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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/006 

28 januari 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0196 

 

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

- Verzoekster -  

 

TEGEN :  

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

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat door verzoekster werd ingediend per e-mail d.d. 6 augustus 
2021 bij de Geschillencommissie1, gericht tegen de beslissing van verwerende partij 
d.d. 6 juli 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 
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 
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Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 19 augustus 2021 waarbij 
aan verzoekster de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun 
belangen op deze zitting van 28 januari 2022 kunnen komen verdedigen of zich 
daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat noch verzoekster, noch verwerende partij 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: 

 

Verzoekster en de heer …………………… hebben 3 gemeenschappelijke kinderen: 

- ………………… (°………...1999); 
- ………………… (°………….2002); 
- ………………… (°………….2005). 

 
Verzoekster was onder de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) bijslagtrekkende voor de kinderen 
……………... De heer ………….. was onder de AKBW bijslagtrekkende voor het kind …………………. Deze 
regeling liep verder bij de inwerkingtreding van het Groeipakketdecreet op 1 januari 2019. 

Op 12 mei 2020 is …………….. verhuisd van het adres van haar moeder, verzoekster, naar het adres 
van haar vader, ………………….. Deze verhuis is te beschouwen als een wijziging in de 
opvoedingssituatie, waardoor er wordt overgegaan naar een begunstigdenkern vanaf 1 juni 2020. 
Beide ouders worden aangeduid als begunstigde. Aangezien verzoekster de jongste is, wordt de 
gezinsbijslag vanaf 1 juni 2020 aan haar betaald. 

Verzoekster zou -aldus verwerende partij- vanaf 1 juni 2020 de gezinsbijslagen voor de 3 kinderen 
ontvangen, bestaande uit het basisbedrag en de helft van de sociale toeslag. 

Met een schrijven d.d. 6 juli 2021 heeft verwerende partij verzoekster in kennis gesteld van de 
terugvordering van een bedrag van 375,86 euro van ten onrechte ontvangen toelagen in het kader 
van het gezinsbeleid voor de periode van juli en augustus 2020 (meer bepaald: het basisbedrag, de 
leeftijdstoeslag en de schoolbonus) voor het kind …………., aangezien …………….. meer dan 80 uren 
gewerkt zou hebben in die maanden. 

Dit bedrag wordt ingehouden aan 10% op de volgende betalingen die verzoekster van verwerende 
partij zou ontvangen.  

Verzoekster kan daarmee niet instemmen en stelt dat de drie kinderen bij haar gegroepeerd dienen 
te worden en dat de gezinsbijslag voor …………. vanaf maart 2020 tot en met juni 2020 in rang aan 
haar uitbetaald diende te worden (in plaats van aan de heer …………..). Verder stelt zij dat zij, noch 

 
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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mijnheer …………. Groeipakket hebben ontvangen voor ………….. in de maanden juli en augustus 2020, 
dus dat zij niet gehouden kan zijn tot terugbetaling van deze bedragen. 

 

3. Standpunt van verzoekster: 
 

De grieven van verzoekster worden als volgt verwoord: 

“Ik kreeg van jullie een mail waarin me gezegd werd dat ik een niet-ontvangen som dien terug te 
betalen. Om volgende redenen kan ik daar onmogelijk mee akkoord gaan. 

-……….. verhuisde maart 2020 naar haar vader, zijnde ………………. Op dat moment nam jullie dienst 
contact op met meneer ……………... Jullie voorstel was om ……… haar groeipakket bij mij te behouden, 
gezien dit voordeliger was. Meneer ……….. heeft dan ook gemeld dat hij ………….. ook liever bij mij had 
gezet, om dezelfde reden. Men beloofde dit meteen in orde te brengen. 

In maart, april, mei en juni 2020 echter, kreeg Meneer …….. voor ……………. nog steeds een aparte 
uitbetaling. 

-Vanaf juli 2020 heb ik, noch meneer …………. kindergeld ontvangen voor ………….. Gezien zij aan het 
werk ging, leek ons dit normaal. 

In bijlage stuur ik u het bewijs dat meneer …….. tót juli 2020 …………. groeipakket heeft ontvangen, en 
niet meer voor juli en aogustus 2020, zoals jullie beweren. Ik kan dus onmogelijk een terugbetaling 
verschuldigd zijn. 

-Voor maart, april, mei en juni 2020 hebben jullie het beloofde samenzetten van de drie kinderen bij 
mij niet uitgevoerd, waardoor hiervoor regularisatie vereist is. Ten slotte vragen jullie aan míj nu om 
een onterechte terugbetaling - mits nooit ontvangen- en geven jullie daardoor toe dat …………. wel 
degelijk bij mij staat ingeschreven en ik dus recht heb op het bedrag berekend op mijn inkomen, drie 
kinderen en sociale tegemoetkoming.” 
 

Volgende stukken worden bijgebracht: 

- 1. De beslissing van verwerende partij d.d. 6 juli 2021 
- 2. Bewijs van betalingen van het Groeipakket op de rekening van de heer …………. 

(uitbetaling periode augustus 2019 – juni 2020) 
 

 
4. Standpunt van verwerende partij: 

 

Het secretariaat van de Geschillencommissie vroeg verduidelijking aan verwerende partij met 
betrekking tot de betaling van het Groeipakket in de maanden juli en augustus 2020. Verwerende 
partij liet daarbij het volgende weten per e-mail d.d. 17 augustus 2021: 

“Voor …….. werd het Groeipakket voor de maanden juli en augustus wel degelijk betaald, op het 
rekeningnummer van mevrouw ………….. 
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In het dossier vind ik geen gegevens terug over een eventuele toelichting die aan mevrouw ……………. 
zou gegeven zijn. Naar aanleiding van de adreswijziging van …………. is er wel een 
begunstigdenkerndossier gecreëerd (toepassing art 225 van het Groeipakketdecreet van 2018).” 

 

Het standpunt van verwerende partij werd meegedeeld aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie per e-mail d.d. 8 december 2021: 

“Samenvatting van het dossier:  

Mevrouw …………… en de heer ………………. hebben drie gemeenschappelijke kinderen.  

In januari 2019, bij de start van de Groeipakketregeling, is de situatie als volgt:  

 de heer ………………. en mevrouw ……………. leven gescheiden.  
 de heer ………… ontvangt in het dossier ……………… Groeipakket voor zijn dochter ………. die 

deel uitmaakt van zijn gezin.  
 mevrouw ……….. ontvangt in het dossier ……………. Groeipakket voor de kinderen ……………….. 

en ……………………. die deel uitmaken van haar gezin. 
  

Op 12 mei 2020 (officiële datum) verhuist …………… van het adres van haar moeder naar het adres 
van haar vader. 

Als gevolg van deze adreswijziging wordt vanaf 01/06/2020 een nieuw dossier gestart: ………….( art. 
61 Groeipakketdecreet, TN 7 18/4/2019 bijlage 1, 2.2).  

De drie gemeenschappelijke kinderen (………………….) worden in dit dossier opgenomen. Beide ouders 
worden als begunstigden aangeduid (art. 57§1 Groeipakketdecreet, TN 7.1 18/4/2019). Omdat 
mevrouw …………. de jongste ouder is, wordt haar rekeningnummer toegevoegd aan de 
begunstigdenkern (art. 65§5 Groeipakketdecreet).  

Mevrouw …………. ontvangt dus vanaf 1 juni 2020 alle betalingen voor de drie kinderen. Deze 
betalingen omvatten het basisbedrag en de helft van de sociale toeslag. In het gezin van de heer 
………… is er geen recht op de helft van de sociale toeslag.  

Een schoolverlater heeft gedurende 12 maanden recht op Groeipakket. Tijdens deze periode mag de 
jongere niet meer dan 80u per maand werken. Werkt de jongere toch meer dan 80u per maand, dan 
is er niet langer recht op Groeipakket. 

We stellen vast dat …………… als schoolverlater in juli 2020 in totaal 166,18u werkte. In augustus 2020 
werkte ze 150,5u. Daarmee overschrijdt …………. in beide maanden het maximaal toegestane aantal 
uren (art. 41 BVR rechtgevend kind).  

Op 6 juli 2021 wordt mevrouw …………. er schriftelijk van op de hoogte gesteld dat haar dochter 
……….. ten onrechte Groeipakket ontving over de maanden juli en augustus 2020. 

Besluit: 

Er werd op basis van de officiële gegevens correct een begunstigdenkerndossier aangemaakt vanaf 
1/6/2020. In dit dossier gebeurden alle betalingen op het rekeningnummer van de moeder, mevrouw 
…………...  
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Daarnaast staat vast dat …………….. het statuur van schoolverlater had van 01/09/2019 tot 
31/08/2020. Zij werkte meer dan de toegestane 80u per maand in juli 2020 en in augustus 2020. 

Het debet werd terecht opgemaakt en betekend aan de ontvanger van de betalingen: mevrouw 
…………………..” 

 

Per e-mail d.d. 20 januari 2022 heeft verwerende partij op verzoek van het secretariaat van de 
Geschillencommissie een betalingsbewijs bezorgd voor de betaling van juni tot en met augustus 
2020, waaruit blijkt dat verzoekster het basisbedrag en de helft van de sociale toeslag ontvangt 
vanaf juni 2020 op haar rekeningnummer …………………... 

 

5. Beoordeling in rechte: 
 

In het verzoek van verzoekster kunnen 2 elementen worden onderscheiden: 

- enerzijds de rangbetaling van de gezinsbijslag aan verzoekster voor de drie kinderen voor de 
periode van maart tot en met juni 2020; 

- anderzijds de betwisting van de terugvordering van het Groeipakket voor ……….. voor de maanden 
juli en augustus 2020. 
 

5.1  Wat de groepering en de rangbetaling betreft:  
 

5.1.1. Aangezien de kinderen ………………… geboren zijn vóór 1 januari 2019, zijn de specifieke 
overgangsmaatregelen bepaald in het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid (hierna Groeipakketdecreet genoemd) van toepassing voor het bepalen 
van het bedrag van de gezinsbijslag dat aan de kinderen kan worden toegekend.  

Cf. Art. 209, §2 Groeipakketdecreet: ‘De artikelen van de kinderbijslagreglementering die zijn 
opgenomen in boek 5, deel 2, zijn van toepassing op rechtgevende kinderen die geboren zijn vóór 1 
januari 2019.’  

In voormeld Boek 5, deel 2, wordt bij deze overgangsbepalingen een onderscheid gemaakt tussen de 
basisbedragen (titel 1), de kinderbijslag voor wezen (titel 2), de zorgtoeslagen (titel 3), de sociale 
toeslagen (titel 4), de begunstigden (titel 5) en de keuze van de uitbetalingsactor (titel 6).   

In het voorliggende dossier zijn de overgangsbepalingen vervat in artikel 210 van voormelde titel 1 
(basisbedragen) van toepassing.   

Cf. Art. 210, “§1. Een rechtgevend kind dat geboren is vóór 1 januari 2019 en voor wie het recht op 
kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering is geopend op 31 december 2018, blijft 
recht geven op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering als aan de 
voorwaarden, vermeld in artikel 8, is voldaan.   

Het bedrag van de kinderbijslag waarop het kind, vermeld in het eerste lid, recht geeft, wordt 
vastgesteld in paragraaf 2.   

Onder de opening van het recht op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering op 
31 december 2018 wordt verstaan het op dat tijdstip voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van 
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de kinderbijslagreglementering. Het is niet relevant of de effectieve aanvraag tot toekenning van de 
kinderbijslag op 31 december 2018 al effectief is ingediend.   

§ 2. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag overeenkomstig paragraaf 1, blijft recht 
geven op de kinderbijslag, zoals die bestond binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 
december 2018, overeenkomstig artikel 42 van de Algemene kinderbijslagwet.   

In afwijking van het eerste lid, als verschillende rechtgevende kinderen als vermeld in paragraaf 1, 
behoren tot de groepering rond de bijslagtrekkende, zoals die bestond op 31 december 2018, wordt 
het bedrag van de kinderbijslag waarop die kinderen recht geven, in aflopende wijze aangepast 
in functie van de leeftijd van de rechtgevende kinderen binnen die groepering. Het jongste kind krijgt 
daardoor de laagste kinderbijslag, het tweede jongste kind de tweede laagste kinderbijslag en het 
derde jongste en oudere kinderen de hoogste kinderbijslag. Die aanpassing wordt doorgevoerd vanaf 
1 januari 2019.”   

Ingevolge het supra geciteerde artikel 210, §1, tweede lid en artikel 210, §2, eerste lid van het 
Groeipakketdecreet wordt het bedrag van het kind geboren vóór 1 januari 2019 derhalve bepaald 
door de rang van het kind binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 december 2018, 
waarbij voor de groepering dient te worden teruggegrepen naar de voorwaarden bepaald in artikel 
42 AKBW (Algemene Kinderbijslagwet).   
 

5.1.2. Overeenkomstig artikel 42 AKBW wordt het bedrag van de kinderbijslag bepaald door de rang 
die het kind inneemt in het gezin volgens de volgorde van de geboorte van de kinderen (art. 42, § 1, 
eerste lid AKBW). Bij het bepalen van de rangregeling worden de rechtgevende kinderen 
gegroepeerd rond de bijslagtrekkende, dit is degene die het kind opvoedt en aan wie de 
kinderbijslag wordt betaald (art. 42, §1, tweede lid AKBW).   
 

5.1.3. Wie de bijslagtrekkende is, werd bepaald in artikel 69, § 1, derde lid AKBW.  Meer bepaald was 
bij wet vastgelegd dat wanneer de twee ouders die niet samenwonen, het ouderlijk gezag 
gezamenlijk uitoefenen, de kinderbijslag principieel wordt betaald aan de moeder.  De kinderbijslag 
wordt betaald aan de vader vanaf diens aanvraag als het kind en hijzelf op die datum dezelfde 
hoofdverblijfplaats hebben. Dat is i.c. gebeurd in hoofde van de heer …………….., waardoor hij de 
kinderbijslag voor het kind …………… ontving. 
 

5.1.4. Art. 225, § 1 Groeipakketdecreet bepaalt het volgende:  

 “De bijslagtrekkende voor het rechtgevende kind op 31 december 2018 blijft de bijslagtrekkende 
voor dat kind, tenzij een wijziging in het ouderlijk gezag of in de opvoedingssituatie van het kind zich 
voordoet. In dat geval worden de bepalingen voor de aanwijzing van de begunstigden en de regels 
van de uitbetaling overeenkomstig boek 2, deel 4, titel 1, hoofdstuk 1, en boek 2, deel 4, titel 2, 
hoofdstuk 1, toegepast. De bepalingen van boek 2, deel 4, titel 2, hoofdstuk 3 zijn van toepassing 
zowel op de bijslagtrekkende als de begunstigde.  

De wijziging in het ouderlijk gezag wordt vastgesteld door de bevoegde rechtbank.(…)”  

 
Artikel 57 Groeipakketdecreet bepaalt:  
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‘§1. Beide ouders van het rechtgevende kind worden aangewezen als begunstigden van 
de gezinsbijslagen, vermeld in deel 1 van boek 2. 

§2. Slechts één van de ouders wordt aangewezen als begunstigde van de gezinsbijslagen, vermeld in 
deel 1 van boek 2, in de volgende situaties: 

1° de overlevende ouder als één ouder overleden is; 

2° de ouder met exclusief ouderlijk gezag; 

3° de aanwezige ouder als ten aanzien van één ouder een vermoeden van afwezigheid als vermeld in 
artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek, is vastgesteld door de vrederechter; 

4° de niet uit de ouderlijke macht ontzette ouder als een van de ouders uit de ouderlijke macht is 
ontzet; 

5° de bekende ouder als één ouder niet bekend is; 

6° de ouder die de bevoegde rechtbank daarvoor aanwijst in het belang van het kind.’ 

 

5.1.5. Toelichtingsnota 7 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket – Bijlage 1 van 15 mei 2019 – 
‘Overschakeling van bijslagtrekkende naar begunstigde’ bepaalt het volgende:  
 
“Iedere wijziging van bijslagtrekkende naar begunstigde(n) in de loop van de maand, heeft 
uitwerking vanaf de daarop volgende maand; ook wanneer de wijziging zich op de 1e dag van de 
maand voordoet. 
Er is een overschakeling van bijslagtrekkende naar begunstigden als er één van onderstaande situatie 
zich voordoen: 

Er is een wijziging in het ouderlijk gezag;   

Er is een wijziging in de opvoedingssituatie van het kind, waaronder:   

Er komt een nieuw kind in het gezin. Onder een nieuw kind dat in het gezin komt, verstaan 
we zowel een nieuw geboren kind, een kind dat instroomt of een kind met een bestaand 
recht in het Groeipakket (nieuwe maatregel en overgangsmaatregel). Dit is niet noodzakelijk 
een eigen kind van de begunstigde(n). Deze wijziging heeft impact in het gezin waar het kind 
komt, alsook in het gezin dat het kind verlaat. 

-In het gezin waarin het kind komt: overschakeling voor de gemeenschappelijke kinderen van 
de nieuwe begunstigden voor het kind dat in het gezin komt en/of de kinderen die zij 
gezamenlijk opvoeden. 

-In het gezin dat het kind verlaat als de bijslagtrekkende de ouder is van het kind: 
overschakeling voor de gemeenschappelijke kinderen van de ouders van het kind dat het 
gezin verlaat. 

(…) 

Deze wijzigingen zorgen voor een overschakeling van een bijslagtrekkende naar begunstigde(n). Het 
bestaan van de bijslagtrekkendekern eindigt, en een nieuw gezinsdossier rond de begunstigdenkern 
wordt aangemaakt. Bij de vaststelling van de begunstigdenkern primeert steeds het ouderpaar. 
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Wanneer het kind in co-ouderschap wordt opgevoed, maar in ongelijkmatig verdeelde huisvesting, 
blijven zowel de vader als de moeder deel van de begunstigdenkern.’ 

Toegepast op voorliggend dossier, stelt de Geschillencommissie vast dat het kind ……….. vanaf 12 
mei 2020 verhuisd is van het adres van de moeder naar het adres van de vader. Verzoekster stelt dat 
het kind verhuisd zou zijn in maart 2020, doch op basis van de gegevens in het rijksregister blijkt de 
domiciliewijziging in mei 2020. De verhuis van het kind ………… van het adres van moeder naar het 
adres van vader wordt aanzien als een wijziging in de opvoedingssituatie. Daardoor gebeurt er een 
overschakeling van het bijslagtrekkendedossier van de kinderen …………………. naar een 
begunstigdenkern en dit vanaf juni 2020 voor de drie kinderen.  

Beide ouders, verzoekster en de heer …………, maken dus sinds juni 2020 deel uit van deze 
begunstigdenkern voor de kinderen ……………………., volgens het algemene principe van artikel 57, §1, 
Groeipakketdecreet.  

 
5.1.6. In casu kan het volgende worden vastgesteld:   

 
Verzoekster was op 31 december 2018 bijslagtrekkende voor de kinderen ……………….. onder 
toepassing van de Algemene Kinderbijslagwet. De heer ……………. was op 31 december 2018 
bijslagtrekkende voor het kind ……….. door opeising van de kinderbijslag op grond van artikel 69, §1, 
derde lid AKBW.  

Vanaf 12 mei 2020 verhuist het kind …….. van moeder naar vader, waardoor er voor de drie kinderen 
…………….. wordt overgeschakeld van een bijslagtrekkendedossier naar een begunstigdenkerndossier 
en dit vanaf juni 2020. Verzoekster stelt dat verwerende partij telefonisch contact zou hebben 
opgenomen met de heer ……….. met de melding dat het voordeliger zou zijn om het Groeipakket van 
…………… bij verzoekster te houden. De heer ……………. zou op dat ogenblik ook gevraagd hebben om 
het Groeipakket voor ……………. om die reden aan verzoekster te betalen. 

Verwerende partij stelt dat het Groeipakket voor …………………… vanaf juni 2020 aan verzoekster 
wordt betaald, m.n. een totaal bedrag van 538,32 euro (Voor ………..: 157,33 euro [basisbedrag 93,93 
euro + leeftijdstoeslag: 63,40 euro]; voor …………: 237,20 euro [basisbedrag 173,80 euro + 
leeftijdstoeslag: 63,40] en voor ………..: 143,79 euro [basisbedrag 93,93 euro + leeftijdstoeslag: 49,86 
euro]). Met de betaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid in juli werd ook een 
schoolbonus (nl. 2x 61,20 euro en 1x 51 euro) voor de drie kinderen betaald, reden waarom er voor 
de periode juli 2020 een bedrag van 711,72 euro werd betaald. 

Verzoekster stelt dat verwerende partij (telefonisch) beloofd zou hebben de drie kinderen bij haar te 
groeperen, zodat er in rang zou kunnen worden betaald, zoals voorzien was in de Algemene 
Kinderbijslagwet. 

De Algemene Kinderbijslagwet werd echter opgeheven vanaf 1 januari 2019 (art. 209 
Groeipakketdecreet): een rangbetaling overeenkomstig art. 42 AKBW is dan ook niet meer mogelijk 
vanaf 1 januari 2019. 

Gelet op de voorgaande elementen, stelt de Geschillencommissie dat de moeder geen 
bijslagtrekkende was voor het kind …………. op 31 december 2018 en er dus ook geen rangbetaling 
mogelijk is met ……….. als derde kind in het gezin van moeder vanaf juni 2020, daar waar de vader op 
31 december 2018 bijslagtrekkende was. Het omkeren van de rangen en het vastklikken van de 
bedragen op 31 december 2018 overeenkomstig art. 210, §2 en §3 is dus enerzijds gebeurd in het 
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gezin van verzoekster (met de kinderen ………………… en ………………..) en anderzijds in het gezin van de 
vader – de heer …………. (met het kind ……………). Dit kan niet meer gewijzigd worden vanaf juni 2020, 
zijnde de datum waarop er werd overgegaan tot een begunstigdenkern door de verhuis van het kind 
……….. van het adres van moeder naar vader. 

In tegenstelling tot wat verzoekster stelt, wordt de gezinsbijslag niet aan haar betaald omdat de 
kinderen allemaal bij haar gedomicilieerd zouden zijn, maar wel omdat zij de jongste van beide 
begunstigden is. Conform art. 65, §5 Groeipakketdecreet juncto art. 6 Besluit van de Vlaamse 
Regering d.d. 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden 
van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (hierna 
BVR Begunstigden genoemd) wordt er bij gebreke aan akkoord tussen de begunstigden aan de 
jongste betaald. 

Omwille van alle voorgaande elementen, beslist de Geschillencommissie om de vordering met 
betrekking tot de groepering en rangbetaling ongegrond te verklaren, zeggende dat verzoekster 
geen bijslagtrekkende was voor het kind …………. op 31 december 2018, en er bijgevolg geen 
groepering van de drie kinderen rond de moeder kon gebeuren op 31 december 2018 en de 
vastgeklikte rangen van enerzijds de kinderen ……………….. en ……………… en anderzijds het kind 
……………….. van toepassing blijven vanaf 1 januari 2019 ook wanneer er een verhuis van een kind 
(………………) plaatsvindt vanaf 1 januari 2019 waarna de moeder de kinderbijslag voor de drie 
kinderen ontvangt.  

 

5.2 Wat de terugvordering van het Groeipakket van ……….. betreft:  
 

5.2.1. Verwerende partij heeft met de beslissing d.d. 6 juli 2021 een bedrag van 375,86 euro 
teruggevorderd van verzoekster voor de maanden juli en augustus 2020. Het betreft het 
basisbedrag, de leeftijdstoeslag en de schoolbonus voor het kind …………., die Groeipakket ontving als 
schoolverlater, maar gedurende de maanden juli en augustus 2020 meer dan 80 uren per maand zou 
hebben gewerkt, waardoor er geen recht zou zijn op Groeipakket. 
 

Art. 8, §2 Groeipakketdecreet bepaalt: 

§2. Het kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, geeft recht op gezinsbijslagen: 
1° tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt; 
2° tot en met de maand waarin het 21 jaar wordt als het een specifieke 
ondersteuningsbehoefte heeft als vermeld in artikel 16; 
3° tot en met de maand waarin het kind 25 jaar wordt als het leerling, student, stagiair of 
schoolverlater is, overeenkomstig de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden en met 
behoud van de toepassing van punt 1° en 2° (onderlijning toegevoegd door het secretariaat van de 
Geschillencommissie); 

(…) 
 

De uitvoeringsmodaliteiten zijn terug te vinden in de artikelen 40 en 41 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering d.d. 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 (hierna 
BVR Rechtgevend kind genoemd). 
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Art. 40 BVR Rechtgevend kind bepaalt: 

“De gezinsbijslagen worden toegekend aan de schoolverlater voor een periode van in totaal twaalf 
maanden nadat het kind niet meer voldoet aan de voorwaarden, behalve deze inzake 
schoolverlaters, vermeld in artikel 8, §2,  eerste lid, van het decreet van 27 april 2018. 

De termijn van twaalf maanden, vermeld in het eerste lid, start: 

1. de maand na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, overeenkomstig artikel 8, §2,  eerste 
lid, 1°, indien het kind niet aansluitend recht kan openen onder toepassing van artikel 8, 
§2,  eerste lid, 3°; 

2. de maand na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar overeenkomstig artikel 8, §2,  eerste lid, 
2°, indien het kind niet aansluitend recht kan openen onder toepassing van artikel 8, 
§2,  eerste lid, 3°; 

3. de maand na de einddatum, vermeld in artikelen 22 en 28; 
4. de maand na het einde van alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma of de 

maand na het einde van de leertijd of de vorming; 
5. de maand na de inlevering van een eindverhandeling hoger onderwijs of de maand na de 

onderbreking van de voorbereiding ervan; 
6. de maand na de datum waarop een studie, leertijd of vorming voortijdig beëindigd werd; 
7. de maand na het einde van de stageperiode vereist om in een openbaar ambt te worden 

benoemd of de maand na de onderbreking van die stage. 

De maand waarin het kind weer aan de voorwaarden van kind met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte, leerling, student of stagiair voldoet, wordt het recht, vermeld in het eerste 
lid, geschorst en worden de gezinsbijslagen conform artikel 8, §2, van het voormelde decreet 
toegekend. De periode die al krachtens dit artikel is toegekend, wordt in mindering gebracht van de 
termijn van twaalf maanden, vermeld in het eerste lid. De schorsing loopt zolang er een recht 
op gezinsbijslagen toegekend kan worden conform artikel 8, §2, met uitzondering van het recht in 
hoofde van de schoolverlater, van het voormelde decreet.” 

Art. 41 BVR Rechtgevend kind bepaalt: 

Een winstgevende activiteit van het kind leidt tot de schorsing van de gezinsbijslagen die worden 
toegekend gedurende de periode vermeld in artikel 40, tenzij die activiteit: 

1. gedurende maximaal 475 uur uitgeoefend wordt, waarvoor een verminderde sociale bijdrage 
verschuldigd is, in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten als vermeld in titel 
VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

2. in een maand gedurende niet meer dan tachtig uur uitgeoefend wordt in het kader van elke 
tewerkstelling, die geen tewerkstelling is als vermeld in punt 1°; 

3. door een kind als zelfstandige uitgeoefend wordt en daarbij geen bijdragen verschuldigd is 
als een zelfstandige in hoofdberoep. 

Als het kind een sociale uitkering ontvangt op basis van een Belgische of buitenlandse regeling over 
ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking als 
vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 5, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale 
bepalingen of een inkomensvervangende tegemoetkoming, worden de gezinsbijslagen geschorst 
voor de maand waarop de uitkering betrekking heeft. 
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Verwerende partij stelt dat ……………… in de maand juli 2020 in totaal 166,18 uren werkte en in de 
maand augustus 2020 150,5 uren. Deze aantallen lijken ook te kloppen met de gegevens die de 
Geschillencommissie kan raadplegen. Dat wordt door verzoekster overigens ook niet betwist, 
aangezien ze in haar verzoek uitdrukkelijk aangeeft: “Vanaf juli 2020 heb ik, noch meneer ……….. 
kindergeld ontvangen voor …………….. Gezien zij aan het werk ging, leek ons dit normaal. (eigen 
onderlijning)”. 

Daaruit blijkt dat verzoekster geen recht had op de betaling van het Groeipakket voor ……. voor de 
maanden juli en augustus 2020. 

 
Conform de bepalingen van artikel 1376 BW is diegene die per vergissing of met zijn weten iets 
ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht het terug te geven aan diegene van wie hij 
het onverschuldigde heeft ontvangen.  

In dezelfde zin bepaalt artikel 103, §1, eerste lid Groeipakketdecreet:  

“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.”  

 
De bepalingen van artikel 92, § 1, 1e en 2e lid Groeipakketdecreet vormen een uitzondering op dit 
algemene principe van de terugvordering van onverschuldigd betaalde toelagen in de mate dat 
wordt gesteld dat:   

“Als de uitbetalingsactor vaststelt dat een beslissing over toelagen in het kader van het gezinsbeleid 
aangetast is door een juridische of materiële fout, trekt hij die beslissing in en neemt hij op eigen 
initiatief een nieuwe beslissing die uitwerking heeft op de datum waarop de ingetrokken beslissing is 
ingegaan of had moeten ingaan, met behoud van de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk 2 
van deze titel.   

Als het gaat om een fout van de uitbetalingsactor, waarvan de begunstigde zich normaal geen 
rekenschap kan geven, en het bedrag van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid kleiner is dan 
het bedrag dat aanvankelijk was toegekend, neemt de uitbetalingsactor een nieuwe beslissing die 
uitwerking heeft op de eerste dag van de maand na de kennisgeving ervan.”  
 

De meest recente administratieve onderrichtingen zijn terug te vinden in de Toelichtingsnota nr. 19 
van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket d.d. 18 mei 2021 betreffende de vaststelling van de 
regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen 
in het kader van het gezinsbeleid en de Vlabel-procedure: 

“3. Terugvordering onverschuldigde betalingen 

3.1. Uitgangspunt: alle onverschuldigd betaalde toelagen terugvorderen 
Alle onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden door 
de uitbetalingsactoren teruggevorderd, behalve in de gevallen die o.b.v. 
het Groeipakketdecreet zijn uitgesloten. 
(…) 
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3.3. Onverschuldigde betalingen: categorieën A t.e.m. E 
Juridische of materiële fouten die aan de basis van een beslissing over toelagen in het kader van 
het gezinsbeleid liggen, brengen onverschuldigde betalingen met zich mee. 
Onverschuldigde betalingen zijn betalingen waarbij de decretale bepalingen en reglementeringen 
niet correct zijn toegepast. Elke onverschuldigde betaling wordt ingedeeld in een categorie op basis 
van zijn oorzaak. Deze indeling is noodzakelijk om te bepalen of een onverschuldigd bedrag al dan 
niet moet teruggevorderd worden.  
(…)” 

 

I.c. blijkt er geen sprake te zijn van een juridische of materiële fout van de uitbetalingsactor; 
verwerende partij lijkt te hebben geregulariseerd zodra zij de beschikbare informatie over de 
tewerkstelling van het kind ……… ontvangen heeft, zodat er dus niet afgeweken kan worden van het 
principe dat dient overgegaan te worden tot terugvordering van de onverschuldigde betalingen 
conform art. 103, §1 Groeipakketdecreet; De Geschillencommissie meent dat het onverschuldigde 
bedrag terecht door verwerende partij wordt teruggevorderd. 

Verder brengt verwerende partij een betalingsbewijs bij waaruit blijkt dat de gezinsbijslagen vanaf 
juni 2020 voor de 3 kinderen …………………… worden betaald aan verzoekster. Ook de door 
verwerende partij uitbetaalde bedragen stemmen overeen met de door de verwerende partij 
teruggevorderde bedragen. 

Omwille van alle voorgaande elementen, beslist de Geschillencommissie de vordering met 
betrekking tot de terugvordering ontvankelijk maar ongegrond te verklaren, zeggende dat 
verzoekster gehouden is over te gaan tot terugbetaling van de ten onrechte ontvangen toelagen in 
het kader van het gezinsbeleid voor het kind …………. voor de maanden juli en augustus 2020, 
aangezien het kind in die periode meer dan 80 uren heeft gewerkt. 

 

6. Beslissing: 

Gelet op het Decreet van 27 juli 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid 
(BS 31 juli 2018), artikelen 104-114;  

Gelet op het Besluit van 29 juni 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een 
commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van 
het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan;  
 
Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 
vordering van de verzoekster ontvankelijk en ongegrond is in die zin dat er geen groepering en 
rangbetaling aan verzoekster mogelijk is voor de kinderen ……………………. en dat verzoekster dient 
over te gaan tot terugbetaling van de ten onrechte ontvangen toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid die zij ontvangen heeft voor …………… voor de maanden juli en augustus 2020. 

 
Volledigheidshalve wenst de Geschillencommissie verzoekster wel te wijzen op de mogelijkheid om 
een verzoek om af te zien van de terugvordering te richten tot haar uitbetalingsactor. 
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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 

 


