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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/001 

14 januari 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0201 

 

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

…………………………………………………… 

- Verzoeker -  

 

TEGEN :  

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

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat per e-mail d.d. 16 augustus 2021 door verzoeker bij 

de Geschillencommissie1 werd ingediend, gericht tegen de beslissing van 

verwerende partij d.d. 15 juni 2021; 

 
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 
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Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 17 september 2021 

waarbij aan verzoeker 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 14 januari 2022 kunnen komen verdedigen 

of zich daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten 

vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat noch verzoeker noch verwerende partij op de zitting 

van 14 januari 2022 is verschenen of zich heeft laten vertegenwoordigen;  

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

 

Verzoeker en mevrouw ……………………….. wonen samen met hun kind, ……………….. (° 

…………………….), te ……………….. (Nederland). 

Gelet op een tewerkstelling van verzoeker in België, ontstond er in toepassing van de 

Verordeningen (EG) nrs. 883/2004 en 987/2009 vanaf juni 2020 (maand van de geboorte 

van ……………………..) een recht op Belgische kinderbijslag dat  evenwel slechts per verschil 

met de Nederlandse kinderbijslag is verschuldigd daar mevrouw ……………………….. in 

Nederland was tewerkgesteld en het gezin in Nederland woonachtig was. 

De verwerende partij heeft dientengevolge Belgische kinderbijslag aan mevrouw ………….. 

……………… uitbetaald voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.  Uit de 

toelichting van de verwerende partij blijkt dat de Nederlandse kinderbijslag, inclusief de 

kinderopvangtoeslag, hoger was dan de bedragen die desgevallend in België konden worden 

toegekend zodat er bijgevolg geen verschilbetalingen meer konden gebeuren.    

De verwerende partij is bij beslissing van 15 juni 2021 overgegaan tot terugvordering van de 

reeds toegekende kinderbijslag voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 september 

2020, ten bedrage van in totaal € 291,77, daar verzoeker en mevrouw …………………… de 

controleformulieren P20 en E401 betreffende de periode met ingang van 1 juli 2020 niet 

ingevuld hadden terugbezorgd. 

 

 
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. 
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3. Standpunt van verzoeker: 
 

In het verzoek van 16 augustus 2021 heeft verzoeker zijn grieven als volgt verwoord: 

“In uw brief van 15/06/2020 wordt het volgende vermeldt (sic): “aangezien de jaarlijkse 

verstuurde documenten P12+E401 niet terug mochten ontvangen is er vanaf 01/07/2020 

geen recht meer op het groeipakket”. Omwille daarvan vordert u een bedrag terug van 

291,77 €. U richtte deze brief aan …………………… mijn partner die in Nederland werkt. Ik, 

…………………… werk in het advocatenkantoor …………. in …………………. (…………………., België) 

wat al is doorgegeven. Ik heb een aantal maanden geleden nog gebeld naar uw instanties en 

zij hebben mij telefonisch verzekerd dat alles in orde was met het dossier en dat wij de 

formulieren P12+E401 niet moeten invullen. Ook mijn vriendin die in Nederland werkt heeft 

contact gehad met de SVB Nederland en zij zeiden dat dit formulier helemaal niet moet 

worden ingevuld door haar maar dat dat automatisch wordt doorgegeven. Wij vinden deze 

gang van zaken zeer verwarrend en begrijpen het niet goed. 

Wij krijgen ook geen verder betaling van het groeipakket omdat ons zoontje 

kinderopvangtoeslag ontvangt vanuit de belastingsdienst Nederland. Dit vinden wij ook raar 

omdat dit betekent dat mensen die veel meer verdienen wel recht hebben op het volledige 

kindergeld uit België en zij geen toeslag krijgen voor de kinderopvang in Nederland. Als wij in 

België wonen kwamen we ook in aanmerking voor toeslag voor kinderopvang en dan werd 

de kinderbijslag wel betaald.” 

 

4. Standpunt van verwerende partij: 

 

 

- Bij betwiste beslissing d.d. 15 juni 2021 heeft verwerende partij aan ……………… 
…………………………. volgende motivering meegedeeld: 

 

“We hebben jouw recht op het Groeipakket opnieuw onderzocht voor de periode van 

07/2020 tot 12/2020. 

We hebben vastgesteld dat je een bedrag van € 291,77 kreeg waarop je geen recht had. 

Voor kinderen die niet in het Nederlandse taalgebied in België wonen, bestaat er enkel recht 

op Groeipakket als één van de ouders (of de partners) werken voor een Vlaamse werkgever.  

Aangezien de jaarlijks verstuurde documenten P12 + E401 niet terug mochten ontvangen is 

er vanaf 01/07/2020 geen recht meer op Groeipakket (Verordening (EG) Nr. 883/2004 en 

987/2009).” 
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- Bij e-mail van 12 oktober 2021 heeft verwerende partij aan de Geschillencommissie 
haar standpunt weergegeven als volgt: 

 

“Het probleem ten gronde behelst een terugvordering (en waarschijnlijk ook het vervolgens 

niet opnieuw toekennen van) het Groeipakket. Meneer werkt in België, mevrouw werkt in 

Nederland, waar ook de woonplaats van het gezin is. Om het recht in toepassing van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (in het bijzonder art. 67 en 68) te 

kunnen onderzoeken hebben we nood aan bepaalde informatie. Concreet beroepen wij ons 

daarvoor op de E401 en P12 om ons te vergewissen van de professionele en gezinssituatie 

van de sociaal verzekerden. Zo kunnen we bepalen welke landen bevoegd zijn (hier 

normaliter Nederland en België) en welk land bij voorrang dan wel aanvullend kan betalen 

(normaal zal dit Nederland bij voorrang zijn terwijl België aanvullend betaalt). Pas nadat de 

bevoegdheid werd vastgesteld in toepassing van deze verordeningen kunnen we het recht 

verder onderzoeken. Zonder de E401/P12 (of voor mijn part een equivalent van deze 

informatie op voorwaarde dat de authenticiteit hiervan vaststaat) kunnen wij dit dossier niet 

op zijn merites onderzoeken en moeten we bij gebrek aan informatie ook weigeren.  

In ondergeschikte orde kaart meneer ook de vermeende onrechtvaardigheid aan bij een 

(mogelijke) verschilbetaling. Wat meneer hier volgens mij stelt is dat de Nederlandse 

kinderopvangtoeslag niet in rekening mag gebracht worden voor de verschilbetaling, want 

daar gaat het eigenlijk over: samen overschrijdt dit het bedrag dat in Vlaanderen kan 

betaald worden zodat er geen verschilbetaling is (zie wederom Verordening (EG) nr. 

883/2004 in het bijzonder art. 10). Ik begrijp de verwarring die enerzijds het arrest Wiering 

en anderzijds het in leven roepen van een Vlaamse kinderopvangtoeslag na de 

regionalisering van de materie teweeg brengt maar de Nederlandse kinderopvangtoeslag is 

nu eenmaal aangemerkt als gezinsbijslag en als zodanig exporteerbaar (zie voor de vertaling 

naar onze sector CO 949 bijlage 71/2).” 

 

5. Beoordeling in rechte: 

 
In casu stelt zich de vraag of er vanaf 1 juli 2020 al dan niet gezinsbijslag in het kader van het 

Groeipakket kan worden toegekend op basis van de tewerkstelling van verzoeker in België 

(…………………..) voor het kind ………………… (° ……………. te …………………, Nederland) dat in 

Nederland woont. 

 

5.1. Algemene toepasselijke bepalingen in het kader van het Unierecht 
 

5.1.1. Vaststelling bevoegde deelentiteit 
  
Artikel 2, 1e en 2e lid Groeipakketdecreet bepaalt:   
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‘Dit decreet is van toepassing onder voorbehoud van de toepassing van de 
samenwerkingsakkoorden, vermeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen en de bepalingen van het Unierecht, internationale 
verdragen en protocollen.  
  
Het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het 
Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige 
Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het 
verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels 
betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen bepaalt daarbij 
onder toepassing van artikel 23 van de Grondwet de bevoegdheid van de Vlaamse 
Gemeenschap inzake de gezinsbijslagen overeenkomstig de aanknopingsfactoren in artikel 2 
van het betrokken samenwerkingsakkoord.’  
  
Artikel 2 van dit samenwerkingsakkoord leert ons via de aanknopingsfactoren welke 
deelentiteit bevoegd is inzake gezinsbijslagen:  
  
“De volgende aanknopingsfactoren bepalen de uitsluitend bevoegde deelentiteit, in deze 
volgorde:  
  
1. De wettelijke woonplaats van het kind in de entiteit; 
  
2. De verblijfplaats van het kind in de entiteit; 
  
3. De lokalisatie van de vestigingseenheid of, wanneer dat gegeven niet beschikbaar is, van 
de exploitatiezetel van de huidige werkgever of van de laatste werkgever van de sociaal 
verzekerde in België; 
  
4. De wettelijke woonplaats of de laatste wettelijke woonplaats van de sociaal verzekerde in 
de entiteit; 
  
5. De lokalisatie van het sociaal verzekeringsfonds waarbij de sociaal verzekerde is 
aangesloten als zelfstandige; 
  
6. De lokalisatie van het bureau van de laatst gekende kinderbijslaginstelling die 
de gezinsbijslagen toekende. Tot en met 31 maart 2024 kan hiertoe het huidige kadaster 
worden geraadpleegd.” 
  
   
In de Toelichtingsnota nr. 3 van 21 december 2018 (Agentschap Uitbetaling Groeipakket) 
over de vaststelling van de bevoegde deelentiteit, wordt uitgelegd dat artikel 3, eerste 
lid van het samenwerkingsakkoord de gezinsleden limitatief opsomt met wie rekening moet 
worden gehouden om te bepalen in welke mate de bevoegde deelentiteit, in 
overeenstemming met artikel 2, moet tussenkomen in het kader van de Europese 
regelgeving.  Om te bepalen of België op basis van de Europese Verordeningen bij voorrang 
of aanvullend bevoegd is, wordt in de bijlage bij het samenwerkingsakkoord een overzicht 
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gegeven van de categorieën van rechten: op basis van arbeid, op basis van een pensioen, of 
basis van de woonplaats of wezenbijslag.  
  
Voortaan worden dus enkel voor die sociaalverzekerden de socioprofessionele situaties 
bedoeld in de bijlage van het samenwerkingsakkoord onderzocht in het licht van de 
artikelen 67, 68 en 69 van de Europese verordening 883/2004.    
  
‘Artikel 3. Europese Verordeningen  
Voor de toepassing van Europese verordeningen wordt het personeel toepassingsgebied met 
betrekking tot de sociaal verzekerde die het recht verkrijgt in het kader van de 
gezinsbijslagen beperkt tot de ouder, tot  de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en 
met de derde graad van die ouder en met wie de ouder feitelijk of wettelijk samenwoont en 
tot de echtgeno(o)t(e) van de ouder met betrekking tot hun eigen of gemeenschappelijke 
kinderen.  
  
Voor de toepassing van verordening 883/2004 zijn de socioprofessionele situaties waarmee 
rekening wordt gehouden om een recht op gezinsbijslagen te verkrijgen in de bijgevoegde 
tabel opgenomen.  Die tabel kan door de regeringen van de bevoegde deelentiteiten 
gezamenlijk worden gewijzigd via een samenwerkingsakkoord.’  
 
  

5.1.2. Respect voor het Unierecht 
 
Uit artikel 2, derde lid Groeipakketdecreet volgt dat de internationaal toepasselijke regels 
uit het Unierecht hun gelding blijven hebben en het decreet daaraan geen afbreuk wil 
doen:  
“(…)  
Nadat de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap werd vastgesteld op basis van het in 
het tweede lid vermelde samenwerkingsakkoord, zullen de aanwijsregels uit verordening 
(EG) nr. 883/2004 de samenloop met andere lidstaten van de Europese Unie bepalen.’  
  
Bedoeld wordt de Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad 
van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels.   
 
 
Personele werkingssfeer:  
Deze is van toepassing op onderdanen van een lidstaat, staatlozen en vluchtelingen, die in 
een van de lidstaten wonen, en op wie de wetgeving van een of meer lidstaten van 
toepassing is of geweest is, alsmede op hun gezinsleden en hun nabestaanden”, zo bepaalt 
artikel 2.  
  
Deze Verordening is van toepassing op gezinsbijslagen, zo blijkt uit artikel 3:  
  
“Materiële werkingssfeer  
 1. Deze verordening is van toepassing op alle wetgeving betreffende de volgende takken van 
sociale zekerheid:   
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(…)  
j) gezinsbijslagen.” 
  
De gezinsbijslagen worden onder titel I, Algemene bepalingen in  artikel 1, gedefinieerd als 
volgt:   
  
“Voor de toepassing van deze verordening worden onder gezinsbijslagen verstaan alle 
verstrekkingen en uitkeringen ter tegemoetkoming van de gezinslasten, met uitzondering 
van voorschotten op onderhoudsbijdragen, en de in bijlage I vermelde bijzondere uitkeringen 
bij geboorte of adoptie.” 
 
 
Verder wordt een gelijke behandeling gegarandeerd van hen die in een andere lidstaat 
wonen als de onderdanen van die staat; zo stelt artikel 4 van de Verordening:   
   
“Tenzij in deze verordening anders is bepaald hebben personen op wie de bepalingen van 
deze verordening van toepassing zijn, de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de 
wetgeving van elke lidstaat onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat.”   
 
 
Bij artikel 67 van dezelfde Verordening wordt dienaangaande omtrent gezinsuitkeringen 
bevestigd dat: 
 
“Een persoon heeft recht op gezinsbijslag overeenkomstig de wetgeving van de bevoegde 
lidstaat, ook voor de gezinsleden die in een andere lidstaat wonen, alsof deze in 
eerstbedoelde lidstaat woonden. Een pensioengerechtigde heeft echter recht op 
gezinsbijslag overeenkomstig de wetgeving van de lidstaten die bevoegd zijn voor zijn 
pensioen.” 
  
  

5.1.3. Samenloop en verschilbetaling 
  
Door middel van de bepalingen van artikel 10 VO (EG) 883/2004 wordt in principe beoogd 
om samenloop van rechten te voorkomen: 
 
“Tenzij anders bepaald, kan krachtens deze verordening geen recht worden verkregen of 
behouden op verscheidene prestaties van dezelfde aard die betrekking hebben op eenzelfde 
tijdvak van verplichte verzekering.” 
 
In deze Verordening werd er met betrekking tot de gezinsbijslagen evenwel voorzien in 
prioriteitsregels ingeval van samenloop (artikel 68, 1.) en onder bepaalde voorwaarden in 
een aanvullende betaling door de lidstaat die niet prioritair bevoegd blijkt (artikel 68, 2.): 
  
“1. Indien gedurende hetzelfde tijdvak en voor dezelfde gezinsleden in uitkeringen is voorzien 
op grond van de wetgeving van meer dan een lidstaat, zijn de volgende prioriteitsregels van 
toepassing:   
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a) Indien door meer dan een lidstaat uitkeringen verschuldigd zijn op verschillende 

gronden, is de volgorde van prioriteit de volgende: eerst de rechten verkregen op 
grond van werkzaamheden, al dan niet in loondienst, vervolgens de rechten 
verkregen op grond van een pensioen, en ten slotte de rechten op grond van de 
woonplaats; 

  
b) Indien door meer dan een lidstaat uitkeringen verschuldigd zijn op dezelfde grond, 

wordt de volgorde van prioriteit vastgesteld op basis van de volgende subsidiaire 
criteria:  
 

i) indien het gaat om rechten die verkregen zijn op grond van 
werkzaamheden, al dan niet in loondienst: de woonplaats van de 
kinderen, mits er dergelijke werkzaamheden worden verricht, en 
subsidiair, in voorkomend geval, het hoogste bedrag aan uitkeringen 
waarin de betrokken wetgevingen voorzien. In dat laatste geval 
worden de kosten van de uitkeringen verdeeld volgens in de 
toepassingsverordening bepaalde criteria; 
 

ii) indien het gaat om rechten die verkregen zijn op grond van een 
pensioen: de woonplaats van de kinderen, mits op grond van deze 
wetgeving een pensioen moet worden uitgekeerd, en subsidiair, in 
voorkomend geval, het langste onder de betrokken wetgevingen 
vervulde tijdvak van verzekering of verblijf; 
 

iii) indien het gaat om rechten die verkregen zijn op grond van de 
woonplaats: de woonplaats van de kinderen. 

 
2. Bij samenloop van rechten worden de gezinsuitkeringen toegekend overeenkomstig de 
wetgeving die volgens lid 1 als prioritair is aangemerkt. De rechten op gezinsuitkeringen die 
verschuldigd zijn op grond van de andere betrokken wetgeving of wetgevingen, worden 
geschorst ter hoogte van het bedrag dat bij de wetgeving van de eerste lidstaat is 
vastgesteld en, zo nodig, wordt het deel dat dit bedrag overschrijdt uitbetaald in de vorm 
van een aanvullende toeslag. Als het recht op de uitkering in kwestie alleen gebaseerd is op 
de woonplaats, hoeft deze aanvullende toeslag echter niet te worden uitgekeerd voor 
kinderen die in een andere lidstaat wonen.” 
  
 

5.2. In casu 
 
In de betwiste terugvorderingsbeslissing van 15 juni 2021 heeft de verwerende partij aan 
mevrouw ……………………… ter kennis gegeven dat: 
 
“Voor kinderen die niet in het Nederlandse taalgebied in België wonen, bestaat er enkel 

recht op Groeipakket als één van de ouders (of de partners) werken voor een Vlaamse 

werkgever.  Aangezien de jaarlijks verstuurde documenten P12 + E401 niet terug mochten 
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ontvangen is er vanaf 01/07/2020 geen recht meer op Groeipakket (Verordening (EG) Nr. 

883/2004 en 987/2009).” 

 
 

5.2.1. Formulieren E401 en P12 
 
Uit de bovenvermelde algemene bepalingen volgt dat in het kader van de toepassing van de 
VO (EG) 833/2004 een aantal elementen gekend dienen te zijn die niet door de 
uitbetalingsactor raadpleegbaar zijn daar zij betrekking hebben op gegevens uit een andere 
lidstaat. 
 
In dit kader heeft de Administratieve Commissie voor de Sociale Zekerheid van Migrerende 
Werknemers voor de toepassing van de EU-Verordeningen voorzien in een aantal 
formulieren, waaronder het formulier E401 “Verklaring inzake de samenstelling van het 
gezin in verband met de toekenning van gezinsbijslag”, dat deels dient te worden ingevuld 
door het voor het bevolkingsregister of door de voor de burgerlijke stand bevoegde 
autoriteit of instantie in het land van de woonplaats van de gezinsleden. 
 
Door middel van het controleformulier P12 bevragen de uitbetalingsactoren de sociaal 
verzekerde omtrent de gezinssituatie en de beroepssituatie van de gezinsleden en de 
eventuele wijzigingen daaromtrent die zich tijdens de te controleren periode zouden 
hebben voorgedaan. 
 
 
Verzoeker stelt in voorliggend verzoek van 16 augustus 2021: 
 

“In uw brief van 15/06/2020 wordt het volgende vermeldt (sic): “aangezien de jaarlijkse 

verstuurde documenten P12+E401 niet terug mochten ontvangen is er vanaf 01/07/2020 

geen recht meer op het groeipakket”. Omwille daarvan vordert u een bedrag terug van 

291,77 €. U richtte deze brief aan ……………………….. mijn partner die in Nederland werkt. Ik, 

………………….. werk in het advocatenkantoor …………. in ………………. (……………….., België) wat 

al is doorgegeven. Ik heb een aantal maanden geleden nog gebeld naar uw instanties en zij 

hebben mij telefonisch verzekerd dat alles in orde was met het dossier en dat wij de 

formulieren P12+E401 niet moeten invullen. Ook mijn vriendin die in Nederland werkt heeft 

contact gehad met de SVB Nederland en zij zeiden dat dit formulier helemaal niet moet 

worden ingevuld door haar maar dat dat automatisch wordt doorgegeven. Wij vinden deze 

gang van zaken zeer verwarrend en begrijpen het niet goed.” 

 
Er kan in dit verband in het bijzonder worden verwezen naar de mededeling A15 
(Agentschap Uitbetaling Groeipakket) van 31 mei 2020 betreffende de impact van de 
coronamaatregelen op het Groeipakket (aangepaste versie meegedeeld aan de 
uitbetalingsactoren per e-mail op 4 juni 2020): 
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“3. Formulier E401 

Omwille van Coronamaatregelen die van toepassing zijn in verschillende landen die onder 
het toepassingsgebied vallen van de Europese verordening 883/2004, is het voor gezinnen 
die in het buitenland verblijven niet altijd mogelijk het formulier E401 te laten invullen en/of 
te versturen. Daarom werd besloten dat het niet ontvangen van het formulier E401 voorlopig 
geen blokkerende factor is. De gezinsbijslagen mogen bijgevolg verder uitbetaald worden. 
Vanaf 1 september 2020 zal dan een nieuwe verzending gebeuren van het formulier E401.” 
 
 
Hoewel de gezinsbijslag in het kader van de toepassing van de Europese Verordeningen 
bijgevolg ingevolge coronamaatregelen tijdelijk provisioneel kon worden toegekend, blijven 
de bij het formulier E401 gevraagde inlichtingen vereist voor de definitieve toekenning van 
het recht op de gezinsbijslag, al dan niet per verschilbetaling. 
 
De Geschillencommissie stelt dan ook vast dat bij gebreke aan deze inlichtingen, de 
uitbetalingsactor in casu geen recht op gezinsbijslag op basis van het Groeipakketdecreet 
kan vaststellen vanaf 1 juli 2020. 
 
 

5.2.2. Nederlandse Kinderopvangtoeslag (KOT) 
  
Verzoeker stelt in zijn verzoek d.d. 16 augustus 2021 verder: 
 
“Wij krijgen ook geen verder betaling van het groeipakket omdat ons zoontje 

kinderopvangtoeslag ontvangt vanuit de belastingsdienst Nederland. Dit vinden wij ook raar 

omdat dit betekent dat mensen die veel meer verdienen wel recht hebben op het volledige 

kindergeld uit België en zij geen toeslag krijgen voor de kinderopvang in Nederland. Als wij in 

België wonen kwamen we ook in aanmerking voor toeslag voor kinderopvang en dan werd 

de kinderbijslag wel betaald.” 

 
Verzoeker klaagt bijgevolg aan dat, voor zover er gezinsbijslag in het Groeipakket per 
verschil met Nederland kan worden toegekend, daarbij de Nederlandse 
kinderopvangtoeslag (KOT) in rekening wordt gebracht. 
 
Of de uitkeringen waarop door de samenloop recht is in beide lidstaten, volledig, dan wel 
per verschil kunnen betaald worden, wordt als volgt bepaald in artikel 68, 2) VO (EG) 
883/2004:   
 
“2. Bij samenloop van rechten worden de gezinsuitkeringen toegekend overeenkomstig de 
wetgeving die volgens lid 1 als prioritair is aangemerkt. De rechten op gezinsuitkeringen die 
verschuldigd zijn op grond van de andere betrokken wetgeving of wetgevingen, worden 
geschorst ter hoogte van het bedrag dat bij de wetgeving van de eerste lidstaat is 
vastgesteld en, zo nodig, wordt het deel dat dit bedrag overschrijdt uitbetaald in de vorm 
van een aanvullende toeslag. (…)” 
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Uit de bepalingen van artikel 68, 2. VO (EG) 883/2004 blijkt dat uitkeringen van dezelfde 
aard in mindering mogen gebracht worden van elkaar (cf. supra).  De classificatie van de 
‘verschillende’ gezinsbijslagen in functie van de aard van de tegemoetkoming is dus van 
belang in geval van samenloop.  Dat verstrekkingen en uitkeringen van dezelfde aard van 
elkaar in mindering worden gebracht, werd reeds gesteld in het arrest Wiering van 8 mei 
2014 (het Hof oordeelde hier dat het Duitse Elterngeld en de Nederlandse 
kinderopvangtoeslag niet van dezelfde aard zijn in de zin van de artikelen 10 en 68 van 
Verordening (EG) 883/2004, zodat het Duitse Elterngeld niet in mindering mag worden 
gebracht op de Nederlandse kinderopvangtoeslag.).  
  
De Geschillencommissie vestigt de aandacht op de kwalificatie van de Nederlandse 
kinderopvangtoeslag door Nederland als gezinsbijslag in de zin van de Verordening (EG) 
nr. 883/2004, reden waarom, bij toepassing van het arrest Wiering, de verschilbetaling kan 
toegepast worden. 2 
 
Verwerende partij verwijst in haar standpunt d.d. 12 oktober 2021 daarbij naar de circulaire 
omzendbrief CO 949 bijlage 71/2 van Famifed d.d. 14 januari 2010 waarin onder meer werd 
gesteld: 
“Dat de Kinderopvangtoeslag als gezinsbijslag dient aangemerkt te worden in toepassing 
van VO 1408/71, is een beslissing van de Europese Commissie die als zodanig door de 
Nederlandse Minister van Sociale Zaken is aanvaard en geïmplementeerd. Als bijlage gaat 
een kopie van een stuk van de Nederlandse Tweede Kamer die dit gegeven 
becommentarieert. 
 
Het gevolg van deze kwalificatie op de toekenning van de Belgische kinderbijslag in 
samenloop met Nederlandse kinderbijslag aan gezinnen die ook KOT ontvingen/ontvangen 
werd uitgebreid behandeld in de bijlagen 71 en 71/1 bij de CO 949.” 
 
In de bijlagen 71 bij de CO 949 werd uitdrukkelijk vermeld dat: 
“Wanneer de Belgische kinderbijslag bij voorrang wordt toegekend verandert er niets. 
Wanneer de Belgische kinderbijslag aanvullend wordt toegekend dient rekening gehouden te 
worden met de som van de Nederlandse kinderbijslag en de kinderopvangtoeslag om het 
door België aan te vullen verschil te berekenen.” 
  
 
Beslissingen van de Geschillencommissie nr. 2019/021, nr. 2020/022 en nr. 2021/008:  
  
De Geschillencommissie vestigt de aandacht op de eerder gedane uitspraken op 20 
december 2019 en 20 november 2020, in gelijkaardige zaken:   
  

 
2 Dat de Nederlandse Kinderopvangtoeslag (KOT) als gezinsbijslag dient aangemerkt te worden in toepassing van de Europese 

Verordening, is een beslissing van de Europese Commissie die als zodanig door de Nederlandse Minister van Sociale Zaken is aanvaard en 
geïmplementeerd (cf. Omzendbrief CO 949 bijlage 71/2 van 14 januari 2010 – Kinderopvangtoeslag (KOT), Kindertoeslag (KIT) en 
Kindgebonden budget (KGB): Nederlandse uitkeringen gelijkgesteld met gezinsbijslag.  Invloed op de verschilbetaling van de Belgische 
kinderbijslag. Inhoudingen op nog verschuldigde Nederlandse bijslag), zie https://gpedia.groeipakket.be/nl/regulations/european-
regulations/institutional-circulars/CO_0949_071_002 

https://gpedia.groeipakket.be/sites/default/files/949_bijlage_71-2.pdf
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- Beslissing nr. 2019/021: ‘Omwille van alle voorgaande elementen, oordeelt 
de Geschillencommissie dat, omwille van de door Nederland gegeven kwalificatie van 
de Nederlandse kinderopvangtoeslag als gezinsbijslag in de zin van de Verordening 
(EG) nr. 883/2004, de verschilbetaling i.c. kan toegepast worden.   
De Geschillencommissie oordeelt dan ook dat de verweerder de verschilbetaling 
terecht toegepast heeft, rekening houdende zowel met de reeds in Nederland 
toegekende kinderbijslag als de kinderopvangtoeslag.’ ; 
  

- Beslissing nr. 2020/022: ‘Na beraadslaging en om al de voormelde 
elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de vordering op basis 
van alle voormelde elementen ontvankelijk doch ongegrond is, in die mate dat 
verweerder terecht de verschilbetaling toegepast heeft, rekening houdende zowel 
met de reeds in Nederland toegekende kinderbijslag met inbegrip 
van de kinderopvangtoeslag.’; 
 

- Beslissing nr. 2021/008: “Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, 
oordeelt de Geschillencommissie dat de vordering op basis van alle voormelde 
elementen ontvankelijk doch ongegrond is, in die mate dat verweerder terecht de 
verschilbetaling toegepast heeft, rekening houdende met de reeds in Nederland 
toegekende kinderbijslag met inbegrip van de kinderopvangtoeslag.”  

 
 
Rechtspraak van het Arbeidshof te Antwerpen:  
 
De Geschillencommissie stelt verder vast dat het Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 18 
december 2019 (A.R nr. 2019/AA57, Soc. Kron., 2021, 3-4, blz. 128-130) eveneens heeft 
bevestigd dat in het kader van de aanvullende/verschilbetalingen als bedoeld bij artikel 68, 
2. VO (EG) 883/2004, rekening dient te worden gehouden met de Nederlandse 
Kinderopvangtoeslag (KOT). 
 
In de bespreking heeft het Arbeidshof omtrent de KOT vastgesteld dat: 
“Er moet nagegaan worden of de KOT een uitkering is van dezelfde aard zoals bedoeld in de 
Vo nr. 883/04. 
Deze verordening omschrijft in artikel 1z wat onder gezinsbijslagen moet worden verstaan, 
met name: “alle verstrekkingen en uitkeringen ter tegemoetkoming van de gezinslasten, met 
uitzondering van voorschotten op onderhoudsbijdragen, en de in bijlage I vermelde 
bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie. 
 
(…) 
 
De aangehaalde verschillen zijn dan ook niet determinerend om de KOT niet te kunnen 
beschouwen als een uitkering van dezelfde aard. Te meer daar het begrip gezinsbijslag niet 
moet getoetst worden aan de Belgische of Nederlandse voorwaarden en wijzen van uitkering 
maar wel aan de definitie zoals gegeven in de Vo nr. 883/04. 
De KOT heeft dan ook dezelfde doelstelling als de Belgische kinderbijslag en dit is het enige 
criterium waarmee rekening mag gehouden worden. Dat de betalingen en de betalers 
verschillen, is geen onderscheidend criterium meer. 
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Nu onder gezinsbijslag elke uitkering of tegemoetkoming van de gezinslasten moet worden 
verstaan, is de KOT te beschouwen als gezinsbijslag en betreft het dus een uitkering van 
dezelfde aard. (…) mocht hiermee rekening houden bij de berekening van het recht op 
Belgische gezinsbijslag.” 
 
Op basis van al het voorgaande meent de Geschillencommissie dan ook dat de verzoeker 
verkeerdelijk de mening is toegedaan dat de Belgische kinderbijslag en de Nederlandse 
kinderopvangtoeslag geen uitkeringen van dezelfde aard zijn in de zin van artikel 10 van de 
VO (EG) 883/2004.  
 

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 en bevestigt zij de betwiste 

beslissing van verwerende partij d.d. 19 april 2021. 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 14 januari 2022; 

 

De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

De heer Ignace Lambert (Opgroeien regie), effectief lid, en mevrouw Nele De Blauwe 

(MyFamily), plaatsvervangend lid. 

 

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 …………………………………………………………………………………………. 

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). 
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De voorzitter       De secretaris 

 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 

 


