. geniet kinderbijslag tegen de overgangsbedragen (op basis van art 210 
Groeipakketdecreet) ten bedrage van 3.466,50 euro. Daarin zit voor het kindje ……….. een zorgtoeslag 
voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte begrepen van 560,10 euro (meer dan 20 
punten).  

 

…………………. 

 

 

Mevrouw heeft een selectieve participatietoeslag ontvangen voor de kinderen …………………………...  
voor een bedrag van 192,33 euro per kind (volledige separ lager onderwijs) en voor haar kind ……. 
voor een bedrag van 105,98 euro (volledige separ kleuteronderwijs).   

 

De puntentelling in het gezin resulteerde in een totaal van 13 punten en gegeven zijnde het lage 
inkomen van 19,444,71 euro is de volledige separ verschuldigd : 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

Voor de inkomensvoorwaarde baseren wij ons op art 20 BVR Selectieve participatietoeslagen en op de 
artikelen 39, 40, 41 en 43 van het Groeipakketdecreet. 

 

Naast aan de inkomensvoorwaarde, dient ook aan de pedagogische voorwaarde voldaan te zijn om 
een recht op kinderbijslag te genereren. Cfr TN 13 : 

2.1.1.  Gegevensvergaring in de automatische procedure en in de manuele alarmbelprocedure 

De inschrijving in het kleuteronderwijs blijkt uit de (maandelijkse) dump Inschrijvingen van 
“Onderwijs”.  Als de kleuter ingeschreven is dient ook te worden aangenomen dat hij gerechtigd is om 
kleuteronderwijs te volgen.   

Of de kleuter voldoende aanwezig was op school blijkt uit de consultatiestroom “Aanwezigheden” van 
Onderwijs.  Via de dump & consultatiestroom van Onderwijs worden de problematische afwezigheden 
meegedeeld. Om dit te kunnen beoordelen zullen volgende zomer na het einde van het schooljaar 
2019/2020 ook de problematische afwezigheden in het schooljaar 2018/2019 aan de 
uitbetalingsactoren worden meegedeeld. 

 

1.1.  Lager onderwijs 



De rechthebbende leerling in het lager onderwijs moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 ingeschreven zijn in het lager onderwijs; 
 gerechtigd zijn om lager onderwijs te volgen; 
 voldoende aanwezig zijn in het lopende en voorafgaande schooljaar, d.w.z. minder dan 30, al 

dan niet gespreide, halve schooldagen ongewettigd afwezig per schooljaar; 
 bij verandering van school in de loop van het schooljaar, mag er niet meer dan 15 

kalenderdagen verschil zijn tussen de uitschrijving in de vroegere school en de herinschrijving 
in de nieuwe school. 

Indien de leerling 2 schooljaren op rij meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig was op school 
wordt de schooltoeslag voor het 2e schooljaar ofwel niet-toegekend of teruggevorderd.  

2.2.1.  Gegevensvergaring in de automatische procedure en in de manuele alarmbelprocedure 

De inschrijving in het lager onderwijs blijkt uit de (maandelijkse) dump Inschrijvingen van 
“Onderwijs”.  Uit deze dump van Onderwijs zal ook blijken of de leerling bij verandering van school in 
de loop van het schooljaar tijdig (binnen 15 kalenderdagen) ingeschreven is in een andere school.  Als 
de leerling ingeschreven is dient ook te worden aangenomen dat hij gerechtigd is om lager onderwijs 
te volgen.   

Of de leerling voldoende aanwezig was op school blijkt uit de consultatiestroom “Aanwezigheden” 
van Onderwijs.  Via de dump & consultatiestroom van Onderwijs worden de problematische 
afwezigheden meegedeeld. Om dit te kunnen beoordelen zullen volgende zomer na het einde van het 
schooljaar 2019/2020 ook de problematische afwezigheden in het schooljaar 2018/2019 aan de 
uitbetalingsactoren worden meegedeeld. 

1.2. Secundair Onderwijs en leerlingen van de opleiding verpleegkunde in het  
hoger beroepsonderwijs (HBO5-verpleegkunde) 

De rechthebbende leerling in het secundair onderwijs en HBO5-verpleegkunde moet voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 

 ingeschreven zijn in secundair onderwijs of in HBO5-verpleegkunde; 
 gerechtigd zijn om secundair onderwijs of HBO5-verpleegkunde te volgen; 
 leeftijdsvoorwaarde: maximum 22 jaar oud zijn in het schooljaar, voor het schooljaar 

2019/2020 is dat maximum 22 jaar voor of op 31 augustus 2020. 
Uitzondering: er geldt geen leeftijdsgrens voor rechthebbende leerlingen die onderwijs 
volgen in het buitengewoon secundair onderwijs of die HBO5-verpleegkunde volgen; 

 voldoende aanwezig zijn in het lopende en voorafgaande schooljaar, d.w.z. minder dan 
30, al dan niet gespreide, halve schooldagen ongewettigd afwezig per schooljaar; 

 bij verandering van school in de loop van het schooljaar, mag er niet meer dan 15 
kalenderdagen verschil zijn tussen de uitschrijving in de vroegere school en de inschrijving 
in de nieuwe school. 
 

Indien de leerling 2 schooljaren op rij meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig was op school 
wordt de schooltoeslag voor het 2e schooljaar ofwel niet-toegekend of teruggevorderd.  Echter 
wanneer de leerling op 30 juni 2020 niet meer ingeschreven is in een instelling voor secundair 



onderwijs, maar in de loop van het schooljaar 2019/2020 zijn kwalificatie behaalde, behoudt hij zijn 
recht op schooltoeslag voor het schooljaar 2019/2020. 

Wij vestigen er de aandacht op dat de rechthebbende leerling in HBO5-verpleegkunde gedurende de 
volledige opleidingscyclus in aanmerking komt voor een schooltoeslag.  
 

2.3.1.  Gegevensvergaring in de automatische procedure en in de manuele alarmbelprocedure 

De inschrijving in het secundair onderwijs of HBO5-verpleegkunde blijkt uit de (maandelijkse) dump 
Inschrijvingen van “Onderwijs”, alsook uit de schoolInschrijvingen_Attest17en de inschrijvingen D062 
tot 25 jaar.  

Uit deze dump van Onderwijs zal ook blijken of de leerling bij verandering van school in de loop van 
het schooljaar tijdig (binnen 15 kalenderdagen) ingeschreven is in een andere school.  Als de leerling 
ingeschreven is dient ook te worden aangenomen dat hij gerechtigd is om secundair onderwijs te 
volgen.   

Of de leerling voldoende aanwezig was op school blijkt uit de consultatiestroom “Aanwezigheden” 
van Onderwijs.  Via de dump & consultatiestroom van Onderwijs worden de problematische 
afwezigheden meegedeeld. Om dit te kunnen beoordelen zullen volgende zomer na het einde van het 
schooljaar 2019/2020 ook de problematische afwezigheden in het schooljaar 2018/2019 aan de 
uitbetalingsactoren worden meegedeeld. 

    

Zie ook art 26 Groeipakketdecreet 

Een selectieve participatietoeslag kleuteronderwijs kan worden toegekend aan een 
rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, die is ingeschreven in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of 
buitengewoon kleuteronderwijs, als de leerling gerechtigd is dat onderwijs te volgen overeenkomstig 
het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997. 
 

Zie ook art 29 Groeipakketdecreet 

Een selectieve participatietoeslag lager onderwijs kan worden toegekend aan een 
rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, die is ingeschreven in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of 
buitengewoon lager onderwijs, als de leerling gerechtigd is dat onderwijs te volgen overeenkomstig 
het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997. 
 

 

Zie ook art 32 Groeipakketdecreet 

Een selectieve participatietoeslag secundair onderwijs kan worden toegekend aan een 
rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, die is ingeschreven in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor secundair 
onderwijs of aan een rechthebbende leerling die de leertijd zoals bedoeld in het decreet van 10 juli 
2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap volgt in een door de 



Vlaamse Regering erkend centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote 
ondernemingen. 
 

 

Centraal staat hierbij het belang dat de wetgever hecht om de kinderen meteen bij de start van het 
schooljaar op de banken te krijgen en hen daar te houden (zie memorie van toelichting art 30 bij het 
Groeipakketdecreet). Vandaar dat we kunnen besluiten dat de inschrijving zich moet situeren bij het 
begin van het schooljaar of minstens binnen de 15 kalenderdagen erna. Zie hieromtrent ook de 
zienswijze van Cegeka verderop.    

 

 

Voor de kinderen ……………………………………………….. ontvingen we een positief antwoord mbt de 
pedagogische voorwaarde : 

 

 

…………………… 

 

 

 

Echter dienen wij hier te vermelden, dat na controle van de schoolactiviteiten 2020-2021 van deze 
kinderen in GPA wij bemerken dat zij ingeschreven zijn in het lager en kleuteronderwijs op 9-11-20.  

 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

Door de testen die we al uitgevoerd hebben voor de ‘batch einde schooljaar 2019/2020’ (waarbij 
definitief nagegaan wordt of een kind voor schooljaar 2019/2020 wel recht had op de schooltoeslag) 
weten we, dat de schooltoeslag teruggevorderd wordt als een kind te laat ingeschreven was in school 
=> voor de periode van 01/09 tot datum van inschrijving wordt ook nagegaan of er niet meer dan 15 
kalenderdagen tussen zitten.   

Deze regel ivm de laattijdige inschrijving werd voorgelegd aan Cegeka en zij antwoordden ons het 
volgende : 

 

 



“Dag ……, 

1 van de regels van de controle einde schooljaar is 

- ‘Er mogen maar 15 kalenderdagen zitten tussen uit- en inschrijving’ 
- Voor begin van het schooljaar geldt dit ook.  Dus tussen 1/9 en 25/9 zitten te veel dagen 

vandaar Niet geslaagd voor de controle en een terugvordering. 

Dit is met …………… en …………… zo besproken geweest.” 

 

 

Dit houdt in, dat als aan de programmatie van Cegeka niets gewijzigd wordt, na de controle op de 
voldoende aanwezigheden op het einde van het schooljaar 2020-2021, mevrouw ………………….. 
volgend jaar alle separs uitbetaald voor ……………………………….. zal dienen terug te betalen. 

 

Voor de kinderen ……………………………………. ontvingen we nog geen schoolattesten via Dump 
Onderwijs. 

Voor ……………………………… kunnen wij via flux schoolinschrijvingen terugvinden met als datum 
inschrijving voor het schooljaar 2020-2021 : 30-10-2020. 

Voor …………. kunnen wij een dergelijke flux nog niet terugvinden. 

Wij ontvingen wel papieren attesten voor alle vier deze kinderen met als datum inschrijving eveneens 
30-10-2020. 

 

Opgemerkt dient te worden dat vanuit het dossierbeheer de automatische uitbetaling van de separ 
voor deze 4 kinderen zal vermeden worden indien de schoolattesten ontvangen worden, daar dit zou 
leiden tot een voorlopige uitbetaling die na controle van de pedagogische voorwaarde in 2021 ivm de 
voldoende aanwezigheid, teruggevorderd zou worden. 

 

Voor de andere kinderen kon deze automatische uitbetaling niet tegengehouden worden daar de 
dossierbeheerder op het moment van de automatische uitbetaling nog niet op de hoogte was van de 
daadwerkelijke situatie (laattijdige inschrijving).  

 

……………………….. 

………………………. 

……………………… 

 

 

 



 

De kinderen zijn dus laattijdig ingeschreven en we ontvingen een attest van een dokter bevestigend 
dat de kinderen niet eerder naar school mochten gaan omdat dit anders te gevaarlijk was voor hun 
mindervalide broertje …….. . 

…………………  

 

Verder werd er, weliswaar voor een ander dossier de vraag gesteld aan het VUTG ivm het recht op 
separ voor een kind dat zich niet kon inschrijven omwille van ziekte en daarop kregen wij volgend 
antwoord : 

 

Van: Advies VUTG <advies@vutg.be>  
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 14:25 
Aan: ………………….> 
Onderwerp: RE: Recht op een schooltoeslag voor een kind dat zich niet kan inschrijven omwille van 
ziekte? - dossier ……………………… 

 

Beste, 

Uw redenering klopt. Een regeling voor ziekte is voorzien voor de gezinsbijslagen waaronder de 
kleutertoeslag, maar niet voor de schooltoeslagen. 

Maw kan er dus zoals in ons advies van 9 december 2019 al aangegeven kleutertoeslag worden 
betaald op basis van artikel 9 BVR kinderopvang- en kleutertoeslag op voorwaarde dat het 
voorgelegde doktersattest bewijst dat het kind zich omwille van zijn handicap niet kon inschrijven in 
een kleuterschool. 

Voor de verkrijgen van de Selectieve Participatietoeslag moet er inderdaad voldaan zijn aan de 
voorwaarden van art. 26 GPD, waardoor een inschrijving in een erkende onderwijsinstelling 
noodzakelijk is, waaraan in onderstaande situatie niet voldaan is. Zodra er in dergelijke situatie een 
inschrijving zou zijn, zou een ziekteattest wel de afwezigheid wegens ziekte kunnen wettigen. 

Met vriendelijke groeten, 

……………………… 

VUTG – VLAAMSE UITBETALER GROEIPAKKET 

…………………. 

 

Dit laat ons dan ook in dit dossier de spijtige conclusie trekken dat wij op basis van de loutere 
toepassing van het Groeipakketdecreet, het advies van het  VUTG en de programmatie van de 
groeipakketapplicatie voor de kinderen ………………………………………. geen separ zullen kunnen 
uitbetalen.  

Meer nog, in principe zullen wij in 2021 verplicht zijn om de reeds uitbetaalde separ van 
………………………………. terug te vorderen. 



 

Gezien de pijnlijke situatie waarin het gezin verkeert en vanuit sociaal oogpunt staan wij echter open 
voor elke onderbouwde zienswijze die, niettegenstaande de wetgeving en de applicatie ter zake, ons 
zou toelaten dit dossier op een meer positieve manier te regelen.” 

 
5. Beoordeling ten gronde 

 

5.1. Situering 
 
De selectieve participatietoeslag, ook schooltoeslag genoemd, kan vanaf het schooljaar 2019-2020 
toegekend worden op basis van het Groeipakketdecreet.  Het betreft een overheveling van de 
schooltoelagen vanuit het departement Onderwijs.  
  
Om recht te hebben op de schooltoeslag dient te zijn voldaan aan een aantal voorwaarden.  
  
Aldus bepaalt artikel 24 Groeipakketdecreet de toekenningsvoorwaarden voor de schooltoeslag:  
  
“Een jaarlijkse selectieve participatietoeslag leerling, waarvan het bedrag is bepaald in hoofdstuk 4 
van deze titel, wordt toegekend aan de leerling die aan al de volgende voorwaarden voldoet:  
 
1° de leerling heeft de Belgische nationaliteit, of de leerling van wie het bewijs niet geleverd wordt 
dat hij de Belgische nationaliteit bezit, is toegelaten of gemachtigd om in het Rijk te verblijven of er 
zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;  
 
2° de pedagogische voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2 van deze titel;  
 
3° de financiële voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van deze titel.  
 
De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het eerste lid, 1°, bepalen.  
 
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de selectieve participatietoeslagen 
leerling.”  
  
 
Artikel 25 Groeipakketdecreet1 bepaalt verder de referentiedatum om het recht op de schooltoeslag 
te onderzoeken:  
  
“Om de toestand van het gezin waartoe de rechthebbende leerling behoort te bepalen, wordt bij de 
toepassing van dit decreet rekening gehouden met de toestand op 31 december van het schooljaar in 
kwestie.  

 
1 Volledigheidshalve kan hier gemeld worden dat artikel 25 werd gewijzigd door het decreet van 10 juli 2020 
tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, 
waarbij in artikel 25, eerste en tweede lid de woorden “31 december van het schooljaar in kwestie” vervangen 
worden door “31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie”.  Dit artikel is in werking getreden op 1 
augustus 2020 voor de toekenning van de selectieve participatietoeslagen vanaf het schooljaar 2020-2021.  In 
het voorliggende dossier geldt dus wel nog de referentiedatum van 31 december aangezien de betwisting 
betrekking heeft op de schooltoeslag voor het schooljaar 2019-2020.  



 
Om de nationaliteit en de woonplaats van de rechthebbende leerling die niet gekwalificeerd is als een 
rechtgevend kind als vermeld in artikel 8 te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet rekening 
gehouden met de toestand op 31 december van het schooljaar in kwestie.  
 
Om de pedagogische toestand te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet rekening gehouden 
met de toestand op de laatste schooldag van juni van het schooljaar in kwestie.”  
 
 
In casu volgt de betwiste beslissing d.d. 17.11.2020 van de verwerende partij uit de laattijdige 
schoolinschrijving van de kinderen van de verzoekster.  Aangezien de betwisting tussen de partijen 
zich derhalve toespitst op de pedagogische voorwaarden, wordt daarom hierna enkel ingegaan op de 
pedagogische voorwaarden (art. 24, 1e lid, 2° Groeipakketdecreet). 
 
Hoewel het verzoekschrift van de verzoekster enkel gericht is tegen de weigeringsbeslissing die zij 
ontving van de verwerende partij m.b.t. de kinderen ……………………………………………, stelt de 
Geschillencommissie vast dat – indachtig de opmerking van de verwerende partij dat “Meer nog, in 
principe zullen wij in 2021 verplicht zijn om de reeds uitbetaalde separ van …………………………. 
………………………… terug te vorderen.” – niettemin voor deze laatste kinderen dezelfde problematiek 
van de laattijdige schoolinschrijving relevant is en dus impliciet ook uit de juridische analyse zal 
blijken in welke mate er recht is op de schooltoeslag voor die kinderen. 

 
 
5.2. Pedagogische voorwaarden: relevante decretale bepalingen 
 
In het Groeipakketdecreet wordt inzake de pedagogische voorwaarden een onderscheid gemaakt 
naargelang het kind kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs volgt.   
 
Aangezien het verzoek gericht is tegen de weigeringsbeslissing betreffende de kinderen ………………. 
…………………… die schoolgaand zijn in het secundair onderwijs, worden hierna specifiek de 
pedagogische voorwaarden voor leerlingen in het secundair onderwijs geciteerd.  De voorwaarden 
zijn evenwel vrij gelijklopend voor het lager onderwijs en kleuteronderwijs. 
 
De pedagogische voorwaarden houden in dat het kind moet ingeschreven zijn in een door de 
Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling en voldoende 
aanwezig moet zijn.  Bij uitschrijving uit een school moet de leerling opnieuw ingeschreven worden 
binnen de 15 kalenderdagen.   
 
 

- Voor het secundair onderwijs zijn deze voorwaarden als volgt bepaald in het 
Groeipakketdecreet: 

 
Artikel 32 Groeipakketdecreet: 
“Een selectieve participatietoeslag secundair onderwijs kan worden toegekend aan een 
rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, die is ingeschreven in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor secundair onderwijs 
of aan een rechthebbende leerling die de leertijd zoals bedoeld in het decreet van 10 juli 2008 
betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap volgt in een door de 
Vlaamse Regering erkend centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote 
ondernemingen.” 



 
Artikel 34 Groeipakketdecreet: 
“§1. Aan een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, wordt geen selectieve 
participatietoeslag secundair onderwijs toegekend in een van de volgende gevallen: 
1° in het schooljaar in kwestie is hij niet ingeschreven in een onderwijsinstelling of centrum als 
vermeld in artikel 32; 
2° hij is ongewettigd afwezig geweest; 
3° uiterlijk vijftien kalenderdagen na de datum van uitschrijving uit een instelling voor secundair 
onderwijs of uit de leertijd in een centrum zoals bedoeld in artikel 32 is hij niet opnieuw ingeschreven 
in een instelling voor secundair onderwijs of in de leertijd in een centrum zoals bedoeld in artikel 32. 
In afwijking van het eerste lid, 3°, behoudt de rechthebbende leerling in het secundair onderwijs die 
op 30 juni van het schooljaar in kwestie niet langer ingeschreven is in een instelling voor secundair 
onderwijs of een centrum zoals bedoeld in artikel 32, zijn toelage, op voorwaarde dat hij in de loop 
van dat schooljaar zijn kwalificatie behaalde. 
 
§ 2. Een leerling wordt tijdens een schooljaar geacht niet voldoende aanwezig te zijn als de leerling 
gedurende het schooljaar in kwestie 30 al dan niet gespreide halve schooldagen ongewettigd afwezig 
is geweest tijdens de lessen in de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor 
voltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs, en/of het werkplekleren dat deel uitmaakt van 
de opleiding in de periode van 1 september tot en met 30 juni, en als hij gedurende het schooljaar dat 
voorafgaat aan het schooljaar in kwestie 30, al dan niet gespreide halve schooldagen ongewettigd 
afwezig is geweest tijdens de lessen in de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde 
onderwijsinstelling voor voltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs of de erkende, 
gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs, 
en/of het werkplekleren dat deel uitmaakt van de opleiding in de periode van 1 september tot en met 
30 juni. 
 
§ 3. Een leerling in het secundair onderwijs en het deeltijds leerplichtonderwijs wordt geacht 
aanwezig te zijn wanneer deze tijdens de lessen of het werkplekleren daadwerkelijk aanwezig is of 
niet ongewettigd afwezig is. 
Een leerling is ongewettigd afwezig wanneer deze problematisch afwezig is, zoals bedoeld in het 
besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen 
van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken. 
In afwijking van het tweede lid is een leerling die met een erkende leerovereenkomst of -verbintenis in 
het kader van de leertijd een opleiding volgt in een erkend en gesubsidieerd centrum voor vorming 
van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, onwettig afwezig wanneer deze 
problematisch afwezig is als vermeld in de uitvoeringsreglementering aangenomen door de Vlaamse 
Regering in het kader van de leertijd krachtens artikelen 58 en 59 van het decreet van 10 juli 2008 
betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. 
 
§ 4. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, 2°, bepaalt de Vlaamse Regering het aantal halve 
schooldagen dat een leerling in het voltijds secundair onderwijs maximaal per schooljaar ongewettigd 
afwezig mag zijn, wanneer de onderwijsinstelling in kwestie overeenkomstig artikel 8 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het 
secundair onderwijs, over een afwijkende uurregeling beschikt.” 
 
 

- De Memorie van toelichting verstrekt de volgende toelichting bij de voormelde artikelen 
32 en 34 Groeipakketdecreet: 

 
Betreffende artikel 32 Groeipakketdecreet: 



“Dit artikel bepaalt in welke secundaire scholen of welke centra leerlingen zich moeten inschrijven om 
een selectieve participatietoeslag te krijgen. Er kan opnieuw verwezen worden naar de toelichting 
onder artikel 26. 
(…)” 

Betreffende artikel 34 Groeipakketdecreet: 

“Net zoals het belangrijk is om leerlingen in het lager onderwijs van bij de start van het schooljaar op 
de schoolbanken te krijgen en te houden (cf. artikel 30), geldt dit des te meer voor leerlingen in het 
secundair onderwijs, met inbegrip van leerlingen in het stelsel leren en werken. 

Ten eerste dient de leerling uiteraard ingeschreven te zijn (en te blijven voor het ganse schooljaar). 

Ten tweede mag de leerling niet te vaak ongewettigd afwezig zijn geweest. Dit wordt vastgesteld aan 
de hand van artikel 16, §§ 1, 2° tot en met 3 Decreet Studiefinanciering. 

Ten derde moet de leerling die is uitgeschreven uiterlijk vijftien kalenderdagen na de datum van 
uitschrijving in het secundair onderwijs opnieuw zijn ingeschreven in het secundair onderwijs of in de 
leertijd in een centrum zoals bedoeld in artikel 32. In afwijking hiervan behoudt de leerling in het 
secundair onderwijs die op 30 juni van het schooljaar in kwestie niet langer ingeschreven is zijn 
toelage, op voorwaarde dat de leerling in de loop van dat schooljaar zijn kwalificatie reeds behaald 
had. 

Het sanctioneringsmechanisme van het lager onderwijs is bijgevolg ook van toepassing in het 
secundair onderwijs.  
(…)” 

 
De Memorie van toelichting betreffende artikel 30 waarnaar in de voorgaande passages wordt 
verwezen, bepaalt als volgt: 
 
“Het is belangrijk om kinderen meteen bij de start van het schooljaar op de schoolbanken te krijgen 
én hen daar te houden. De selectieve participatietoeslag speelt hierin een rol van betekenis, net zoals 
voorheen de schooltoelage deed, door het recht op de selectieve participatietoeslag te koppelen aan 
enerzijds de schoolinschrijving en anderzijds de voldoende aanwezigheid. De leerling dient telkens aan 
beide voorwaarden te voldoen. 
(…)”. 
 
 
5.3. Administratieve praktijk 
 

- Elektronische gegevensuitwisseling: 
 
De elektronische gegevensuitwisseling tussen het departement Onderwijs en de uitbetalingsactoren 
die de uitbetalingsactoren toelaat het recht op de schooltoeslag automatisch te onderzoeken zonder 
een aanvraag van het gezin, is als volgt bepaald in het Groeipakketdecreet: 
 
 
Artikel 36 Groeipakketdecreet: 
“§1. Om het recht op en het bedrag van een selectieve participatietoeslag in het secundair onderwijs 
vast te stellen, meldt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan Kind en Gezin: 



1° welke leerlingen in welk structuuronderdeel zijn ingeschreven in een onderwijsinstelling of een 
centrum als vermeld in artikel 32; 
2° de datum van inschrijving; 
3° de datum van eventuele uitschrijving; 
4° welke leerlingen ongewettigd afwezig zijn geweest als vermeld in artikel 34, § 2 tot en met § 4. 
 
§2. Kind en Gezin meldt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming het aantal kinderen dat 
selectieve participatietoeslagen secundair onderwijs ontvangt. 
§3. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de gegevens, vermeld in paragraaf 1 en 2, moeten 
worden meegedeeld. De Vlaamse Regering bepaalt ook welke instellingen aan Kind en Gezin moeten 
melden dat een leerling een interne leerling is en de wijze waarop ze dat moeten melden.” 
 
 
De Memorie van toelichting betreffende artikel 36 Groeipakketdecreet verstrekt daarbij de volgende 
toelichting: 
 
“Dit artikel bepaalt welke gegevens het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming moet meedelen 
aan Kind en Gezin, teneinde te kunnen nagaan of de leerling aan de decretale pedagogische 
voorwaarden van de selectieve participatietoeslag secundair onderwijs voldoet en op welk bedrag 
een leerling recht heeft. 

De uitbetalingsactoren zullen wat betreft de pedagogische gegevens, en de gegevens betreffende 
welke leerlingen in het 3de leerjaar van de 3de graad voltijds technisch of beroepssecundair zitten, en 
welke leerlingen secundair onderwijs en welke leerlingen het stelsel leren en werken volgen enkel 
rekening houden met de informatie die door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt 
bezorgd aan Kind en Gezin. 

(…)” 

 
 

- Administratieve onderrichtingen: 
 
Uit de Toelichtingsnota nr. 13 d.d. 3.12.2019 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket blijken de 
volgende administratieve onderrichtingen voor de uitbetalingsactoren inzake de wijze waarop zij het 
recht op de schooltoeslag dienen vast te stellen aan de hand van de elektronische gegevens van het 
departement Onderwijs: 
 
“(…) Om na te gaan of de leerling onderwijs volgt in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, 
gefinancierde, of gesubsidieerde onderwijsinstelling kunnen de uitbetalingsactoren zich enkel baseren 
op de gegevens van Onderwijs.  Als de gegevens uit de flux afkomstig van Onderwijs betwist worden, 
kan het dossier enkel aangepast worden op basis van verbeterde gegevens meegedeeld door 
Onderwijs.  De uitbetalingsactoren dienen anomalieën dienaangaande te signaleren aan het team 
Kadaster/fluxen van Kind & Gezin.” 

 
“2.3. Secundair Onderwijs en leerlingen van de opleiding verpleegkunde in het hoger 
beroepsonderwijs (HBO5-verpleegkunde) 
De rechthebbende leerling in het secundair onderwijs en HBO5-verpleegkunde moet voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 

 ingeschreven zijn in secundair onderwijs of in HBO5-verpleegkunde; 



 gerechtigd zijn om secundair onderwijs of HBO5-verpleegkunde te volgen; 
 leeftijdsvoorwaarde: maximum 22 jaar in het schooljaar; in het schooljaar 2019/2020 is dat 

maximum 22 jaar voor of op 31 augustus 2020. 
Uitzondering: er geldt geen leeftijdsgrens voor rechthebbende leerlingen die onderwijs volgen 
in het buitengewoon secundair onderwijs of die HBO5-verpleegkunde volgen; 

 voldoende aanwezig zijn in het lopende en voorafgaande schooljaar, d.w.z. minder dan 30, al 
dan niet gespreide, halve schooldagen ongewettigd afwezig per schooljaar; 

 bij verandering van school in de loop van het schooljaar, mag er niet meer dan 15 
kalenderdagen verschil zijn tussen de uitschrijving in de vroegere school en de herinschrijving 
in de nieuwe school. 

Indien de leerling 2 schooljaren op rij meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig was op school 
wordt de schooltoeslag voor het 2e schooljaar ofwel niet-toegekend of teruggevorderd. Echter 
wanneer de leerling op 30 juni 2020 niet meer ingeschreven is in een instelling voor secundair 
onderwijs, maar in de loop van het schooljaar 2019/2020 zijn kwalificatie behaalde, behoudt hij zijn 
recht op schooltoeslag voor het schooljaar 2019/2020. 
Wij vestigen er de aandacht op dat de rechthebbende leerling in HBO5-verpleegkunde gedurende de 
volledige opleidingscyclus in aanmerking komt voor een schooltoeslag. 
  
2.3.1.  Gegevensvergaring in de automatische procedure en in de manuele alarmbelprocedure 
De inschrijving in het secundair onderwijs of HBO5-verpleegkunde blijkt uit de (maandelijkse) dump 
Inschrijvingen van “Onderwijs”, alsook uit de schoolInschrijvingen_Attest17en de inschrijvingen D062 
tot 25 jaar. 
Uit deze dump van Onderwijs zal ook blijken of de leerling bij verandering van school in de loop van 
het schooljaar tijdig (binnen 15 kalenderdagen) ingeschreven is in een andere school.  Als 
de leerling ingeschreven is dient ook te worden aangenomen dat hij gerechtigd is om secundair 
onderwijs te volgen.  
Of de leerling voldoende aanwezig was op school blijkt uit de consultatiestroom “Aanwezigheden” 
van Onderwijs.  Via de dump & consultatiestroom van Onderwijs worden de problematische 
afwezigheden meegedeeld. Om dit te kunnen beoordelen zullen volgende zomer na het einde van 
het schooljaar 2019/2020 ook de problematische afwezigheden in het schooljaar 2018/2019 aan 
de uitbetalingsactoren worden meegedeeld. (…)” 
 
 
5.4. Toegepast op het voorliggende dossier 
 
Uit de argumentatie die de verwerende partij verstrekte, blijkt dat er op basis van de beschikbare 
elektronische gegevensfluxen (met gegevens afkomstig van Onderwijs) en de wijze waarop de 
decretaal vereiste gegevens om de schooltoeslag toe te kennen, zijn geprogrammeerd in de 
betalingsapplicatie, de verwerende partij geen schooltoeslag kan toekennen (cf. Centraal staat hierbij 
het belang dat de wetgever hecht om de kinderen meteen bij de start van het schooljaar op de 
banken te krijgen en hen daar te houden (zie memorie van toelichting art 30 bij het 
Groeipakketdecreet). Vandaar dat we kunnen besluiten dat de inschrijving zich moet situeren bij het 
begin van het schooljaar of minstens binnen de 15 kalenderdagen erna. Zie hieromtrent ook de 
zienswijze van Cegeka verderop.  (…) Door de testen die we al uitgevoerd hebben voor de ‘batch einde 
schooljaar 2019/2020’ (waarbij definitief nagegaan wordt of een kind voor schooljaar 2019/2020 wel 
recht had op de schooltoeslag) weten we, dat de schooltoeslag teruggevorderd wordt als een kind te 
laat ingeschreven was in school => voor de periode van 01/09 tot datum van inschrijving wordt ook 
nagegaan of er niet meer dan 15 kalenderdagen tussen zitten.   
Deze regel ivm de laattijdige inschrijving werd voorgelegd aan Cegeka en zij antwoordden ons het 
volgende : 

 



 

“Dag ……, 

1 van de regels van de controle einde schooljaar is 

- ‘Er mogen maar 15 kalenderdagen zitten tussen uit- en inschrijving’ 
- Voor begin van het schooljaar geldt dit ook.  Dus tussen 1/9 en 25/9 zitten te veel dagen 

vandaar Niet geslaagd voor de controle en een terugvordering. 

Dit is met …………… en …………… zo besproken geweest.” 

 

Dit houdt in, dat als aan de programmatie van Cegeka niets gewijzigd wordt, na de controle op de 
voldoende aanwezigheden op het einde van het schooljaar 2020-2021, mevrouw ………………….. 
volgend jaar alle separs uitbetaald voor ……………………………….. zal dienen terug te betalen.” 

 
 
De Geschillencommissie stelt verder aan de hand van de historiek van de schoolinschrijvingen (via de 
gegevensbank KRING) vast dat de kinderen voor wie de schooltoeslag werd geweigerd, allen 
veranderden van school en dus in het schooljaar 2020-2021 startten op een nieuwe school.  Zoals de 
verzoekster aangeeft in haar verzoekschrift, werden de kinderen pas laattijdig ingeschreven omdat 
de gezondheidsrisico’s voor hun broer te groot waren, waardoor de kinderen omwille van medische 
redenen niet in de mogelijkheid waren zich in te schrijven, aldus geattesteerd door de behandelende 
arts. 
 
De verwerende partij verwijst ook naar de Memorie van toelichting bij de toepasselijke bepalingen 
van het Groeipakketdecreet waaruit blijkt dat het de bedoeling is om kinderen van bij de start van 
het schooljaar te laten deelnemen aan het onderwijs.   
 
“Net zoals het belangrijk is om leerlingen in het lager onderwijs van bij de start van het schooljaar op 
de schoolbanken te krijgen en te houden (cf. artikel 30), geldt dit des te meer voor leerlingen in het 
secundair onderwijs, met inbegrip van leerlingen in het stelsel leren en werken. (…) 
Het is belangrijk om kinderen meteen bij de start van het schooljaar op de schoolbanken te krijgen én 
hen daar te houden. De selectieve participatietoeslag speelt hierin een rol van betekenis, net zoals 
voorheen de schooltoelage deed, door het recht op de selectieve participatietoeslag te koppelen aan 
enerzijds de schoolinschrijving en anderzijds de voldoende aanwezigheid. De leerling dient telkens aan 
beide voorwaarden te voldoen.” 

 
In die zin stelt de Geschillencommissie vast dat de toekenning van de schooltoeslag 
geconceptualiseerd is als een incentive doordat de schooltoeslag een selectieve participatietoeslag 
is, d.w.z. niet onvoorwaardelijk zoals de basisgezinsbijslag maar selectief (nl. enkel voor de kinderen 
die ingeschreven zijn bij een erkende onderwijsinrichting en voldoende aanwezig zijn). 
 
Die incentive, in het licht van de democratisering van het onderwijs en om spijbelgedrag tegen te 
gaan, blijkt ook zeer duidelijk uit de volgende passages in de Conceptnota en de Memorie van 
toelichting betreffende het Groeipakketdecreet: 
 
 
 



- Conceptnota: 
 

“Naast het onvoorwaardelijke luik van het groeipakket, integreren we een derde pijler. Deze 
derde pijler bevat een universeel gedeelte en een selectief gedeelte. Via deze derde pijler geven 
we verder vorm aan een geïntegreerd gezinsbeleid waarbij we ook inzetten op gerichte acties in 
het kader van het bevorderen van de participatie van kinderen aan het maatschappelijk leven in 
functie van het vergroten van hun ontwikkelingskansen. Primordiaal hierbij is de participatie aan 
kinderopvang en onderwijs.  

(…) 

Het selectieve gedeelte is belangrijk in het kader van de kinderarmoede.  

(…) 

Voor kansarme ouders kan het financiële aspect in het bijzonder een drempel vormen om hun 
kind naar school te laten gaan. Dit blijkt ook uit recent onderzoek van de OESO (Reviews of School 
Resources, december 2015). De onderwijskosten die een school doorrekent aan de ouders, onder 
andere voor boeken, worden als criterium belangrijker naarmate de sociaal-economische status 
van de ouders lager is. Hetzelfde geldt voor betalingsfaciliteiten die de school voorziet, zoals 
gespreide betaling van schoolfacturen. Het Netwerk tegen Armoede pleit ervoor dat elke leerling 
les moet kunnen volgen in een school met een pedagogische project dat best aansluit bij zijn/haar 
talenten, kostenverschillen mogen dat niet in de weg staan. 

De vroegere schooltoelagen worden omgevormd tot een selectieve participatietoeslag en worden 
budgettair nog versterkt. Ze komen bovenop de universele participatietoeslagen. De 
inkomensgrenzen zullen zo vastgelegd worden dat het aandeel van de populatie die in 
aanmerking komt voor een schooltoelage zeker niet daalt. De doelgroep van de schooltoelage 
blijft behouden, evenals de huidige inschrijvings- en aanwezigheidsvoorwaarden van toepassing 
in de schooltoelagen. 

(…) 

Aan kwetsbare gezinnen met kinderen uit lager- en secundair onderwijs, geven we in september 
en februari ook een extra selectieve participatietoeslag (financiële stimulans om de extra kosten 
te kunnen dragen) als hun kinderen ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling (via DISCIMUS is 
gegevensuitwisseling over bv. inschrijvingen mogelijk – beleidsbrief Onderwijs 2015-2016). De 
inkomensgegevens van de gezinnen zullen al aanwezig zijn in het kader van de 
inkomensgerelateerde toeslag binnen de kinderbijslag, waardoor de toelage in grote mate 
automatisch zal kunnen toegekend worden (en er dus minder kans is op non-take-up). 

Deze toeslag kan variëren inzake bedrag onder andere naargelang het kind ouder wordt, 
aangezien de studiekosten in het secundair onderwijs merkelijk hoger zijn dan in het lager 
onderwijs (respectievelijk gemiddeld €1.250 versus €400 per jaar). (…)” 

 

- Memorie van toelichting betreffende het Groeipakketdecreet: 
 

“Enerzijds wordt voorzien in selectieve participatietoeslagen, zijnde financiële tegemoetkomingen 
aan leerlingen of studenten om hun deelname aan het onderwijs te ondersteunen. De selectieve 



participatietoeslagen zijn een vorm van (financiële en sociale) bijstand aan deze kinderen, die 
wordt toegekend rekening houdend met de toestand van het gezin op het vlak van de inkomsten. 
(…) 
De selectieve participatietoeslag, als maatregel van gezinsbeleid, ondersteunt op die manier de 
democratisering van het onderwijs en beoogt personen die het financieel minder gemakkelijk 
hebben, te ondersteunen en op die manier, voor de betrokken rechthebbende leerling, maximale 
kwalificatiekansen en ontplooiingsmogelijkheden in het onderwijs te creëren.  
(…) 
Om te bepalen of een leerling recht heeft op studiefinanciering, geldt de financiële draagkracht 
van het gezin waartoe de leerling behoort, als referentie. De selectieve participatietoeslagen 
beogen de leerling financieel te ondersteunen bij zijn school- en studiekosten om op die manier de 
leerling toe te laten deel te nemen aan onderwijs, wat de democratisering van het onderwijs ten 
goede komt. (…)” 

 
Op basis van de voorgaande passages uit de Conceptnota en de Memorie van toelichting stelt de 
Geschillencommissie vast dat naast de voormelde incentive om spijbelgedrag tegen te gaan, ook zeer 
sterk blijkt dat de Vlaamse decreetgever wil inzetten op de democratisering van het onderwijs en wil 
vermijden dat een financiële drempel het de gezinnen zou bemoeilijken om hun kinderen naar school 
te laten gaan, omwille van de schoolkosten (aankoop boeken, …) zeker in het secundair onderwijs. 
 
De Geschillencommissie stelt vast dat uit het voorliggende verzoekschrift allesbehalve blijkt dat de 
laattijdige inschrijving van de kinderen …………… zou gelegen zijn in spijbelgedrag.  De laattijdige 
inschrijving is daarentegen gebeurd buiten de wil van de ouders en de kinderen om, omdat het om 
medische redenen zo werd voorgeschreven door de behandelende arts met een attest d.d. 
18.11.2020. 

Daarbij stelt de Geschillencommissie vast dat voor de kinderen een geldige schoolinschrijving 
voorhanden is zoals het Groeipakketdecreet vereist en dat de afwezigheid van de kinderen op school 
in de periode september-oktober 2020 gedekt wordt door een medisch attest. 

De situatie van overmacht waarin het gezin zich bevond door de vergaande gevolgen van een 
wereldwijde gezondheidscrisis (COVID-19-virus) die in onze maatschappij tot tal van strenge 
maatregelen noopte om in het bijzonder personen die tot een risicogroep behoren te beschermen, is 
zeer duidelijk aangezien in het gezin ……………….. het risico op een besmetting voor de broer van de 
schoolgaande kinderen, ………, gelet op zijn gezondheidstoestand, te groot werd geacht door de 
behandelende geneesheer. 

Rekening houdende met de teneur van de uitzonderlijke gezondheidscrisis, het medisch attest dat de 
laattijdige inschrijving van de kinderen ………………. wettigt en verklaart, de situatie van overmacht van 
het gezin waarbij absoluut geen sprake was van spijbelgedrag, alsook het opzet (zoals blijkt uit de 
voormelde passages van de Conceptnota en de Memorie van toelichting) dat de schooltoeslag 
bedoeld is om de financiële kosten voor schoolgaande kinderen te dragen en zo de democratisering 
van het onderwijs te faciliteren, meent de Geschillencommissie dat in casu het doel van de wetgever 
niet zou bereikt worden indien de schooltoeslag geweigerd zou worden op basis van de beschikbare 
elektronische gegevensfluxen waarbij louter de laattijdige inschrijving blijkt maar niet de 
(gewettigde) reden erachter.   

Een situatie van overmacht zoals in casu gewettigd door een medisch attest kan namelijk in de 
huidige programmatie van de gegevensfluxen en de Groeipakketapplicatie (betalingsapplicatie) niet 
ingevoerd worden.  Dit blijkt ook zo voor de jongere kinderen ……………… (lager onderwijs): hoewel de 



inschrijving van de kinderen retroageerde tot 1 september 2020 (in acht genomen het medisch attest 
dat de afwezigheidsperiode september-oktober 2020 dekte), bleef dit in de groeipakketapplicatie 
toch geregistreerd als een laattijdige inschrijving op de datum dat de inschrijving werd ingevoerd 
door de school. 

Dit alles neemt niet weg dat de verwerende partij geen andere keuze had dan zich te baseren op de 
beschikbare elektronische gegevens aangezien in de administratieve onderrichtingen uitdrukkelijk is 
bepaald dat de uitbetalingsactor enkel rekening kan houden met die gegevens.   

Verder bemerkt de Geschillencommissie dat een medisch attest wel aanvaard wordt ter 
rechtvaardiging van afwezigheidsdagen tijdens het schooljaar (zie artikel 34, §2 Groeipakketdecreet) 
en het inconsistent lijkt dat een medisch attest niet de laattijdige opstart van een schooljaar zou 
kunnen rechtvaardigen. 

Ten slotte merkt de Geschillencommissie op dat de situatie waarbij door het COVID-19-virus de 
schoolgaande kinderen de gezondheidssituatie van hun broer als risicopatiënt ernstig zouden kunnen 
in gevaar brengen, uiteraard zeer uitzonderlijk is en eigen aan de besmettingsgraad van het COVID-
19-virus, en het daardoor ook moeilijk kon voorzien zijn in het Groeipakketdecreet. 

 
6. Beslissing 

Gelet op het Decreet van 27 juli 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid 
(BS 31 juli 2018), artikelen 104-114;    
 
Gelet op het Besluit van 29 juni 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een 
commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van 
het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan;   
  
Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 
vordering van de verzoekster ontvankelijk en gegrond is, in die zin dat er recht is op een selectieve 
participatietoeslag voor de kinderen …………………………………………………………………………………………… 
………………………………… in de mate dat voldaan is aan de overige (financiële) toekenningsvoorwaarden 
voor de selectieve participatietoeslag. 

 
 
Aldus uitgesproken te Brussel op 4 december 2020. 

De commissie was samengesteld uit: 

- De heer Herman Verlinden, voorzitter; 
- De heer Ignace Lambert (Opgroeien Regie) en de heer Maarten Vankeersbilck (KidsLife), 

effectieve leden. 

Opgemaakt in drie originele exemplaren, waaronder één exemplaar voor elke partij. 

Er kan beroep tegen deze beslissing worden ingesteld bij de griffie van de Arbeidsrechtbank te Gent, 
afdeling Brugge, Kazernevest 3 te 8000 Brugge. 



De partijen beschikken hiervoor over een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde dag na 
de datum van dit aangetekend schrijven (art. 115, § 1, 1e lid van het Decreet van 27 april 20182 en 
art. 22, 3e lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 20183). 

 

De voorzitter      De secretaris 

 

 

 

H. Verlinden      M. Serlippens 
 
 
 

 
Door toepassing van het Decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds 
Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van 
het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het 
decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp wijzigt vanaf 18 april 2019 
de naam van ‘Kind en Gezin’ in ‘Opgroeien regie’. 
De taken en opdrachten van het agentschap Kind en Gezin worden integraal 
overgenomen.  
Vanaf de inwerkingtreding van het vermelde decreet van 1 maart 2019 wordt op alle 
officiële documenten de benaming ‘Opgroeien regie’ gebruikt.  
De benaming Kind en Gezin wordt nog behouden in communicatie naar de ouders en 
voorzieningen om de herkenbaarheid en continuïteit van de dienstverlening te 
behouden. 

 

 

 
2 Tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. 
3 Betreffende de oprichting van een commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in 
het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan. 


