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OPGROEIEN REGIE  
GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET  

  
BESLISSING  

NR. 2021/047 
  

19 november 2021  
  

REPERTORIUMNR. GC/21/A0131  
 

  
INZAKE : De heer ............ ..............., wonende te ……………………………………………………..; 
 
- Verzoeker –   
 
 
TEGEN : ……………, met maatschappelijke zetel te ………………………………………………….. 
 
- Verwerende partij -  
  

1. Over het procedureverloop 
 

Gelet op de beslissing van verwerende partij d.d. 19 mei 2021;  
 
Gelet op het verzoekschrift ingediend per e-mail d.d. 20 mei 2021 bij de Geschillencommissie1;  
 
Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 3 juni 2021 waarbij aan verzoekster de 
ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld;  
 
Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun belangen op deze 
zitting van 19 november 2021 kunnen komen verdedigen of zich daarbij door een raadsman of een 
gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen;  
 

 
1 Bij de bepalingen van artikel 104, 1e lid van het Decreet van 27 april 2018 (tot regeling van de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid) werd er bij Kind en Gezin (Opgroeien Regie) een geschillencommissie ingericht.  In 
toepassing van het 2e lid van voormeld artikel kan er tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan na afloop van de termijn waarin hij op 
basis van dit decreet een beslissing moet nemen (met uitzondering van de in het 3e lid bepaalde 
uitzonderingen), alleen beroep worden ingesteld bij deze geschillencommissie. 

 



Gelet op het feit dat  verzoeker niet  op de zitting van 19 november 2021 is verschenen of zich heeft 
laten vertegenwoordigen;  
 

Gelet op het feit dat verwerende partij niet op de zitting van 19 november 2021 is verschenen of zich 
heeft laten vertegenwoordigen;  

 
Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt.  
 
 

2. Over de feiten van de zaak 
 
Verzoeker heeft vijf kinderen voor wie groeipakket wordt uitbetaald.  Het gaat meer bepaald om 
................. (°………….. 2003), ............ (°…………. 2004), ............ (°…………… 2005) ............ (°………. 2011), 
en ............ (°…………. 2020) ................  Het ganse gezin heeft de Belgische nationaliteit.  
  
Op 24 maart 2021 schreef het arbeidsauditoraat van ………………………… de inspectiedienst van het 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket aan.  Daarbij stelt het auditoraat dat door vaststellingen van de 
politie met zekerheid de afwezigheid van het gezin in België blijkt voor de periode 1 september 2020 
tot en met 1 december 2020.  Verder geeft het auditoraat aan dat er aanwijzingen zijn dat het gezin 
al sedert 2011 in Iran woont en enkel tijdens de zomervakanties in België verblijft. Het auditoraat 
voegt hieraan toe dat er van de vijf kinderen ook geen inschrijving gekend is in een Belgische 
onderwijsinstelling.  Het arbeidsauditoraat vraagt hierbij aansluitend om ‘het nodige te doen op het 
vlak van de gezinstoelagen voor het verleden en op heden’.  Het auditoraat vraagt eveneens aan het 
Agentschap om hen op de hoogte te houden van eventuele terugvorderingsbeslissingen.   
 
Dit onderzoek was door het arbeidsauditoraat ambtshalve geopend omdat het gemeentebestuur van 
............, waar betrokkenen hun domicilie hebben, aangeschreven was door de FOD Buitenlandse 
Zaken, die het verdacht vond dat de ouders een verklaring kwamen afleggen van de geboorte van 
hun kind ............ ............... (°………………………. in Iran) op het Consulaat-generaal van België te 
Teheran, terwijl ze in Iran woonden.  De heer ............... meldde immers op het Consulaat-Generaal, 
zo blijkt uit de e-mail van de FOD Buitenlandse Zaken ‘dat hij in Iran woonde sedert 2011 en eenmaal 
per jaar naar België terugkeert voor de zomer’. Hij verklaarde dat hij dit nodig had om naar België 
terug te keren om zijn dochter in de bevolkingsregisters te kunnen laten inschrijven.  
  
Dit deed bij de FOD Buitenlandse Zaken het vermoeden rijzen dat er domiciliefraude gepleegd werd 
en bijgevolg werd aan het gemeentebestuur van ............ opgedragen om een woonstcontrole uit te 
voeren.  
 
In het PV wordt door de opstellers toegevoegd dat ze meermaals door verzoeker werden 
aangemaand spoed te zetten achter hun onderzoek, wat het vermoeden deed rijzen dat het gezin 
opnieuw (vanuit België) naar het buitenland wilde vertrekken eind augustus/begin september 
(2020) en daarom de inschrijving in de bevolkingsregisters van ............ dringend nodig had, 
omdat men een identiteitskaart en paspoort moet kunnen voorleggen bij het verlaten van België.  
  
Daaropvolgend heeft de politiezone eveneens alle mogelijke betrokken socialezekerheidsinstanties 
aangeschreven om na te gaan of er ten gevolge van domiciliefraude eventueel 
socialezekerheidsuitkeringen werden genoten in België. Dit bleek uiteindelijk het geval te zijn voor 
het groeipakket en de werkloosheid.  
  



Het PV met de conclusie van de arbeidsauditeur dat er domiciliefraude gepleegd werd, met 
zekerheid voor de periode van 1 september tot 1 december 2020, heeft geleid tot de beslissing tot 
terugvordering door verwerende partij van 19 mei 2021, waarbij wordt verwezen naar informatie 
die verwerende partij had verkregen via de Inspectie- en begeleidingsdienst van het Agentschap 
Uitbetaling Groeipakket als volgt:  
  
‘Wij ontvingen van de Inspectie- en Begeleidingsdienst informatie waaruit blijkt dat u met zekerheid 
niet in België verbleef over de periode van 9.2020 tot en met 12.2020.’  
  
Er wordt verder geoordeeld dat deze bedragen ten onrechte werden verkregen door frauduleuze 
handelingen waardoor kwijtschelding van de schuld niet mogelijk is.  
  
Er wordt tenslotte op gewezen dat er nog een andere openstaande schuld is van 1.162,80 euro maar 
deze schuld maakt geen deel uit van de voorliggende vordering van de verzoeker (nl. de 
terugvordering voor de maanden september en oktober 2020, ten bedrage van 1.664,60 EUR).  
 

  
3. Standpunt van verzoeker 

 
In zijn verzoekschrift haalt verzoeker aan dat hij pas op 5 oktober 2020 met het ganse gezin 
vertrokken is naar Iran. 
  
Hij staaft zijn vertrek met vliegtuigtickets op naam van alle leden van het gezin, m.n. de ouders en vijf 
kinderen, met vertrekdatum op 5 oktober 2020.  Deze tickets zijn deels in het Arabisch 
opgesteld zodat het niet evident is om de waarachtigheid ervan te beoordelen.  Verder legt hij 
ook de facturen van de PCR-testen voor, die het gezin (ouders en vier oudste kinderen) moest laten 
afnemen 72u voor vertrek, om aan te tonen dat ze niet besmet waren met het coronavirus.  
Tenslotte legt hij de betaling voor van de autosnelweg naar de luchthaven in Parijs op 5 oktober 
2020.  
  
Verwerende partij aanvaardt deze stukken in elk geval niet als bewijs van verblijf tot die datum in 
België.  Zij meent immers op basis van de bevindingen van de politie en de conclusie van het 
arbeidsauditoraat dat bewezen is dat betrokkenen niet in België waren voor de kwestieuze periode, 
de maanden september en oktober 2020.  
 

 
4. Standpunt van verwerende partij 

 
In een brief van verwerende partij aan verzoeker motiveerde verwerende partij haar beslissing als 
volgt:   
  
‘Wij ontvingen van de Inspectie- en Begeleidingsdienst van de informatie dat u met zekerheid niet in 
België verbleef voor de periode van 09.2020 tot en met 12.2020.   
  
Dit betekent dat u ten onrechte de gezinsbijslag genoten heeft over de maanden september 2020 en 
oktober 2020.  
Het ten onrechte bedraagt 1.6664, 60 euro.(…)’  
  
  
In een e-mail van  27 augustus 2021 heeft verwerende partij haar toelichting bezorgd met 
verantwoording van de genomen beslissing als volgt: 
  



De feiten   
Kinderbijslagfonds …………………….. kende over de periode van 01.04.2008 tot en met 30.09.2018 
gezinsbijslag toe, uit hoofde van Dhr. ............... ............ (rechthebbende in het dossier – ………… 
………..) aan Mevrouw …………………………….. (bijslagtrekkende in het dossier – ………………………..) voor de 
kinderen: - ............... ................. (°……………………………………..). - ............... ............ (°………………… 
……………………………..). - ............... ............ (°……………………………………………………………). 
- ............... ............ (°……………………………………….). Dhr. ............... ............ bevestigde per e-mail 
op 02.10.2018 dat het gezin in het buitenland verbleef. Desondanks bleven zij verder in België 
gedomicilieerd.  
  
Op 25.05.2019 diende Dhr. ............... ............ per e-mail een aanvraag in om het recht op 
gezinsbijslag opnieuw te onderzoeken omdat het gezin terug was gekeerd uit België. Op 11.06.2019 
werd het document ingevuld en ondertekend.  
  
Uit het onderzoek dat volgde naar aanleiding van de aanvraag, bleek dat betrokkenen opnieuw recht 
openden op gezinsbijslag vanaf 01.07.2019. Dit werd schriftelijk bevestigd per brief en per e-mail op 
16.07.2019.  
  
Dhr. ............... ............ ging niet akkoord met het feit dat de nieuwe bedragen uit het 
Groeipakketdecreet van toepassing waren en diende per e-mail een klacht in.   
  
Deze werd beantwoord op 20.08.2021.  
  
Op 28.08.2019 ontving ……………………………………. een nieuwe e-mail met melding dat het gezin 
opnieuw naar het buitenland was vertrokken sinds 18.08.2019 en de kinderen er tot en met juni 2020 
lessen zouden volgen.  
  
De toekenning van de gezinsbijslag werd stopgezet met ingang vanaf 01.10.2019 en deze over 
september 2019 werd teruggevorderd op 04.08.2020.  
Deze schuld werd terug betaald door middel van inhoudingen op de gezinsbijslag die wel kon worden 
toegekend.   
  
Op 22.07.2020 deed Dhr. ............... ............ een nieuwe aanvraag om het recht op gezinsbijslag 
opnieuw te onderzoeken omdat het gezin terugkeerde naar Vlaanderen op 12.07.2020.  
  
Er werd aan het gezin opnieuw gezinsbijslag toegekend met ingang vanaf 01.07.2020 en dit aan de 
nieuwe bedragen van het Groeipakketdecreet.   
  
Op 07.08.2020 diende Dhr. ............... ............ een aanvraag in om het startbedrag en de gezinsbijslag 
te bekomen voor zijn dochter ............... ............ (°…………………………………………..).  
  
De aanvraag gezinsbijslag werd in eerste instantie negatief beoordeeld op 21.08.2021, omdat het 
kind ............... ............ niet op de officiële gezinssamenstelling stond.  
  
Kortelings later ontving …………………………………….. een gezinssamenstelling waar het 
kind ............... ............ officieel gedomicilieerd was in Vlaanderen met ingang vanaf 23.01.2020.  
  
Er werd een positieve regularisatie uitgevoerd van de gezinsbijslag ten bedrage van 1.326 EUR over 
de periode van 01.01.2020 tot en met 30.08.2020 voor het kind ............... ............. De beslissingsbrief 
werd aan betrokkenen overgemaakt op 01.09.2020.  
  



Het startbedrag werd echter niet toegekend omdat het kind op het ogenblik van geboorte niet in 
Vlaanderen zou verblijven. Dhr. ............... ............ werd hiervan op de hoogte gebracht per e-mail op 
datum van 28.10.2020.  
  
Dhr. ............... ............ liet op 29.10.2020 per e-mail weten dat het gezin in het buitenland verblijft, 
maar ze hun hoofdverblijfplaats in België hebben.  
  
Op 12.11.2021 stuurde ………………………………. een e-mail naar Dhr. ............... ............ met mededeling 
dat zijn vraag opnieuw zou worden onderzocht.  
  
Intussen had de gemeente de gezinssamenstelling gewijzigd met terugwerkende kracht, waardoor 
het kind ............... ............ pas officieel in België werd ingeschreven met ingang vanaf 25.08.2020.  
  
Hierdoor werd de eerder toegekende gezinsbijslag voor ............... ............ over de periode van 
01.01.2020 tot en met 31.07.2020 teruggevorderd ten bedrage van 1.162,80 EUR. Deze beslissing 
werd aan betrokkenen per brief meegedeeld op 24.11.2020.  
  
Het niet-toekennen van het startbedrag is hierdoor gerechtvaardigd. Deze schuld werd door 
Dhr. ............... ............ in één keer terug betaald op datum van 25.05.2021. Intussen had 
Dhr. ............... ............ op 26.10.2020 opnieuw laten weten dat het gezin opnieuw naar het 
buitenland was vertrokken op datum van 05.10.2020 en zij terug zouden keren in juni 2021.  
  
De toekenning van de gezinsbijslag werd opnieuw stopgezet met ingang vanaf 01.10.2020.   
  
Op 11.05.2021 ontving .................................. een e-mail van de Inspectie – en Begeleidingsdienst 
VUTG.  
  
In deze e-mail werd melding gemaakt van het feit dat er sprake kan zijn van fraude en 
werd .................................. verzocht om het dossier opnieuw te onderzoeken. Het proces-verbaal 
werd ons eveneens overgemaakt.  
  
.................................. acht de afwezigheid van betrokkenen uit België voldoende bewezen op basis 
van de elementen in het PV met referentienummer …………………………… d.d. 14.08.2020 en het 
oordeel van de arbeidsauditeur in haar schrijven van 24.03.2021. Zo is de arbeidsauditeur van 
mening dat op basis van de politionele vaststellingen er duidelijk kan worden aangetoond dat het 
gezin afwezig is in België over de periode van 01.09.2020 tot en met 01.12.2020. In het proces-
verbaal staat onder meer te lezen dat er uit het buurtonderzoek is gebleken dat het 
gezin ............... enkel aanwezig is in de zomermaanden juli en augustus. Tijdens de overige 
maanden van het jaar is er weinig tot geen beweging te merken aan de wonen en dit zou al enkele 
jaren bezig zijn. Daarnaast werden er op verschillende data en uren in de periode van 01.09.2020 tot 
en met 01.12.2020 passages aan de woning uitgevoerd door de politie met een negatief resultaat. Er 
werd telkens niemand aangetroffen en de rolluiken waren dicht. De tuin lag er zeer wanordelijk en 
overwoekerd bij en de opstellers ontvangen van Dhr. ............... ............ verschillende documenten 
waaruit blijkt dat de kinderen schoollopen in het buitenland.   
  
.................................. is van mening over voldoende bewijslast te beschikken om aan te nemen dat 
Dhr. ............... ............ en zijn gezin niet in België aanwezig waren in de maanden 01.09.2020 – 
01.12.2020 en dus eerder naar het buitenland zijn vertrokken dan 05.10.2020, zoals 
Dhr. ............... ............ zelf meedeelde in zijn e-mail van 26.10.2020. Om die reden werd de 
toegekende gezinsbijslag zoals bepaald in artikel 13 van het Groeipakketdecreet teruggevorderd over 
de periode van 01.09.2020 tot en met 31.10.2020 ten bedrage van 1.664,60 EUR voor de kinderen: 
- ............... ................. (°................................................). 



- ............... ............ (°................................................). 
- ............... ............ (°................................................). - ............... ............ 
(°................................................). - ............... ............ (°................................................).   
  
Dit werd per aangetekend schrijven meegedeeld aan betrokkenen op 19.05.2021.  
  
Tegen deze beslissing tekende Dhr. ............... ............ beroep aan.   
  
De ontvankelijkheid   
Het verzoekschrift is ontvankelijk. De teruggevorderde periode van 01.09.2020 tot en met 31.10.2020 
valt onder de wetgeving van het Groeipakketdecreet. Hiervoor is de Geschillencommissie bevoegd.   
  
De gegrondheid   
Wij beschouwen het verzoekschrift als ongegrond voor wat de periode van 01.09.2020 tot en met 
31.10.2020 betreft.  
  
Voorafgaandelijk   
De discussie gaat ten gronde over de vraag of de rechtgevende kinderen al dan niet in Vlaanderen 
aanwezig waren in de periode van 01.09.2020 tot en met 31.10.2020. De periode die teruggevorderd 
werd. Het antwoord op deze vraag moet .................................. in staat stellen om het recht op 
gezinsbijslag te bepalen zoals voorgeschreven in artikel 13 van Groeipakketdecreet voor de kinderen: 
- ............... ................. (°................................................). 
- ............... ............ (°................................................). 
- ............... ............ (°................................................). - ............... ............ 
(°................................................). - ............... ............ (°................................................).   
  
.................................. wenst voorafgaandelijk de aandacht te vestigen op enkele begrippen zoals ze 
worden gedefinieerd in het Groeipakketdecreet of de Besluiten Vlaamse Regering.   
  
‘Verblijfplaats’ wordt in artikel 3, §1, 47° van het Groeipakketdecreet omschreven als “de feitelijke 
plaats waar de persoon gewoonlijk verblijft”. 2 Feitelijke toestand Dhr. ............... ............ stelt in 
België aanwezig te zijn geweest tot en met 05.10.2020. .................................. ontving echter het PV 
van het Arbeidsauditoraat met referentienummer ………………………………………. d.d. 14.08.2020 waaruit 
blijkt dat elke aan huis uitgevoerde controle in de maanden september, oktober en november 2020 
een negatief resultaat opleverden.  
Vermits Dhr. ............... ............ geen sluitende verklaring heeft waarom hij en zijn gezin telkens 
afwezig waren op de diverse tijdstippen waarop de politie een passage aan huis uitvoerde, 
beroept .................................. zich op het proces-verbaal met referentienummer ……………………………… 
…..…… d.d. 14.08.2020 en de beslissing van de arbeidsauditeur, om aan te nemen dat het gezin niet 
meer in België aanwezig was met ingang vanaf 01.09.2020.   
  
Voor wat het fraude aspect betreft verwijzen wij u ook naar de e-mail van de Sociale inspectiedienst 
van het VUTG.  
  
Het voorwaardelijk recht op gezinsbijslag   
Officieel is Dhr. ............... ............ en zijn gezin ononderbroken gedomicilieerd in Vlaanderen. Op basis 
van de officiële gezinssamenstelling voldoen de kinderen aan de voorwaarde van artikel 8, §1 van het 
Groeipakketdecreet en openen zij recht op gezinsbijslag zoals voorgeschreven in artikel 13.  
Uit de bewijsstukken en de verklaringen van Dhr. ............... ............ blijkt echter dat de kinderen 
hun feitelijke verblijfplaats in het buitenland hebben. Ze worden er door beide ouders opgevoed en 
ze volgen er de lessen. Hierdoor is artikel 8, §3 van het Groeipakketdecreet van toepassing; met name 



dat er geen gezinsbijslag is verschuldigd voor kinderen die opgevoed worden en lessen volgen buiten 
België.   
De kinderen komen daarenboven niet in aanmerking voor de algemene vrijstellingen die in hoofdstuk 
9 van het Besluit Vlaamse Regering inzake het ‘Rechtgevend Kind’ werden opgenomen.   
  
Als de leden van de Geschillencommissie van oordeel zijn dat Dhr. ............... ............ en zijn gezin in 
België verbleven in de periode van 01.09.2020 tot en met 31.10.2020, dan openen de kinderen recht 
op gezinsbijslag zoals voorgeschreven in artikel 13 van het Groeipakketdecreet en kan de 
opgemaakte terugvordering worden vernietigd.   
  
Zijn de leden van de Geschillencommissie echter van oordeel dat Dhr. ............... ............ en zijn gezin 
niet in België verbleven in de periode van 01.09.2020 tot en met 31.10.2020, dan is artikel 8, §3 van 
toepassing en dient betrokkene het opmaakte debet ten bedrage van 1.664,60 EUR terug te betalen.   
  
Conclusie   
.................................. acht het feit Dhr. ............... ............ en zijn gezin België al hadden verlaten op 
01.09.2021 voldoende bewezen. .................................. vraagt daarom aan de leden van de 
Geschillencommissie om de reeds opgemaakte terugvordering van de gezinsbijslag ten bedrage van 
1.664,60 EUR over de periode van 01.09.2020 tot en met 31.10.2020, te bevestigen en te zeggen voor 
recht dat de gezinsbijslag moet worden terug betaald aangezien er over de voornoemde periode niet 
werd beantwoord aan artikel 8 van het Groeipakketdecreet. ‘  
  
  
5. Beoordeling in rechte 
  
De vraag die zich stelt in voorliggend geschil is of de rechtgevende kinderen al dan niet in Vlaanderen 
aanwezig waren in de periode van 01.09.2020 tot en met 31.10.2020.  
   
   
5.1. Begrippen woonplaats - verblijfplaats   
   
Om recht te hebben op gezinstoelagen op grond van het Vlaamse Groeipakketdecreet, dient onder 
meer te zijn voldaan aan bepaalde voorwaarden inzake de woonplaats van het kind.    
   
De woonplaatsvereiste om recht te hebben op het Vlaamse Groeipakket is bepaald in artikel 8, 
§1, eerste lid, 1° Groeipakketdecreet:   
‘Een kind geeft recht op gezinsbijslagen als het zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied. 
(…)’.   
   
Het begrip ‘woonplaats’ wordt in artikel 3, §1, 49° Groeipakketdecreet gedefinieerd als ‘de 
woonplaats, vermeld in artikel 32, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en, bij gebreke daaraan, de 
verblijfplaats van de persoon’.   
   
In het voormeld artikel 32, 3°, Gerechtelijk Wetboek wordt het begrip woonplaats gedefinieerd 
als ‘de plaats waar de persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn 
hoofdverblijf’ en betreft dus m.a.w. het domicilieadres.   
   
Het begrip ‘verblijfplaats’ wordt in artikel 3, §1, 47° Groeipakketdecreet gedefinieerd als ‘de feitelijke 
plaats waar de persoon gewoonlijk verblijft’.   
   
De voormelde bepaling van artikel 8, §1, eerste lid, 1° Groeipakketdecreet impliceert met andere 
woorden dat een kind om recht te geven op gezinsbijslag, ofwel in Vlaanderen dient te zijn 



gedomicilieerd ofwel feitelijk gewoonlijk in Vlaanderen dient te verblijven indien er geen domicilie-
adres gekend is.   
  
5.2. Geen algemene vrijstelling   
   
Artikel 8, §1, derde lid Groeipakketdecreet bepaalt:   
“De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het eerste lid, 1°, bepalen.”   
   
Dit impliceert dat de Vlaamse Regering kan beslissen een algemene vrijstelling te verlenen inzake de 
vereiste dat het kind zijn woonplaats dient te hebben in het Nederlandse taalgebied.   
   
Tot op heden werden er echter nog geen dergelijke vrijstellingen door de Vlaamse Regering 
verleend.   
   
Er werden daarentegen wel reeds vrijstellingen verleend op de voorwaarde bepaald in artikel 8, §3 
Groeipakketdecreet:   
“Artikel 8 §3. De gezinsbijslagen zijn niet verschuldigd voor de kinderen die worden opgevoed of 
lessen volgen buiten België.   
De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het vorige lid verlenen.”  
  
De Memorie van toelichting betreffende het Groeipakketdecreet geeft de volgende verduidelijking:   
“Artikel 8, § 3, bepaalt dat gezinsbijslagen niet verschuldigd zijn ten behoeve van de kinderen die 
buiten België worden opgevoed of lessen volgen. Algemene afwijkingen van deze voorwaarde kunnen 
worden bepaald door de Vlaamse Regering aangezien niet alle situaties in dit ontwerp van decreet 
kunnen worden opgevangen, zoals bijvoorbeeld de algemene afwijkingen voor kinderen in het 
buitenland die thans zijn opgenomen in onder meer de Ministeriële omzendbrief 599 van 16 juli 2007 
(Algemene afwijkingen in de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 
en in de wet van 20 juli 1971).”   
  
Uit de samenlezing van de bepalingen van artikel 8, § 1, eerste lid, 1°, en artikel 8, § 3 
Groeipakketdecreet blijkt dat een kind dat wordt opgevoed of lessen volgt buiten België, en derhalve 
niet gewoonlijk feitelijk in Vlaanderen kan verblijven, enkel rechtgevend kan zijn als het kind in 
Vlaanderen is gedomicilieerd én voldoet aan een algemene vrijstelling als verleend bij de bepalingen 
van de artikelen 47 t.e.m. 49 van het BVR Rechtgevend Kind.   
   
In afdeling 1 van het BVR Rechtgevend kind werden de volgende types algemene vrijstellingen van de 
toekenningsvoorwaarden inzake de gezinsbijslagen vermeld in artikel 8, §3, eerste lid 
Groeipakketdecreet opgenomen:   
Artikel 47 BVR: diverse algemene vrijstellingen   
Artikel 48 BVR: algemene vrijstelling voor gedetacheerde werknemers   
Artikel 49 BVR: algemene vrijstelling voor gedetacheerd overheidspersoneel.   
   
Gelet op de beschikbare gegevens lijken de artikelen 48 en 49 geen relevantie te hebben, zodat 
hierna enkel de vrijstellingen vermeld in artikel 47 BVR worden opgesomd.   
  
‘§1. Voor de volgende kinderen gelden algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden 
voor gezinsbijslagen, vermeld in artikel 8, §3, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018:  
1°      kinderen die in België al een einddiploma secundair onderwijs hebben verworven en die niet-
hoger onderwijs volgen buiten België. Deze afwijking wordt beperkt tot maximaal één schooljaar. De 
vakantieperiodes, vermeld in artikel 21, eerste lid, van dit besluit, maken deel uit van het schooljaar;  



2°      kinderen die hoger onderwijs volgen buiten België. Deze afwijking geldt voor de hele periode van 
het gevolgde onderwijs. De vakantieperiodes, vermeld in artikel 28 van dit besluit, maken deel uit van 
het academiejaar;  
3°      kinderen die tijdens de twaalf maanden, vermeld in artikel 40 van dit besluit, vrijwilligerswerk 
verrichten of een opleiding of stage volgen buiten België, op voorwaarde dat ze een attest, waarvan 
de minister het model bepaalt, kunnen voorleggen, respectievelijk van de betrokken 
vrijwilligersorganisatie, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;  
4°      kinderen die gedurende maximaal drie jaar buiten België verblijven wegens medische redenen 
van het kind of van de ouder, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad 
van de ouder en met wie de ouder feitelijk samenwoont of de echtgenoot of echtgenote van de ouder. 
De medische redenen worden gestaafd met een medisch getuigschrift. Het medisch attest, 
ondertekend en gedagtekend door een arts, vermeldt dat het voor het kind of voor de ouder, de 
persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad van de ouder en met wie 
de ouder feitelijk samenwoont of de echtgenoot of echtgenote van de ouder, onmogelijk is om terug 
te reizen naar België. Een buitenlands medisch attest wordt bevestigd door een arts die in België 
gevestigd is;  
5°      kinderen die tijdelijk buiten België verblijven, waarbij dit verblijf, in één of verscheidene keren, 
geen twee maand in de loop van hetzelfde kalenderjaar overschrijdt, terwijl ze hun woonplaats in het 
Nederlandse taalgebied hebben;  
6°      kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en die alleen tijdens de 
schoolvakantie, vermeld in artikel 21, eerste lid, en artikel 28 van dit besluit, buiten België verblijven;  
7°      kinderen die buiten België geboren worden, terwijl een van de ouders zijn woonplaats in het 
Nederlandse taalgebied heeft, op voorwaarde dat het verblijf van de moeder en van het kind buiten 
België niet langer dan twee maanden na de geboorte duurt;  
8°      kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en naar een school gaan die 
buiten België ligt, op voorwaarde dat ze elke dag terugkeren naar hun ouders of naar hun opvoeders, 
die hun ouders vervangen;  
9°      kinderen die een studietoelage ontvangen om lessen buiten België te volgen. Een binnenlandse 
of buitenlandse instelling kan die studietoelage toekennen. Het Departement Onderwijs en Vorming, 
vermeld in artikel 22, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot 
de organisatie van de Vlaamse administratie, deelt de toekenning van die studietoelage door een 
instelling binnen het Nederlandse taalgebied mee. Als een instelling van een andere deelentiteit of 
een buitenlandse instelling die studietoelage toekent, wordt dat bewezen met een officieel attest;  
10°     kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en het voorwerp uitmaken 
van een ontvoering conform de voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van dit besluit, en buiten België 
verblijven;  
11°     kinderen die buiten België geadopteerd worden en binnen twee maanden na 
de adoptie hun woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied.’  
  
De Geschillencommissie meent dat de voorliggende situatie van het gezin aan geen enkele van de 
voorziene algemene vrijstellingen lijkt te kunnen beantwoorden en hier dus niet van kan genieten.  
  
  
5.3. Beoordeling van onderhavig geschil  
  
De Geschillencommissie stelt vast dat het gezin tot op heden zijn domicilie heeft in Vlaanderen  en 
dus voldoet aan de voorwaarden van artikel 8, §1, eerste lid, Groeipakketdecreet.  
  
Aangezien de kinderen niet van een vrijstelling kunnen genieten, kunnen er dus geen gezinstoelagen 
worden toegekend voor de periode dat de kinderen in het buitenland lessen volgen of opgevoed 
worden (artikel 8, § 3 Groeipakketdecreet).  Deze periode dient derhalve te worden afgebakend. 



  
De Geschillencommissie meent, na het in acht nemen van alle stukken, dat het als geloofwaardig kan 
aanzien worden dat het gezin toch pas op 5 oktober 2020 vertrokken is, gezien alle stukken die de 
verzoeker voorlegt, met name de vliegtuigtickets (weliswaar in het Arabisch, maar waarop een 
vertrekdatum op 5 oktober 2020 kan worden afgelezen), de PCR-testen en betaling van de 
autosnelweg naar Parijs.   
 
Er werd door de Geschillencommissie verder nog bewijs opgevraagd van de stempel in de 
internationale paspoorten als bewijs van de vertrekdatum in Parijs, maar de verzoeker liet weten dat 
hij geen stempels kan voorleggen, en dat de documenten enkel gevalideerd werden 
(“Malheureusement à Paris, ils n’ont pas mis de cachet dans le passeport.  Ils vérifient la validité des 
documents.”). 
 
Ook werd gevraagd of het gezin door de coronacrisis in 2020 later dan normaal vertrokken is naar 
Iran, aangezien ze de vorige jaren het land vroeger verlieten.  De verzoeker bevestigde dat het 
vertrek van het gezin naar Iran inderdaad normaal gezien voorzien was op 24 september 
2020.  Hij bezorgde ook nog bewijs van de ingevolge coronamaatregelen geannuleerde vlucht op 24 
september 2020 vanuit Amsterdam naar Teheran:  “Effectivement, nous avions un départ à partir 
d’Amsterdam durant le mois de septembre 2020 qui a été annulé à cause de la crise sanitaire.”. 
 
Ook brengt de verzoeker nog bewijs bij van de uitnodiging d.d. 15 september 2020 die hij ontving van 
de ambassade van Iran in België om de visa te gaan ophalen, derhalve na 15 september 2020.  
Hieruit blijkt bijgevolg dat het gezin op dat moment nog in België aanwezig was (wat derhalve niet 
correspondeert met de conclusie van het auditoraat op basis van de vaststellingen van de politie dat 
het gezin sinds 1 september 2020 niet meer aanwezig was in België). 
 
Tenslotte brengt de verzoeker nog bewijs bij van een bloedafname van zijn dochter ............ in het 
……………. ziekenhuis in ………………… op 1 september 2020, wat tegelijk de afwezigheid verklaart op 
het moment van de woonstcontrole die dag en de aanwezigheid in België aantoont. 
 
Bovendien blijkt uit het proces-verbaal dat er in september 2020 maar twee woonstcontroles 
uitgevoerd werden, en dit op dezelfde dag, nl. (dinsdag) 1 september 2020, om 10u30 en 14u20, 
waarbij niemand thuis aanwezig was.  In tegenstelling tot de andere vaststellingen vanaf 22 oktober 
2020 waren de rolluiken tijdens de controle op 1 september 2020 nog niet naar beneden.  Op basis 
van al de voorgaande elementen acht de Geschillencommissie het wel geloofwaardig dat het 
gezin nog niet definitief vertrokken was voor het nieuwe schooljaar in Iran.  
  
De Geschillencommissie ziet niet goed in hoe men deze stukken aan de kant kan schuiven, tenzij men 
oordeelt dat deze vervalst zijn, maar meent ook dat het auditoraat daar nooit kennis van heeft 
kunnen nemen en deze nu pas voor de eerste keer voorgelegd worden in het kader van de procedure 
voor de Geschillencommissie.  Indien het auditoraat daar kennis van had, had dit mogelijkerwijze tot 
een ander oordeel geleid.  
  
Op datum van 20 mei 2021, bij het indienen van het verzoekschrift, werden deze nieuwe stukken wél 
gelijktijdig ook naar verwerende partij verstuurd.  De Geschillencommissie stelt evenwel vast dat 
verwerende partij er niet naar verwezen heeft in haar standpunt en niet is overgegaan tot een 
heroverweging van haar standpunt. 
  
Verwerende partij verwijst in haar standpunt wél naar de e-mail van 26 oktober 2020 van verzoeker 
aan verwerende partij waarin hij stelt vertrokken te zijn op 5 oktober 2020 voor het schooljaar in Iran 
tot juni 2021.  Verwerende partij zegt daarover : ‘.................................. is van mening over voldoende 
bewijslast te beschikken om aan te nemen dat Dhr. ............... ............ en zijn gezin niet in België 



aanwezig waren in de maanden 01.09.2020 – 01.12.2020 en dus eerder naar het buitenland zijn 
vertrokken dan 05.10.2020, zoals Dhr. ............... ............ zelf meedeelde in zijn e-mail van 
26.10.2020.’  
De Geschillencomissie begrijpt evenwel uit die e-mail dat verzoeker signaleert dat hij met zijn gezin 
op 5 oktober 2020 vertrokken is uit België (‘Cet émail pour déclarer que nous sommes partis à 
l’ étranger pour la rentrée scolaire de nos 4 enfants le 5/10/2020.  Les enfants seront scolarisés 
jusqu’en juin 2021 à l’ étranger.(…)’)  
  
  
5.4. Frauduleuze handelingen 
  
De Geschillencommissie meent dan ook dat verzoeker hier open kaart over gespeeld heeft door 
zelf op 26 oktober 2020 een e-mail te sturen naar verwerende partij om het vertrek van het gezin 
mee te delen voor het schooljaar 2020-2021.  
  
In een e-mail van 12 oktober 2020 van de Inspectie- en Begeleidingsdienst van het Agentschap 
Uitbetaling Groeipakket aan de politiezone ……………………….. blijkt duidelijk dat verwerende partij al 
jaren op de hoogte was van het weerkerende patroon, nl. volgen van het schooljaar in Iran en verblijf 
tijdens de zomervakantie in België.  Dit blijkt uit hetgeen meegedeeld wordt aan de politie: 
‘(…) Vanaf 24 juni 2018 waren ze terug in België. Er werd kinderbijslag betaald van 1/7/2018 tot 
30/9/2018 op basis van de werkloosheid van de heer ............... ............. Op 7/9/2018 vertrokken ze 
terug naar Iran.  
Betrokkenen lieten aan de uitbetalingsactor van de gezinsbijslag weten dat ze opnieuw in België 
waren vanaf 5/6/2019 (…).Ze vertrokken terug naar het buitenland op 18/8/2019.(…) Op 12/7/2020 
keerden alle gezinsleden terug naar België (..)’  
  
De Geschillencommissie stelt vast dat verwerende partij in haar standpunt zegt : ‘Vermits 
Dhr. ............... ............ geen sluitende verklaring heeft waarom hij en zijn gezin telkens afwezig waren 
op de diverse tijdstippen waarop de politie een passage aan huis uitvoerde, 
beroept .................................. zich op het proces-verbaal met referentienummer …………………….. d.d. 
14.08.2020 en de beslissing van de arbeidsauditeur, om aan te nemen dat het gezin niet meer in 
België aanwezig was met ingang vanaf 01.09.2020.’   Voor de Geschillencommissie blijkt evenwel 
niet uit de voorgelegde stukken dat de verzoeker werd geconfronteerd met de bevindingen van de 
politie, en tegelijk ook niet ontkent dat het gezin het grootste deel van het jaar in Iran woont en de 
kinderen daar schoollopen, maar integendeel zelf liet weten aan verwerende partij dat ze vertrokken 
waren op 5 oktober 2020 per e-mail van 26 oktober 2020.  
  
Bij het PV zijn trouwens ook attesten toegevoegd van de inschrijving in de scholen van de vier oudste 
kinderen voor het schooljaar 2019-2020 in Iran.  
  
De Geschillencommissie meent dat hier moeilijk ‘frauduleuze handelingen’ kunnen weerhouden 
worden, zoals vermeld in de terugvorderingsbeslissing van 19 mei 2021. 
 

  
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,   
 
  
beoordeelt de Geschillencommissie de vordering als zijnde ontvankelijk doch deels gegrond, 
zeggende dat het voldoende bewezen is dat het gezin van verzoeker op 5 oktober 2020 uit België 
vertrokken is, maar in de maand september 2020 wel nog aanwezig was in België, en bijgevolg 
verwerende partij het bedrag van de terugvordering dient te herleiden tot het bedrag dat ten 
onrechte werd betaald voor de maand oktober 2020.  
 
 
Aldus uitgesproken te Brussel op 19 november 2021;  
  
 
De commissie was samengesteld uit :  
 
De heer Herman Verlinden, voorzitter;  
 
De heer Ignace Lambert (Opgroeien regie)en mevrouw Anja Hellemans (Agentschap Uitbetaling 
Groeipakket), 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 …………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
 
De partijen beschikken hiervoor over een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde dag 
na de datum van dit aangetekend schrijven (art. 115, § 1, eerste lid van het Decreet van 27 april 2018 
en art. 22, derde lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018).  
 
 
  
De voorzitter       De secretaris  
  
 
 
  
H. Verlinden       M. Serlippens  
  
 


