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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/004 

28 januari 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0230 

 

INZAKE : De heer …………………………… en mevrouw ………………………………………, 

wonende te ……………………………………..; 

 

vertegenwoordigd door meester ……………………………; 

 

- Verzoekers -  

 

TEGEN :  

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

…………………… 

 - Verwerende partij - 
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1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat per aangetekende brief d.d. 15 september 2021 door 

meester ………………………namens verzoekers bij de Geschillencommissie1 werd 

ingediend, gericht tegen de beslissing van verwerende partij d.d. 19 juli 2021; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 1 oktober 2021 waarbij aan 

verzoekers 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 28 januari 2022 kunnen komen verdedigen of zich 

daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat meester ……………… op de zitting van 28 januari 2022 meester 

……………………….. vertegenwoordigt, namens de verzoekers; 

Gelet op het feit dat de verwerende partij niet op de zitting van 28 januari 2022 is 

verschenen of zich heeft laten vertegenwoordigen;  

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

 

Er werd voor het kind ……………….. (° …………………), dat de Iraanse nationaliteit heeft, een 

asielaanvraag ingediend op 7 augustus 2020.  Op 6 oktober 2020 werd er van deze asielaanvraag 

afstand gedaan. 

Het kind …………………… werd vervolgens vanaf 9 november 2020 ingeschreven op het adres van 

verzoekers, die intussen voogd zijn van het kind. 

Ingevolge een bericht van plaatsing van het kind …………………… in het gezin van verzoekers, is de 

verwerende partij overgegaan tot een onderzoek naar het recht op Groeipakket. 

Verwerende partij heeft het recht op Groeipakket evenwel geweigerd bij beslissing van 22 februari 

2021 vermits het kind …………………. niet zou kunnen worden beschouwd als zijnde toegelaten of 

gemachtigd om in België te verblijven. 

Er werd voor het kind ……………………. een attest van immatriculatie afgeleverd op 9 december 2020, 

geldig tot 9 juni 2021. 

De Gemeente …………. heeft eveneens de verblijfscode 01020500 (Niet-Begeleide Minderjarige 

Vreemdeling) in het Rijksregister geregistreerd met als datum 8 november 2020. 

 
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. 
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Vanaf 21 mei 2021 werd het kind …………………… gemachtigd voor een tijdelijk verblijf waarbij de 

gemeente ………….. een identiteitsbewijs heeft afgeleverd en in het Rijksregister onder ‘wettige 

verblijven’ de verblijfscode 01020500 (Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling) heeft ingevoerd. 

De verwerende partij heeft na bevraging van de Dienst Vreemdelingenzaken besloten dat het kind 

……………….. als zijnde toegelaten of gemachtigd in België te verblijven of er zich te vestigen kon 

worden beschouwd vanaf 21 mei 2021 doch niet voor de daaraan voorafgaande periode. 

Verwerende partij heeft dan ook slechts vanaf 1 mei 2021 Groeipakket (inclusief een 

pleegzorgtoeslag) voor ………………….. toegekend.  Het recht op het Groeipakket voor de daaraan 

voorafgaande periode werd geweigerd bij beslissing d.d. 19 juli 2021, waartegen voorliggend 

verzoek is gericht. 

 

3. Standpunt van verzoekers: 

 

In het verzoek van 15 september 2021 heeft meester ……………………… de grieven van de verzoekers 

als volgt verwoord: 

“Op 19 juli werd er een beslissing genomen inzake het groeipakket van …………………….., waarvoor 

cliënten optreden als voogd. 

De beslissing luidt als volgt:  

“Wij kunnen je geen groeipakket toekennen voor 01/05/2021. Volgens onze gegevens  

 voldoet …………………………. niet aan de voorwaarden tot 21/05/2021. 

Wat zijn die voorwaarden? 

Het kind moet een verblijfsrecht van minstens drie maanden hebben. 

Is dat niet het geval? Dan kan het kind toch recht hebben op een Groeipakket als het: 

Een ouder heeft met een geldig verblijfsrecht; 

Of een niet-begeleide minderjarige is met een attest van immatriculatie; 

Of slachtoffer is van mensenhandel of – smokkel.” 

Er werd echter door de FOD Binnenlandse Zaken op 9 december 2020 de beslissing genomen om aan 

……………….. wel degelijk een attest van immatriculatie af te leveren, geldig tot 09/06/20202. 

De beslissing is aldus volledig ten onrechte genomen en dient dan ook vernietigd te worden. 

Er dient te worden besloten dat er wel degelijk een recht is op groeipakket voor ……………………….. 

vanaf november 2020. 

In bijlage bij dit schrijven treft U de bestreden beslissing, alsook de beslissing inzak aflevering van een 

attest van immatriculatie.” 

 

 
2 Uit de stukken van het dossier blijkt dit om een tikfout te gaan; het attest van immatriculatie werd afgeleverd op 9 
december 2020 met 9 juni 2021 als einddatum 
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Ter zitting wijst meester ……………………….. op de beslissing d.d. 9 december 2020 van de FOD 

Binnenlandse Zaken met het oog op de aflevering van een attest van immatriculatie geldig tot 9 juni 

2021, waardoor er volgens de raadsman recht is op het Groeipakket. 

 

4. Standpunt van verwerende partij: 

 

Bij e-mail d.d. 16 november 2021 heeft verwerende partij aan de Geschillencommissie haar 

standpunt weergegeven als volgt: 

“Het recht op een Groeipakket voor het kind …………………………. (°…………….) wordt door …………………. 

onderzocht vanaf 12 januari 2021, op basis van een ontvangen bericht ivm pleegplaatsing. Het recht 

wordt op 22/02/2021 geweigerd omdat de verblijfsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 8 van het 

Groeipakketdecreet niet voldaan zijn (zie bijlage). 

Er volgt een betwisting heen en weer over het verblijfsdocument van ……………. dat al dan niet een 

Attest van Immatriculatie zou zijn. 

Uiteindelijk wordt op gezag van DVZ beslist dat het attest van immatriculatie over de periode van 

09/12/2020 tot 09/06/2021 ten onrechte werd afgeleverd, en dus geen basis kan zijn voor het 

Groeipakket (zie mail DVZ 01/07/21 als bijlage). Vanaf 21 mei voldoet ……………… wel aan de 

verblijfsvoorwaarde. Dit wordt ook bevestigd via de historiek wettig verblijf. Het recht op een 

Groeipakket kan worden toegekend vanaf 01 mei 2021 (zie bijlage).   

…………………… meent terecht en correct te hebben gehandeld.” 

 

Aangaande de verwijzing in dit standpunt naar “op gezag van DVZ” legt verwerende partij de 

antwoorden voor van de Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 1 juli 2021 die in de vragen van 

verwerende partij d.d. 1 juni 2021 werden aangebracht (hieronder in het vet gemarkeerd): 

“Even reconstrueren.  Om aanspraak te maken op het Groeipakket moet het kind toegelaten of 

gemachtigd zijn in België te verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de vreemdelingenwet 

(verblijfsrecht van ten minste drie maanden) (artikel 8 §  1 decreet Groeipakket).  Via een delegatie 

voorzien in artikel 2, 4de lid van het BVR Rechtgevend kind kan de minister bepalen wat met deze 

voorwaarde wordt gelijkgesteld.  Zo werd een gelijkstelling voorzien voor o.a. de NBMV die op het 

grondgebied verblijft door middel van een attest van immatriculatie (artikel 2 M.B. van 13 maart 

2019). 

Kinderen jonger dan 12 jaar worden in de praktijk niet gelijkgesteld omdat, krachtens het K.B. van 10 

december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf 

jaar, het attest van immatriculatie niet wordt uitgereikt.  Uit de Algemene instructies over de 

elektronische vreemdelingenkaarten en bepaalde verblijfsdocumenten van IBZ (zie bijlage) wordt 

telkens verwezen naar deze regelgeving om het verblijfsdocument niet af te leveren.  Ter informatie 

geven we mee dat gezien de problematiek die hierdoor ontstaat, in de regelgeving groeipakket naar 

oplossingen wordt gezocht. . 

In dit dossier merkten we op dat ondanks de leeftijd van het kind het attest toch werd 

afgeleverd.  Initieel gebeurde dit niet, maar op vraag van de voogd die verklaarde dat voor NBMV de 

afgifte toch moet gebeuren, werd het attest afgeleverd.  Met het oog op gelijke behandeling van 
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deze jongeren vroegen we bijkomende informatie over de correctheid van de afgifte  van het attest 

van immatriculatie bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur bevroeg jullie diensten.  

Dit AI werd verkeerdelijk afgegeven, zoals gezegd krijgt een kind onder de 12 jaar geen 

verblijfskaart of verblijfsdocument maar een identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder de 12 

jaar. In die zin is het misschien problematisch dat art 2 van het M.B. van 13 maart 019 expliciet het 

AI vermeldt.  

Bijkomend stelden we vast dat het IT202 reeds werd ingevoerd tijdens de verblijfsprocedure.  Uit het 

document ‘IT 202 – reden van verblijf – Vragen en antwoorden’ (zie bijlage) blijkt dat de registratie 

van IT 202 pas wordt geregistreerd wanneer de persoon in kwestie een verblijfsrecht bekomt van ten 

minste drie maanden (antwoord vraag 1).  In dezelfde lijn ligt het antwoord op vraag 4: de registratie 

moet niet gebeuren bij afgifte van het attest van immatriculatie.   

Geconfronteerd met deze registratie ondervroegen we tevens de gemeente.  Ze verwezen door naar 

DVZ waar de registratie zou zijn gebeurd. 

Dit klopt niet, de DVZ kan geen IT 202 registreren, de DVZ registreert enkel verzoekers om 

internationale bescherming in het wachtregister bij indiening verzoek. Meer recht hebben wij niet 

m.b.t. het RR. De registratie van 9/11/2020 moet uit de historiek gehaald worden. de registratie 

van 21/05/2021 is wel terecht wat op die datum werd het kind gemachtigd tot tijdelijk verblijf en 

zou het, mocht het 12 jaar zijn, een A kaart krijgen, momenteel is dit dus eveneens het 

identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder de 12 jaar. 

Thans merken we op dat ondertussen de registratie twee maal gebeurde, één maal met begindatum 

09/11/2020 en éénmaal met begindatum 21/05/2021. 

 

 
 

We verwijzen naar vraag 3 van het document ‘vragen en antwoorden’ dat bepaalt dat de 

informatiedatum de datum is dat de vreemdeling gemachtigd wordt tot verblijf of het verblijfsecht 

heeft.  Bij sommige categorieën vreemdelingen zal na de goedkeuring van de verblijfsaanvraag het IT 

202 ingegeven worden met als datum het moment dat zijn hun aanvraag indienden en al gerechtigd 

waren.   

 

De dubbele registratie roept hier dus ook vragen op.” 

 

5. Beoordeling in rechte: 

Meester ……………………………… vordert namens verzoekers de toekenning van het Groeipakket vanaf 

november 2020 voor het kind ………………………. dat de Iraanse nationaliteit heeft en als niet-begeleide 

minderjarige vreemdeling werd erkend. 

Gezien de gezinsbijslag in het Groeipakket door de verwerende partij reeds werd toegekend vanaf 1 

mei 2021, dient de Geschillencommissie zich bijgevolg uit te spreken over het recht op gezinsbijslag 

voor de periode van 1 november 2020 tot en met 30 april 2021. 
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5.1. Situering juridisch begrip ‘niet-begeleide minderjarige vreemdeling’ 
 

Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) wordt als volgt gedefinieerd in artikel 61/14, 

eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet): 

“niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV): een onderdaan van een land dat geen lid is van 

de Europese Economische Ruimte, die jonger is dan 18 jaar en die niet begeleid is door een persoon 

die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent krachtens de toepasselijke wet, 

overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal 

privaatrecht, en die definitief geïdentificeerd is als NBMV door de dienst Voogdij, ingesteld door Titel 

XIII, Hoofdstuk VI, “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet 

van 24 december 2002”. 

Voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bestaat er een bijzondere verblijfsprocedure.  

Naast deze bijzondere verblijfsprocedure kan de NBMV er ook voor kiezen om een of meer andere 

verblijfsprocedure(s) te volgen: 

- asiel; 

- slachtoffer mensenhandel of mensensmokkel; 

- humanitaire regularisatie; 

- medische regularisatie.3 
Er mogen meerdere procedures tegelijk gevoerd worden. 

Aldus bepaalt artikel 61/15 Vreemdelingenwet: 

“Ongeacht er een andere procedure tot bescherming, machtiging of toelating tot verblijf of tot 

vestiging hangende is, kan de voogd voor zijn pupil een aanvraag voor een machtiging tot verblijf op 

basis van dit hoofdstuk indienen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De Koning bepaalt welke gegevens de aanvraag moet bevatten.” 

Tijdens het onderzoek naar de duurzame oplossing krijgt de minderjarige (die minstens de leeftijd 

van 12 jaar heeft bereikt – cf. 5.3) een voorlopig verblijfsdocument: het attest van immatriculatie 

(AI), dat voor een geldigheidsperiode van 6 maanden wordt verlengd tot zolang het onderzoek naar 

de duurzame oplossing loopt. 

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken beslist dat de duurzame oplossing voor het kind zich niet in 

het buitenland maar in België bevindt, wordt er een tijdelijke machtiging tot verblijf afgeleverd, de 

elektronische A-kaart, geldig voor 1 jaar).  Indien de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 3 jaar 

over een dergelijke tijdelijke machtiging beschikt, wordt er een machtiging voor onbepaalde duur 

(elektronische B-kaart) afgeleverd4.  In het kader van deze procedure en in toepassing van de 

bepalingen van artikel 61/15 Vreemdelingenwet, is de machtiging bijgevolg de A- of B-kaart en niet 

het attest van immatriculatie. 

 

 
3 bron: www.agii.be (website Agentschap Integratie & Inburgering). 
4 bron: www.agii.be (website Agentschap Integratie & Inburgering). 

http://www.agii.be/
http://www.agii.be/
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5.2. Toepasselijke bepalingen betreffende het Groeipakket 
 

Aangezien het kind ………………………. niet de Belgische nationaliteit heeft, is het om recht te hebben 

op gezinsbijslagen vereist dat het kind toegelaten of gemachtigd is om in België te verblijven of er 

zich te vestigen overeenkomstig de Vreemdelingenwet. 

Aldus bepaalt artikel 8, §1, 1e lid, 1° Groeipakketdecreet: 

“Een kind geeft recht op gezinsbijslagen als het: 

1° zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied. Het kind van wie het bewijs niet geleverd 

wordt dat het de Belgische nationaliteit bezit, moet toegelaten of gemachtigd zijn om in het Rijk te 

verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;” . 

Bij BVR wordt verder als volgt gepreciseerd in artikel 2 BVR Rechtgevend Kind (Besluit van 5 oktober 

2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de 

vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte 

en adoptie en de universele participatietoeslagen): 

“Het recht op gezinsbijslagen van een kind dat de Belgische nationaliteit niet bezit als vermeld in 

artikel 8, §1, eerste lid, 1°, van het decreet van 27 april 2018, ontstaat vanaf de datum waarop de 

beslissing tot toekenning van het verblijfsrecht conform de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt 

genomen. 

Met behoud van de toepassing van de in het vierde lid vermelde bevoegdheid van de minister, 

ontstaat het recht op gezinsbijslagen voor het kind dat erkend vluchteling is, vanaf de datum waarop 

de beslissing van erkenning van de vluchtelingenstatus, overeenkomstig artikel 48/3 van de 

voormelde wet, wordt genomen. 

Als voor het rechtgevend kind zelf niet aangetoond kan worden dat het de toelating heeft of dat het 

gemachtigd is in België te verblijven of er zich te vestigen conform de voormelde wet, wordt die 

voorwaarde gecontroleerd via de persoon die het verblijfsrecht van het kind opent als vermeld in het 

Rijksregister. 

De minister bepaalt wat met de voorwaarde van toegelaten of gemachtigd verblijf gelijkgesteld 

wordt”. 

Er werd een delegatie verleend aan de minister om te bepalen wat er gelijkgesteld wordt met de 
voorwaarde van toegelaten of gemachtigd verblijf.  De Bisnota aan de Vlaamse Regering 
verduidelijkt als volgt: “Deze delegatie richt zich op maatregelen die kunnen ontstaan uit wijzigende 
praktijken in het kader van de federale regelgeving, of de toepassing ervan door de dienst 
Vreemdelingenzaken, inzake toelating en verblijf.” 

Aldus bepaalt artikel 2 van het MB d.d. 13 maart 2019 houdende de nadere regels over de diverse 

hoedanigheden van het rechtgevende kind en betreffende de vrijstellingen van de 

toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de 

universele participatietoeslagen, in uitvoering van voormeld artikel 2, 4e lid BVR Rechtgevend Kind, 

als volgt:  
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“In uitvoering van artikel 2, vierde lid, van het besluit van 5 oktober 2018 wordt het kind in de 

volgende situaties geacht te voldoen aan de voorwaarde van toegelaten of gemachtigd verblijf: 

1. het kind dat het slachtoffer is van mensenhandel- of smokkel, geattesteerd door een door de 

federale overheid erkend centrum dat gespecialiseerd is in het onthaal van slachtoffers van 

mensenhandel of op het grondgebied verblijvend door middel van een attest van 

immatriculatie; 

2. een niet-begeleide minderjarige die op het grondgebied verblijft door middel van een 

attest van immatriculatie; 

3. voor het kind dat niet toegelaten of gemachtigd is in België te verblijven of er zich te 

vestigen, waarvan één van de ouders Belg is of toegelaten of gemachtigd is in België te 

verblijven of er zich te vestigen“. 
 

 

5.3. De vaststelling van de nationaliteitsvoorwaarde voor kinderen jonger dan 12 jaar 
 

Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt er noch een verblijfstitel noch een attest van immatriculatie 

afgeleverd, ongeacht de verblijfssituatie. 

Er kan voor kinderen jonger dan 12 jaar door de gemeente wel een identiteitsbewijs worden 

afgeleverd op verzoek, in toepassing van de bepalingen van artikel 6 van het Koninklijk besluit van 10 

december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de 12 jaar, 

die stellen dat: 

“Op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijke gezag uitoefenen over een niet-

Belgisch kind onder de twaalf jaar kan een identiteitsbewijs worden afgegeven op naam van dit kind. 

Dit bewijs wordt afgegeven door de gemeente waar het kind in de bevolkingsregisters of in het 

wachtregister is ingeschreven”. 

Conform de bepalingen van artikel 8 van hetzelfde KB is “het identiteitsbewijs geldig voor een 

periode van twee jaar vanaf de afgifte ervan. Het is verlopen in geval van verandering van 

verblijfplaats of van adres. 

De geldigheidsduur van dit bewijs mag echter die van de verblijfsvergunning, die is afgegeven aan de 

wettelijke vertegenwoordiger van de houder, niet overschrijden.” 

De administratieve richtlijnen in de toelichtingsnota 2bis van 18 april 2019 van het Agentschap 

Uitbetaling Groeipakket luiden als volgt: 

“Voor kinderen jonger dan 12 jaar worden geen verblijfskaarten (of equivalent) afgeleverd. Op 

verzoek kunnen ze wel in het bezit gesteld worden van een identiteitsbewijs. Dat document is geen 

verblijfsdocument dat het bewijs levert van verblijfsrecht. 

Wanneer het kind in het kader van gezinshereniging een verblijfrecht verkreeg wordt het 

verblijfsrecht van het kind gecontroleerd via de persoon die het recht op gezinshereniging opent 

(gezinshereniger). Heeft die persoon een verblijfsrecht dan voldoet het kind aan de 

verblijfsvoorwaarde.” 

Er dient te worden vastgesteld dat er in de huidige stand van de kinderbijslagregelgeving een lacune 

lijkt te bestaan voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen jonger dan 12 jaar waardoor er voor 

hen geen Groeipakket kan worden toegekend ondanks dat ze zich in de asielprocedure bevinden.  
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Doordat er geen attest van immatriculatie wordt afgeleverd voor kinderen jonger dan 12 jaar, kan er 

geen Groeipakket worden toegekend.  Anderzijds kunnen deze jongeren wellicht vaak ook niet het 

statuut van een andere persoon met verblijfsrecht volgen aangezien ze niet-begeleid op het 

grondgebied aankomen. 

 

5.4. In casu 
 

Het kind ………………….. (° …………………) is vanaf 9 november 2020 ingeschreven op het adres van 

verzoekers. 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat de gemeente ………….. is overgegaan tot twee ‘IT 202’-

registraties (registraties in het Rijksregister van de reden van wettig verblijf van de vreemdeling, 

beide met als code 01020500 (Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling) en met als datum 

respectievelijk 8 november 2020 en 21 mei 2021. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft op 1 juli 2021 aan verwerende partij, als antwoord op een 

vraag van deze laatste daaromtrent, meegedeeld dat:  

“Dit klopt niet, de DVZ kan geen IT 202 registreren, de DVZ registreert enkel verzoekers om 

internationale bescherming in het wachtregister bij indiening verzoek. Meer recht hebben wij niet 

m.b.t. het RR. De registratie van 9/11/2020 moet uit de historiek gehaald worden. de registratie 

van 21/05/2021 is wel terecht wat op die datum werd het kind gemachtigd tot tijdelijk verblijf en 

zou het, mocht het 12 jaar zijn, een A kaart krijgen, momenteel is dit dus eveneens het 

identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder de 12 jaar.” 

Uit deze verklaring blijkt dat het kind ……………………. voorafgaand aan 21 mei 2021 niet gemachtigd 

was in België te verblijven in toepassing van de Vreemdelingenwet. Intussen werd de ‘IT 202’-

registratie verwijderd zodat nu ook uit raadpleging van de officiële gegevens enkel een wettig 

verblijf van het kind blijkt vanaf 21 mei 2021. 

De gemeente ………… heeft evenwel eveneens een attest van immatriculatie afgeleverd voor het kind 

…………………………., betreffende de periode van 9 december 2020 tot 9 juni 2021.   

Verzoekers verwijzen daaromtrent naar de opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken gericht aan 

de gemeente per brief van 9 december 2020, waarvan kopie bij voorliggend verzoek werd gevoegd. 

Op basis van dit afgeleverde attest van immatriculatie lijkt alsnog te zijn voldaan aan de 

nationaliteitsvoorwaarde van artikel 8, § 1, 1e lid Groeipakketdecreet voor de periode van 1 

december 2020 tot en met 30 april 2021 op grond van de ministeriële gelijkstelling van artikel 2, 4e 

lid, 2 van het Ministerieel besluit van 13 maart 2019.   

Er dient evenwel te worden vastgesteld dat het kind ………………………. jonger was dan 12 jaar, zodat 

er normaliter geen attest van immatriculatie had kunnen worden afgeleverd (cf. 5.3). 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft dienaangaande op vraag van en aan verwerende partij op 1 juli 

2021 meegedeeld dat: 

“Dit AI werd verkeerdelijk afgegeven, zoals gezegd krijgt een kind onder de 12 jaar geen 

verblijfskaart of verblijfsdocument maar een identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder de 12 
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jaar. In die zin is het misschien problematisch dat art 2 van het M.B. van 13 maart 019 expliciet het AI 

vermeldt.” 

Het door de gemeente …………….. afgeleverde attest van immatriculatie dient bijgevolg te worden 

beschouwd als ten onrechte afgeleverd en als niet geldig. 

Uit raadpleging van de officiële gegevens wordt er dan ook voor de kwestieuze periode enkel een 

identiteitsbewijs voor kinderen jongeren dan 12 jaar en geen attest van immatriculatie vermeld, 

afgeleverd voor de periode van 9 december 2020 tot 9 juni 2021. 

 

De Geschillencommissie verwijst naar haar beslissing  d.d. 22 oktober 2021 met het nummer 

2021/041 in een betwisting rond dezelfde problematiek en waarbij werd verwezen naar een eerdere 

beslissing van de Geschillencommissie d.d. 9 oktober 2020 met als nummer 2020/017: 

“In toepassing van de bepalingen van artikel 2 van het Ministerieel besluit van 13 maart 2019 wordt 
een niet-begeleide minderjarige geacht te voldoen aan de voorwaarde van toegelaten of gemachtigd 
verblijf indien de minderjarige op het grondgebied verblijft door middel van een attest 
van immatriculatie.  
 

De 4 kinderen beschikken echter niet over een attest van immatriculatie maar vanaf 7 oktober 2020 
wel over een identiteitsbewijs.  
 

Mr. ………………………… stelt namens verzoekster dienaangaande dat dergelijk identiteitsbewijs dient te 
worden beschouwd als gelijkwaardig aan een attest van immatriculatie en verwijst daarbij naar:  

• voornoemde opdrachten van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie 
Vreemdelingenzaken tot ‘Verlenging van een Attest van Immatriculatie’ gericht aan de 
gemeente …… waarbij werd verzocht het attest van immatriculatie te verlengen en 
waarbij werd vermeld: “Gelieve betrokkene dus uit te nodigen op uw diensten om haar 
attest van immatriculatie te verlengen met 6 maanden, tot 28.09.2021. Indien de 
betrokkene -12 jaar is, betreft dit het identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder 12 
jaar.”   
• een niet gedateerde verklaring van de gemeente …….:  

“In het kader van artikel 61/19 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van Vreemdelingen, ingevoegd 
door de wet van 12 september 2011, en het artikel 110 undecies van het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van Vreemdelingen, ingevoegd door het koninklijk besluit van 7 november 
2011 kan ik u melden dat in het kader van deze procedure aan een vreemdeling -12 jaar een 
identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder de 12 jaar wordt afgeleverd in plaats van een 
attest van immatriculatie. Een attest van immatriculatie wordt nooit afgeleverd aan kinderen 
onder de 12 jaar.  Dit in het kader van de lopende verblijfsprocedure.”  
 

Voormelde bepalingen van artikel 2 van het Ministerieel besluit van 13 maart 2019 verwijzen echter 
niet naar een verblijfsprocedure op zich, noch bevatten zij enige aanwijzing dat een document in 
aanmerking zou kunnen worden genomen indien het als gelijkwaardig of equivalent aan een attest 
van immatriculatie zou kunnen worden aanzien.  
 

Er dient hierbij te worden opgemerkt dat een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar niet 
verplicht dient te worden aangevraagd, dit in tegenstelling tot een attest van immatriculatie indien 
het kind ouder is dan 12 jaar.  
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De Geschillencommissie verwijst hierbij eveneens naar haar beslissing nr. 2020/017 d.d. 9 oktober 
2020 waarbij zich onder meer dezelfde problematiek stelde, eveneens in een beroep van verzoekster 
gericht tegen verwerende partij, en waarbij werd besloten dat:  
“Verzoekster insinueert in de samenvattende tabel in haar verzoekschrift dat de kinderen tot zij de 
leeftijd van 12 jaar bereiken, de verblijfssituatie van mevrouw 
…………………………………………………… volgen en zodoende als toegelaten en gemachtigd dienen te 
worden beschouwd.    
    
Verzoekster lijkt hiermee te verwijzen naar de bepalingen van artikel 2, 3e lid BVR Rechtgevend 
Kind op grond waarvan indien in hoofde van het kind niet kan bewezen worden dat het toegelaten of 
gemachtigd is in België te verblijven of er zich te vestigen, deze voorwaarde gecontroleerd wordt in 
hoofde van de persoon die het verblijfsrecht voor het kind opent.      
    
Artikel 2, 3e lid BVR Rechtgevend Kind bepaalt als volgt:    
“Als voor het rechtgevend kind zelf niet aangetoond kan worden dat het de toelating heeft of dat het 
gemachtigd is in België te verblijven of er zich te vestigen conform de voormelde wet, wordt 
die voorwaarde gecontroleerd via de persoon die het verblijfsrecht van het kind opent als vermeld in 
het Rijksregister.”    
    
De bisnota aan de Vlaamse Regering verduidelijkt dit als volgt: “De persoon die het verblijfsrecht 
voor het kind opent, is de persoon die als dusdanig in het Rijksregister staat genoteerd.  Deze praktijk 
vloeit uit de ervaring die men met dergelijke dossiers heeft in het kader van de gewaarborgde 
gezinsbijslag. Het blijkt dat voor kinderen onder twaalf jaar het moeilijk is een geactualiseerde 
verblijfsstatus te vinden in het rijksregister, die men wel vindt voor een ouder van het kind.  Voldoet 
deze persoon aan de gestelde voorwaarde, dan is deze ook in hoofde van het kind vervuld.”    
    
Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt er geen verblijfstitel noch een attest 
van immatriculatie afgeleverd, ongeacht de verblijfssituatie.    
    
Vermits mevrouw ……………………………………………………….. voogd was van de kinderen naar Burundees 
recht en instaat voor de opvoeding van de kinderen, zou zij eventueel als een ouderfiguur voor de 
kinderen kunnen worden beschouwd, zodat de vraag rijst of zij als een ‘persoon die het verblijfsrecht 
van het kind opent’ kan worden beschouwd als bedoeld in de bepalingen van artikel 2, 3e lid BVR 
Rechtgevend Kind   
   
Mevrouw …………………………………………………. beschikt over een identiteitskaart voor vreemdelingen (C-
kaart) geldig van 12 oktober 2018 tot 24 februari 2021.   
   

Indien een kind de facto de verblijfssituatie van een ouder (of andere begeleidende 
persoon) volgt, zou het kind vanaf de leeftijd van 12 jaar beschikken over hetzelfde 
of een gelijkwaardig verblijfsdocument als die ouder (of andere begeleidende persoon).   
   

In casu dient te worden vastgesteld dat de kinderen die reeds de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt 
nooit een identiteitskaart voor vreemdelingen hebben ontvangen, maar enkel een attest 
van immatriculatie in het kader van hun eigen, nog lopende asielprocedure.   
   

Hieruit volgt dat ook de kinderen jonger dan of tot de leeftijd van 12 jaar enkel een attest 
van immatriculatie zouden hebben gekregen mochten ook voor deze kinderen documenten worden 
afgeleverd.   
   

Er dient bijgevolg te worden besloten dat in casu mevrouw …………………………………………………. niet kan 
worden beschouwd als ‘een persoon die het verblijfsrecht voor het kind opent’ en er evenmin op 
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grond van artikel 2, derde lid BVR Rechtgevend Kind kan worden aangenomen dat de kinderen jonger 
dan of tot de leeftijd van 12 jaar voldoen aan de verblijfsvoorwaarde.  
     

6.5 Besluit   
   

Gezien in toepassing van de bepalingen van artikel 2, 4e lid BVR Rechtgevend Kind de gelijkstelling 
met de voorwaarde van toelating of machtiging tot verblijf uitsluitend tot de bevoegdheid van de 
Minister behoort, dient te worden vastgesteld dat er in casu slechts Groeipakket kan 
worden toegekend voor zover het kind voor de desbetreffende maand over een attest 
van immatriculatie beschikt.”  
  
  
De raadsman van verzoekster werpt dienaangaande namens verzoekster verder op dat een al te 
strikte interpretatie van de ministeriële gelijkstelling voor niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen als bepaald bij artikel 2 van het Ministerieel besluit van 13 maart 2019 leidt tot een 
schending van het gelijkheidsbeginsel en evenmin in overeenstemming is met de bepalingen van het 
Groeipakketdecreet, in het bijzonder van artikel 8, § 1, 1e lid waarbij er geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen kinderen ouder of jonger dan 12 jaar:   
 

(…) 

Met betrekking tot de opwerping dat de bepalingen van artikel 8, § 1, 1e lid Groeipakketdecreet 
worden geschonden, dient te worden vastgesteld dat deze bepalingen niet wegnemen dat 
vreemdelingen jonger dan 12 jaar enkel kunnen beschikken over een identiteitsbewijs dat niet als een 
verblijfsdocument kan worden beschouwd.  
 

Gezien de bepalingen van artikel 2 van het Ministerieel besluit van 13 maart 2019 een gelijkstelling 
met de voorwaarde van toelating of machtiging tot verblijf door de Minister verleend in toepassing 
van de bepalingen van artikel 2, 4e lid BVR Rechtgevend Kind voorzien, is niet duidelijk hoe de 
bepalingen van artikel 8, § 1, 1e lid Groeipakketdecreet zouden kunnen worden geschonden.  
 

Met betrekking tot de vermeende schending van het gelijkheidsbeginsel bij toepassing van de 
bepalingen betreffende niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van artikel 2 van het Ministerieel 
Besluit van 13 maart 2019, verwijst meester ……………… naar de bepalingen van artikel 159 van de 
Grondwet die stellen dat “De hoven en rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke 
besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.”  
 

Ongeacht de vraag of deze bepalingen van artikel 2 van het Ministerieel Besluit al dan niet als 
ongrondwettelijk dienen te worden beschouwd, blijft de vaststelling dat de toekenning van 
een gelijkstelling in toepassing van de bepalingen van artikel 2, 4e lid BVR Rechtgevend 
kind uitsluitend de Minister toekomt en dat de Geschillencommissie dienaangaande derhalve niet 
bevoegd kan zijn om een andere vrijstelling toe te kennen als bepaald bij artikel 2 van het 
Ministerieel Besluit van 13 maart 2019 zelfs mocht blijken dat deze bepalingen het 
gelijkheidsbeginsel zouden schenden.” 

 

Gelet op het feit dat het door de gemeente afgeleverde attest van immatriculatie voor de periode 

vanaf 9 december 2020 niet als geldig kan worden beschouwd en het kind …………………….. voor de 

kwestieuze periode derhalve enkel beschikte over een identiteitsbewijs voor -12-jarigen, stelt de 

Geschillencommissie vast dat voorafgaand aan 21 mei 2021 niet was voldaan aan de 

nationaliteitsvereiste van artikel 8, § 1, 1e lid, 1° Groeipakketdecreet. 
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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 verzoekers ontvankelijk maar ongegrond is en bevestigt zij de betwiste beslissing 

van verwerende partij d.d. 19 juli 2021 in de mate dat dient te worden vastgesteld dat er 

voorafgaand aan 1 mei 2021 geen Groeipakket voor het kind ………………………… kan worden 

vastgesteld, vermits niet werd voldaan aan de nationaliteitsvoorwaarde van artikel 8, § 1, 1e lid, 1° 

Groeipakketdecreet. 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 28 januari 2022; 

 

De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

De heer Ignace Lambert (Opgroeien regie) en de heer Maarten Vankeersbilck (KidsLife), leden. 

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

Er kan beroep tegen deze beslissing worden ingesteld bij de griffie van de Arbeidsrechtbank te 

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

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 

 


