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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET1 

 

BESLISSING 

NR. 2021/052 

3 december 2021  

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0053 

 

INZAKE: ……………….., wonende te …………………………………………….; 

- Verzoeker -  

 

TEGEN:  

………………., met maatschappelijke zetel te …………………………………….;  

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat door verzoeker werd ingediend, per e-mail d.d. 28 maart 
2021 bij de Geschillencommissie, aangevuld per e-mail van 5 april 2021, gericht 

 
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. 

 



  
 

  2
 

tegen de beslissing van verwerende partij per brief d.d. 13 februari 2021 en het 
rappel van 18 maart 2021; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 23 april 2021 waarbij aan 
verzoeker de onontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld wegens 
laattijdige indiening, namelijk meer drie maanden na de kennisgeving van de 
beslissing die betwist wordt (art. 11, §3 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 
29 juni 2018 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); 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 11 juni 2021 waarbij aan 
verzoeker de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld (herziening van de 
beslissing tot onontvankelijkheid d.d. 23 april 2021) op grond van de mededeling 
door verzoeker van een aanvullende brief met vermelding van de 
beroepsmogelijkheden, per e-mail d.d. 3 april 2020 door verwerende partij 
verstuurd, die niet werd ontvangen;  

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun 
belangen op deze zitting van 3 december 2021 kunnen komen verdedigen of zich 
daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat de verzoeker noch de verwerende partij aanwezig is of zich 
heeft laten vertegenwoordigen op de zitting van 3 december 2021; 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 
 

Het verzoek d.d. 28 maart 2021, zoals aangevuld per e-mail d.d. 5 april 2021 is gericht tegen de 
beslissing d.d. 13 februari 2020 van de verwerende partij waarbij een bedrag van 159,34 euro 
(samengesteld uit 153 euro sociale toeslag en 6,34 euro interesten) teruggevorderd wordt om de 
hierna volgende redenen:  

“(…) Wij betaalden je ten onrechte € 153,00 uit. Er werd vastgesteld dat u een feitelijk gezin vormt en 
bijgevolg geen recht had op 50% van de sociale toeslag. Op de keerzijde van deze brief vind je meer 
details over de berekening van dit bedrag. ………. is wettelijk verplicht om dit ten onrechte uitbetaalde 
geld terug te vorderen. De betaling was strijdig met artikel 2, §1 van het BVR van 21/09/2018 ter 
uitvoering van artikel 18 (van het Groeipakketdecreet). Volgens dat artikel wordt het basisbedrag 
(vermeldt in artikel 13 van het Groeipakketdecreet) verhoogd met een maandelijkse sociale toeslag 
als de inkomsten van het gezin van de begunstigden een bepaald grensbedrag niet overschrijden. 
Voor de berekening van de inkomsten van het gezin, wordt rekening gehouden met de inkomsten van 
de begunstigde en de persoon waarmee een feitelijk gezin wordt gevormd. Bij gelijkmatig verdeelde 
huisvesting wordt deze sociale toeslag verdeeld onder de ouders elk voor de helft en wordt het recht 
bepaald per rechtgevend gezin. Je verkreeg deze bedragen dus door frauduleuze handelingen. 
Daarom vorderen wij (volgens artikel 101 GPD) ook de interesten van € 6,34 op de ten onrechte 
ontvangen bedragen terug.“………... 
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De verwerende partij baseert zich voor de voormelde terugvordering van de sociale toeslag op een 
onderzoek onder de vorm van een onaangekondigd huisbezoek, uitgevoerd bij mevrouw ………., door 
een gezinsinspecteur van de Sociale Inspectie- en Begeleidingsdienst op 21 mei 2019. 

Dit “verslag van de controle”, (een elektronisch formulier met in te vullen gegevens of aan te kruisen 
vaststellingen) bevat de hiernavolgende informatie: 

 

“Mevrouw ……….is uit de echt gescheiden. 

Verzoeker is de vader van haar dochter ………., bij haar inwonend, (heeft het kind erkend),. 

 

Opmerking: Mevrouw ……….heeft daarnaast een zoon, ………., erkend door de vader ………., die 
verblijft in ……….. 

 

Rubriek 1. Aanwezig tijdens controle 

“Opmerkingen: 

Een ……………………….. man verlaat net de woning. ………. kust hem goedendag. ………. bevestigt dat dit 
………. is”. 

 

Rubriek 2. Gezinssituatie: 

“Opmerkingen: 

Voor het ogenblik is er nog geen sprake om samen te gaan wonen met ……….. Voorlopig is hij 
dagelijks hier maar we gaan onze adressen niet samen zetten. Ik krijg financiële steun van ……….voor 
de opvoeding van .........., waaronder de ziekenkas, de ziekenhuiskosten, later ook de school. 

.......... staat in ……… alleen gedomicilieerd. Ik heb een relatie met .......... sinds een jaar of twee 
geleden.” 

 

Rubriek 3. Kinderen 

Deze rubriek vermeldt dat .......... .......... haar opvoeding thuis krijgt. 

 

Rubriek 6. Nutsvoorzieningen 

Deze rubriek vermeldt dat mevrouw .......... .......... de facturen van water, gas, elektriciteit en 
telecom aan de gezinsinspecteur getoond heeft. 

Hier wordt verder nog vermeld dat bewijsstukken bezorgd worden door betrokkene: 

“De facturen voor nutsvoorzieningen toon ik aan via mijn smartphone.” 
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Rubriek 7. Opmerkingen betrokkene: 

“.......... slaapt elke dag bij mij. 

Ik verklaar dat zijn kleren hier terug te vinden zijn in de woning. Hij blijft eigenlijk niet meer slapen in 
................. Sinds de geboorte van .......... blijft hij dagelijks bij ons, hij wil een betrokken vader zijn 
voor zijn dochter.” 

 

3. Standpunt van verzoekster: 
 

 

- e-mail d.d. 1 maart 2020 van verzoekster aan verwerende partij: 

“Geachte Mevrouw ………., 

Hiermee kom ik terug op ons laatste gesprek. 

Zoals u weet ontving ik van jullie diensten een schrijven dd. 13.02.2020 voor de terugvordering van, 
zoals jullie het noemen, door frauduleuze handelingen verkregen toelagen. 

Verwonderd contacteerde ik u dan ook. Zoals ik liet blijken vond ik het een organisatie als jullie 
onwaardig om dergelijke woorden in de mond te nemen, zonder enige nuancering, voorafgaande 
vraag of degelijk onderzoek. 

Aanvankelijk ontving ik enkele cheques van jullie diensten waarvan ik niet wist waarom ik deze kreeg. 
Er zat geen begeleidend briefje bij of enige andere uitleg. In juli ll. nam ik hiervoor dan ook contact op 
met jullie. Daar werd mij verteld dat het hier ging om een sociale toeslag omwille van mijn laag 
inkomen. Sinds september ontving ik niets meer en meende ik dat dit kwam omdat mijn voormalige 
vriendin en moeder van ons kind, ons kind bij een ander ziekenfonds had ondergebracht. 

Bij het ontvangen van bovenvermeld schrijven, wist ik dat ikzelf nooit enige verkeerde informatie heb 
doorgegeven of de intentie daartoe had. Ik meende eruit af te leiden dat ik op die zgn. sociale toeslag 
geen recht zou hebben omdat ik niet met mijnvriendin samenwoonde. En... als dit zo was... ik deze 
ontvangen bedragen zonder problemen zou terugbetalen op voorwaarde dat jullie zich zouden 
excuseren voor de bovenvermelde formulering (...fraudeleuze handelingen ..) omdat ik niets verkeerd 
heb gedaan. 

Tijdens ons telefoongesprek verklaarde u echter dat ik op deze sociale toeslag geen recht had omdat 
na huisbezoek en controle door een beëdigd ambtenaar bij mij zou blijken dat ik feitelijk 
samenwoonde met .......... .......... (?????). Vooreerst is dit volledig surrealistisch en onwaar. Ik woon 
niet samen met .......... .........., heb nooit niet samengewoond met haar en heb hierover ook nooit 
enige vraag, controle of bezoek gehad. Ik wil jou dan ook vragen mij het onderliggend stuk te 
bezorgen dat aanleiding gaf tot bovenvermeld schrijven. Een dergelijk onderliggend stuk van een 
beëdigd ambtenaar zou bovendien voor mij fiscaal welgekomen zijn om minder voordeel van alle 
aard te betalen in 2019. 

Anderzijds, uit ons gesprek blijkt nu dat vooreerst, deze toelage onafhankelijk is van een ziekenfonds 
waarbij ons kind is aangesloten en, ten tweede, deze toelage nog verschuldigd is omdat wij niet 
samenwonen …. m.a.w. zou ik nog steeds rechthebben op deze sociale toelage en is de huidige 
inhouding onterecht. 
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Mag ik u vragen dit dossier grondig door te nemen en mij op de hoogte te brengen van het 
resultaat.” 

 

- e-mail d.d. 28 maart 2021 van verzoekster aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie: 

'Deze week mocht ik uw schrijven met bovenvermelde referentie ontvangen. Ook vorig jaar ontving ik 
hieromtrent een schrijven en reageerde ik meteen per mail dd. 01.03.2020. 

Ik meende dat het hierdoor duidelijk was dat er in dit dossier een fout gebeurde en vervolgens 
vernam ik niets meer van jullie. De onderliggende, door de beëdigd ambtenaar opgemaakte, 
veronderstellingen zijn bovendien surrealistisch te noemen als je in acht neemt dat ik in 2019 naar de 
rechtbank ben moeten gaan omdat ik mijn kind niet meer mocht zien/bezoeken bij mijn toenmalige 
vriendin. Deze procedure loopt intussen nog steeds bij het hof van beroep in ……….. 

Bij deze wil ik nogmaals vragen om dit dossier nauwkeurig te bekijken en antwoord te verschaffen op 
mijn gestelde vragen en bemerkingen.' 

 

- (aanvullende) e-mail d.d. 5 april 2021 van verzoekster aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie: 

“Gelieve hierbij toegevoegd de documenten te vinden waarover het gaat. 

Voor zover ik alles goed kan volgen gaat het hier over een terugvordering van een sociale toeslag 
waarop ik in 2019 recht had omwille van mijn laag inkomen. 

Dit werd nadien door jullie diensten herzien omdat na een huisbezoek aan Mevr. .......... .......... zou 
blijken dat wij een feitelijk gezin vormden. Niettemin hebben wij nooit samengewoond, doch ook 
werd er bij mij nooit enig onderzoek of bezoek gedaan door een zgn. beëdigd persoon. Tijdens de 
gevoerde telefoongesprekken tussen mij en de dossierverantwoordelijke van ................, blijkt nu dat 
men het 'feitelijk gezin' zou afleiden uit het waterverbruik e.d. en een bezoek aan mevr. .......... ........... 
Voor mij is dit natuurlijk onaanvaardbaar omdat ik zelfs een procedure heb moeten opstarten in 2019 
om mijn dochter te mogen/kunnen zien. Deze procedure loopt nog steeds voor de rechtbank. 

Bovendien, indien ik alles goed begrepen en gelezen heb, zou ik nog recht gehad hebben op deze 
sociale toeslag, ook nadat deze werd stopgezet. 

Ik verkreeg ook nooit een antwoord op mijn vorige mails hieromtrent”. 

 

- e-mail d.d. 2 juni 2021 van verzoekster aan het secretariaat van de Geschillencommissie:  

“…Zoals ook reeds gezegd in ons gesprek heb ik de door jullie onterecht gevorderde terugbetalingen, 
gestort onder voorbehoud van de beroepsprocedure. Zoals ik ook reeds meedeelde ben ik hiertoe 
gedwongen omdat mijn ex-vriendin hierdoor geen kindergeld meer ontvangt. Ik hoop dan ook dat 
jullie opnieuw het kindergeld aan haar uit betalen. Mag ik u misschien ook vragen om mij een 
schrijven te bezorgen dat zij nu het kindergels normaal ontvangt en de achterstallige bedragen ook 
teruggestort werden. Op 22 juni komt de procedure met mijn ex-vriendin immers opnieuw voor op de 
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familierechtbank te ................. Zij gebruikt natuurlijk uw onterechte beschuldigingen van 
'frauduleuze handelingen’ om mij in het diskrediet te brengen.” 

 

 

4. Standpunt van verwerende partij: 
 
 

- e-mail van 16 april 2021  
 

Op de vraag van het secretariaat van de Geschillencommissie naar de argumentatie van verwerende 
partij en of de elementen en stukken aangereikt namens de verzoekster gekend zijn bij verwerende 
partij of desgevallend van aard zijn om haar beslissing te herzien, antwoordde verwerende partij per 
e-mail d.d. 16 april 2021 als volgt: 

“(…) Op basis van de bijgevoegde stukken kunnen we onze beslissing ons inziens helaas niet herzien. 
In bijlage vindt u ons standpunt, de wettelijke bepalingen en de bijhorende stukken.” 

“Het betreft een geval van domiciliefraude. 

In bijlage gaat een kopie van het controleverslag medeondertekend door mevrouw .........., partner 
van dhr. ........... 

Ik wil u graag wijzen op rubriek 7 van het verslag “opmerkingen betrokkene” waar we het volgende 
lezen: “.......... slaapt elke dag bij mij. Ik verklaar dat zijn kleren hier terug te vinden zijn in de woning. 
Hij blijft eigenlijk niet meer slapen in ………. Sinds de geboorte van .......... blijft hij dagelijks bij ons, hij 
wil een betrokken vader zijn voor zijn dochter.” 

Het is inderdaad zo dat wij niet zomaar een kopie van deze beslissing aan dhr. .......... mogen 
bezorgen aangezien de verklaring is afgenomen bij zijn partner. 

Dhr. .......... betwist inderdaad de vaststellingen van de sociaal controleur van het VUTG, maar meer 
dan grote woorden heeft hij nooit aangebracht. 

In bijlage gaat de motivering van het debet alsook de e-mailcorrespondentie met dhr. .......... waarbij 
wij hem tenslotte op 3/4/2020 aanvullend een extra brief hebben gestuurd met de uitleg hoe hij een 
beroep kon aantekenen bij de Geschillencommissie. Een en anders is nochtans heel duidelijk 
uitgelegd op onze website zoals aangegeven in de brief ter motivering van het debet. 

Er is nooit aan dhr. .......... gezegd dat de schuld van de baan was.” 

 

5. Beoordeling in rechte: 

 

5.1. Toepasselijke bepalingen van het Groeipakketdecreet van 2018 en de uitvoeringsbesluiten 

Voorliggende zaak betreft de toepassing van de bepalingen in de Groeipakketregelgeving wat 
betreft de sociale toeslag.  De sociale toeslag is een tegemoetkoming voor gezinnen die met hun 
inkomen de opvoedingskosten moeilijker kunnen dragen.  De toeslag wordt automatisch 
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toegekend zodra er recht is en is afhankelijk van het inkomen en de gezinsgrootte.  Het recht op 
de sociale toeslag wordt elk jaar opnieuw bekeken, waarbij de toekenningsperiode loopt van 1 
oktober tot 30 september van het volgende jaar.  Om te weten of het inkomen onder de 
inkomensgrenzen valt, wordt de inkomstenkern samengesteld waarbij de gegevens van het 
Rijksregister het initiële uitgangspunt vormen. 

Artikel 18 van het Groeipakketdecreet van 2018 bepaalt: 

“Het basisbedrag, vermeld in artikel 13, wordt voor het rechtgevende kind verhoogd met een 
maandelijkse sociale toeslag als de inkomsten van het gezin van de begunstigden bepaalde 
grenzen niet overschrijden. 

Het bedrag van de toeslag, vermeld in het eerste lid, bedraagt: 

1° 50 euro per kind voor gezinnen tot en met twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis niet meer dan 30.378,60 euro bedragen; 

2° 80 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis niet meer dan 30.378,60 euro bedragen; 

3° 60 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis tussen 30.378,60 euro en 60.000 euro liggen. 

Als ten gevolge van een gelijkmatig verdeelde huisvesting, bepaald of bekrachtigd door de 
bevoegde rechtbank, de huisvesting van het rechtgevende kind gelijk is verdeeld tussen de ouders, 
wordt het bedrag van de toeslag gehalveerd toegekend in elk rechtgevend gezin. 

Als de huisvesting van het rechtgevende kind niet gelijk is verdeeld tussen beide ouders, zoals 
bepaald of bekrachtigd door de bevoegde rechtbank, wordt het kind voor de toepassing van het 
tweede lid alleen meegeteld in het gezin waar het kind meer dan de helft van de tijd verblijft. 

Als de al dan niet gelijkmatig verdeelde huisvesting van het rechtgevende kind niet is bepaald of 
bekrachtigd door de bevoegde rechtbank, wordt ervan uitgegaan dat de huisvesting van het 
rechtgevende kind gelijk is verdeeld tussen de ouders en wordt het bedrag van de toeslag 
gehalveerd toegekend in elk rechtgevend gezin. 

Als het rechtgevende kind is geplaatst door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid in 
een pleeggezin, wordt het kind voor de berekening van de toeslag en de gezinsgrootte, vermeld in 
het tweede lid, in het pleeggezin volledig meegeteld. 

Als het rechtgevende kind is geplaatst door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid in 
een instelling, wordt het kind voor de berekening van de toeslag en de gezinsgrootte, vermeld in 
het tweede lid, in het gezin waar het verbleef voorafgaand aan de plaatsing, volledig meegeteld. 
In toepassing van artikel 68, § 3, wordt het kind daarentegen niet meegeteld in het gezin waar het 
verbleef voorafgaand aan de plaatsing. 

De Vlaamse Regering bepaalt met welke inkomsten van welke personen rekening wordt gehouden 
om de gezinsinkomsten, vermeld in het eerste lid, vast te stellen. Ze bepaalt de periode waarin de 
sociale toeslag wordt toegekend, en ze kan de gezinsgrootte nader bepalen. De Vlaamse Regering 
stelt ook een alarmbelprocedure vast voor de onmiddellijke aanpassing van het recht op sociale 
toeslag.” 
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5.1.1. Artikel 1, 2, §1, en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september2018 
tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag, 
hierna BVR Sociale Toeslagen): 

Artikel 1 BVR Sociale Toeslagen bepaalt: 

“(…) 

2° feitelijk gezin: een leefeenheid waarin 2 personen die geen bloed-of aanverwanten tot de 
derde graad zijn, samenwonen en samen een huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een 
andere ondersteunende manier.”  

Artikel 2, § 1 bepaalt: 

“Voor de berekening van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 18, eerste lid, van het 
decreet van 27 april 2018, wordt rekening gehouden met de inkomsten van de beide 
begunstigden voor hetzelfde rechtgevend kind die op hetzelfde adres wonen. 

Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van de begunstigde en de persoon met wie hij een 
feitelijk gezin vormt als er maar een begunstigde is of als de beide begunstigden voor hetzelfde 
rechtgevend kind, niet op hetzelfde adres wonen.” 

Artikel 3 bepaalt: 

“§1 Het samenwonen, vermeld in artikel 2, § 2, blijkt uit een gemeenschappelijk domicilie volgens 
de gegevens vermeld in het Rijksregister en kan alleen weerlegd worden door een officieel 
document van een overheid of een overheidsinstelling, dat gebaseerd is op de reële gezinssituatie. 

§2 De volgende documenten worden aanvaard als een officieel document als vermeld in 
paragraaf 1: 

1°een ontvangstbewijs van de aangifte, vermeld in artikel 7, § 1, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 16 juli 1992 over de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; 

2°een attest van de politie dat vaststelt dat de toestand, vermeld in het Rijksregister, niet 
overeenstemt met de reële situatie; 

3°een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof; 

4°een attest van een OCMW dat vaststelt dat de toestand, vermeld in het Rijksregister niet 
overeenstemt met de reële situatie. 

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan de lijst met officiële 
documenten die aanvaard worden om de gegevens vermeld in het Rijksregister te weerleggen, 
aanvullen. 

§3 Als het samenwonen niet blijkt uit de gegevens van het Rijksregister, kan de vorming van een 
feitelijk gezin bewezen worden door: 

1° een controle door de gezinsinspecteur (eigen markering); 

2° een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst, waaruit de feitelijke 
gezinssamenstelling blijkt; 

3° een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof; 
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4° een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de begunstigde en van de persoon met wie de 
begunstigde samenwoont. 

§4 De vorming van een feitelijk gezin kan weerlegd worden door: 

1°een huurovereenkomst tussen de begunstigde en de persoon met wie hij samenwoont; 

2° een arbeidsovereenkomst met recht van inwoon; 

3° een attest van detentie; 

4° een registratieformulier van de mantelzorger, die niet een persoon is als vermeld in artikel 2, § 
2, 1°; 

5° een aanwezigheidsattest van het vluchthuis of sociaal huis; 

6° een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met een rechtgevend 
kind in het gezin; 

7° een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met een andere 
persoon dan de begunstigde met dezelfde woonplaats; 

8° een verklaring van geen feitelijke gezinsvorming van de begunstigde en de niet-verwante 
persoon in zijn gezin; 

9° het feit dat de niet-verwant zelf nog rechtgevend is op gezinsbijslagen op het ogenblik dat hij in 
het gezin van de begunstigde komt; 

10° een bewijs dat het om een inschrijving op een referentieadres gaat; 

11° een attest van de FOD Binnenlandse Zaken en een attest van immatriculatie dat is afgeleverd 
aan de asielzoeker tijdens de asielaanvraagprocedure; 

12° een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst waaruit de feitelijke 
gezinssamenstelling blijkt. 

In het eerste lid wordt verstaan onder niet-verwante persoon: een persoon die geen bloed- of 
aanverwant is tot en met de derde graad. 

Een gezinsinspecteur staaft de verklaringen, vermeld in het eerste lid, 6° tot en met 8°, altijd door 
een controle ter plaatse. 

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan de lijst van bewijsmiddelen, om 
de vorming van een feitelijk gezin te bevestigen of te weerleggen, aanvullen. 

§5 De vorming van een feitelijk gezin kan niet weerlegd worden als de begunstigde samenwoont 
met een persoon met wie hij zich in een van de volgende gevallen bevindt: 

1° ze hebben een gemeenschappelijk kind; 

2° ze hebben samen de gezinswoning gekocht of gebouwd.” 

 

5.1.2. Artikel 101 van het Groeipakketdecreet van 2018: 
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Artikel 101 van het Groeipakketdecreet van 2018 bepaalt: 

“De onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid brengen van rechtswege 
interest op vanaf de betaling als de onverschuldigde betaling het gevolg is van bedrog of 
bedrieglijke handelingen van een begunstigde. Een kapitalisatie van interesten is nooit mogelijk, 
ook niet in de situatie, vermeld in artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.” 

 

Artikel 103 van het Groeipakketdecreet van 2018 bepaalt: 

“§1. Onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden teruggevorderd, 
behalve in de gevallen waarin een dergelijke terugvordering wordt uitgesloten door dit decreet, 
door inhoudingen, verricht door de uitbetalingsactor, overeenkomstig het bepaalde in artikel 
1410, §4, van het Gerechtelijk Wetboek, op nog te betalen toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid. 

Als de toelage niet teruggevorderd kan worden door middel van inhoudingen, als de betrokkene 
niet reageert op minimaal twee aanmaningen van de uitbetalingsactor of als hij het 
afbetalingsplan dat is overeengekomen met de uitbetalingsactor, niet langer uitvoert, vordert de 
Vlaamse Belastingdienst de onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid 
terug. De uitbetalingsactor bezorgt de gegevens van de personen bij wie de ten onrechte betaalde 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid bij dwangbevel moeten worden ingevorderd, via Kind 
en Gezin, aan de Vlaamse Belastingdienst. 

§2. De uitbetalingsactor kan binnen de voorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, afzien 
van de terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag: 

1° in bijzondere, gemotiveerde gevallen of in bepaalde categorieën van gevallen, op voorwaarde 
dat de schuldenaar te goeder trouw is; 

2° als het terug te vorderen bedrag gering is; 

3° als blijkt dat de terugvordering onzeker of te duur is in vergelijking met het bedrag dat 
teruggevorderd moet worden.” 

 

Over artikel 103 van het Groeipakketdecreet van 2018 vermeldt de memorie van toelichting het 
volgende: 

“Dit artikel regelt de terugvordering van onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid. Deze terugvordering gebeurt, behoudens in de gevallen waarin dergelijke 
terugvordering wordt uitgesloten door het decreet, door inhoudingen verricht door de 
uitbetalingsactor op nog te betalen toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Het artikel verwijst 
naar artikel 1410, §4, van het Gerechtelijk Wetboek. Deze verwijzing houdt in dat de inhouding op 
toekomstige toelagen maar kan gebeuren binnen de grenzen van dat artikel. Naargelang het 
geval zal er dus geen of slechts een gedeelte van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid 
betaald worden en dit totdat de onverschuldigd betaalde toelagen gerecupereerd zijn. Als 
uitgangspunt bedraagt dergelijke inhouding 10% op de nog verschuldigde toelagen; er kan enkel 
bij uitzondering een hoger percentage worden ingehouden.” 

Artikel 1410, §4, lid 5 Ger. W. bepaalt: 
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“Als toelagen in het kader van het gezinsbeleid ten onrechte zijn verkregen ingevolge een 
nalatigheid of een verzuim van de begunstigde, kan de terugvordering slaan op het geheel van de 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid die later verschuldigd zijn aan dezelfde begunstigde”. 

 

5.2.  Toegepast op het voorliggende dossier 
 
Artikel 18, eerste lid van het Groeipakketdecreet van 2018 bepaalt dat het recht op sociale toeslag 
afhangt van de inkomsten van het gezin.  

Als de al dan niet gelijkmatig verdeelde huisvesting van het rechtgevende kind niet is bepaald of 
bekrachtigd door de bevoegde rechtbank, (artikel 18, vijfde lid, Groeipakketdecreet van 2018 ), 
wordt ervan uitgegaan dat de huisvesting van het rechtgevende kind gelijk is verdeeld tussen de 
ouders en wordt het bedrag van de toeslag gehalveerd toegekend in elk gezin. 

Verzoeker woonde volgens de gegevens van het Rijksregister niet samen met mevrouw .......... 
........... Hij ontving bijgevolg 50% van de sociale toeslag op basis van zijn inkomen.  Het 
controleonderzoek van de gezinsinspecteur toont echter aan dat er domiciliefraude zou gepleegd 
zijn door verzoeker: hij vormt volgens de gezinsinspecteur een feitelijk gezin2 met mevrouw .......... 
.......... en bijgevolg bestaat de inkomstenkern uit 2 personen: verzoeker en mevrouw .......... ........... 

Daar er sprake is van domiciliefraude vordert de uitbetaler het volledige bedrag plus intrest terug 
(artikel 101-103 Groeipakketdecreet van 2018). 

Voorgaande conclusies uit het controleverslag worden echter fel betwist door verzoeker in diverse 
e-mails en telefoongesprekken, (zie rubriek “standpunt van verzoeker”). Verzoeker stelt dat zijn 
argumenten van tafel geveegd werden door verwerende partij.  

Samengevat zijn de argumenten van verzoeker:  

- ik heb nooit samengewoond met mevrouw .......... .......... ; 
- er loopt een procedure sedert 2019 om zijn dochter te mogen/kunnen zien, momenteel  

voor het hof van beroep in .................  

Tot op heden werden daar echter geen bewijsstukken aangebracht die deze argumenten 
onderbouwen. De uitnodiging om op de zitting te verschijnen in persoon of om zich te laten 
vertegenwoordigen zou aan verzoeker de gelegenheid bieden om sluitende bewijzen aan te leveren. 

Daarentegen is er een controleverslag van de gezinsinspecteur waaruit een regelmatig (dagelijks) 
verblijf van de verzoeker bij zijn partner, moeder van hun kind, blijkt waarover de verzoeker sinds de 
geboorte de zorg als vader wil opnemen (“.......... slaapt elke dag bij mij. Ik verklaar dat zijn kleren 
hier terug te vinden zijn in de woning. Hij blijft eigenlijk niet meer slapen in ................. Sinds de 
geboorte van .......... blijft hij dagelijks bij ons, hij wil een betrokken vader zijn voor zijn dochter.”).  Uit 
het controleverslag blijkt dat verzoeker overigens de woning van mevrouw .......... verliet en haar 
goeiendag kuste op het moment dat de gezinsinspecteur het onaangekondigde bezoek aanvatte.  
Voorts verklaarde mevrouw .......... dat – ondanks de bevestiging van haar relatie met verzoeker en 
dagelijks feitelijk verblijf van de verzoeker in de woonst van mevrouw .......... – zij hun samenwoonst 

 
2 Het feitelijk gezin wordt gedefinieerd in artikel 1 van het BVR sociale toeslagen, nl. een leefeenheid waarin 2 
personen die geen bloed-of aanverwanten tot de derde graad zijn, samenwonen en samen een huishouden 
regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende manier. Een inkomstenkern voor een kind 
bestaat dus altijd uit 1 of 2 personen, nooit meer. 
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niet wensen te formaliseren (“Voorlopig is hij dagelijks hier maar we gaan onze adressen niet samen 
zetten.”) 
 
Voor de toepassing van de kinderbijslagregelgeving, en in casu de sociale toeslag voor minder 
vermogende gezinnen, wordt de feitelijke leefeenheid (feitelijk gezin) in aanmerking genomen 
waarbij er standaard wordt uitgegaan van de domiciliegegevens in het Rijksregister tenzij dit 
weerlegd wordt door o.m. een controle door een gezinsinspecteur.  In casu is dit het geval.  De 
Geschillencommissie meent dan ook dat de conclusie van de gezinsinspecteur niet zomaar mag 
opzijgeschoven worden (cf. artikel 3, §3 BVR Sociale toeslagen).  De Geschillencommissie meent dat 
de verzoeker de samenwoonst betwist maar geen concrete elementen aanlevert noch 
stavingsstukken neerlegt die de vaststellingen van de gezinsinspecteur of de eigen verklaringen van 
mevrouw .......... weerleggen. 
 
 

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 verzoeker ontvankelijk maar ongegrond is daar verzoeker, die niet op de zitting 
aanwezig is noch vertegenwoordigd, aldus geen sluitende bewijzen aanlevert, die zijn beweringen, 
zoals opgenomen in de diverse voormelde e-mailberichten, dat de vaststellingen van 
gezinsinspecteur in het verslag van de controle uitgevoerd op 21 mei 2019, wat betreft de vorming 
van een feitelijk gezin, onjuist zijn , op sluitende wijze kunnen onderbouwen, 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 3 december 2021; 
 

De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

De heer Ignace Lambert (Opgroeien regie) en mevrouw Rita Louwagie (Infino). 

 

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 
……………………………………………………………………………………. 
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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 

 


