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Opgroeien   
Geschillencommissie Groeipakket   
Hallepoortlaan 27   
1060 BRUSSEL   
opgroeien.be    
groeipakket.be/geschillencommissie    
 

OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/007 

28 januari 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0219 

 

INZAKE : De heer ……………………, ……………., …………………..;  

- Verzoeker –  

Voor wie optreedt, mevrouw  ………………………………., voormalig voogd en huidig                   
vertrouwenspersoon; 

 

TEGEN : uitbetalingsactor …………………………………………………………………………………… 

 

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

 
Gelet op het verzoek dat werd ingediend per e-mail d.d. 7 september 2021 door 
mevrouw ………………….., voormalig voogd en huidig vertrouwenspersoon, namens 
verzoeker, de heer ……………………., bij de Geschillencommissie1, gericht tegen de 
beslissing van verwerende partij d.d. 28 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 
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Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 23 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 28 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 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: 

 

Uit de beschikbare gegevens die de Geschillencommissie kon raadplegen via de elektronische 
gegevensbank KRING, blijkt de volgende schoolhistoriek van verzoeker (°29 juli 2003).  
  
Verzoeker blijkt op 16 mei 2021 te zijn uitgeschreven uit de school waar hij het ‘onthaalonderwijs 
voor anderstalige kinderen’ volgde sedert januari 2020 (= OKAN, dat erop gericht is om anderstalige 
nieuwkomers zo snel mogelijk het Nederlands aan te leren).  
  
In de rubriek ‘uitschrijving’ is het volgende vermeld:   

 Aanleiding: op advies van school of CLB;  
 Situatie na: veranderd naar erkende vorming (deeltijdse vorming, leercontract). 

  
Mevrouw ………………….. geeft in haar verzoekschrift aan dat verzoeker, op aanraden van de school, 
overgeschakeld is van voltijds secundair naar deeltijds secundair onderwijs, om de opleiding 
‘polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen’ te kunnen volgen. Hij werd aangeraden om reeds 
op 17 mei 2021 te starten en zich dus ook al in te schrijven om in orde te zijn met de verzekeringen. 
(‘Voor ………………… zou het goed zijn indien hij op maandag 17/05 al in zijn nieuwe school kan 
starten. Men start steeds op een maandag. Hij moet dan wel officieel ingeschreven zijn, zodat de 
school ook in orde is met verzekeringen e.d.’).   
  
Volgens de beschikbare gegevens werd hij op 16 mei 2021 ingeschreven in zijn nieuwe school, 
………………...  
  
Uit de argumentatie die verwerende partij op vraag van de Geschillencommissie bezorgde, blijkt dat 
er voor verzoeker recht was op een lagere schooltoeslag, die voortvloeide uit de overschakeling van 
het voltijdse naar het deeltijdse onderwijs.  
  
Mevrouw …………  gaat niet akkoord met de terugvordering van een deel van de schooltoeslag. Ze 
verwijst naar het feit dat de leerling op aanraden van de school zelf overschakelde van voltijds naar 
deeltijds secundair onderwijs, en ze verwijst eveneens naar het feit dat dit probleem volgens 

 
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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informatie haar verstrekt door verwerende partij, zich niet meer zal voordoen in de toekomst, 
aangezien dit geregeld zal worden vanaf het schooljaar 2021-2022.  
 

3. Standpunt van verzoeker: 
 

In haar verzoek d.d. 7 september 2021 heeft mevrouw ………………… haar grieven namens verzoeker 
als volgt verwoord:  

  
‘Ik ben de vroegere voogd en huidige vertrouwenspersoon van ………………….., met 
rijksregister……………….  
De uitbetaler groeipakket is …………………..  
De beslissing vindt u in bijlage.  
Hieronder leest u de mail van de OKAN school die in samenspraak met ……………………………… per 
mail en telefonisch liet weten dat de overgang van ………………….. vanaf 17/05 wenselijk en aan te 
raden was.  
(…)  
Motivering  
……………………………… (Afghaans, alleenstaand met statuut subsidiaire bescherming) ontving de 
terugvordering van 2791.37 euro voor het schooljaar 20-21.  
Voor mij is dit onbegrijpelijk.  
Hij veranderde pas op 17 mei 2021 van vorig schooljaar naar de richting deeltijds secundair.  Dit 
was alleen maar op voorstel van die nieuwe school omdat ze hem dan niet meer in september 
2021 moesten inschrijven (zie mail van OKAN hieronder).    
Hij is amper 6 dagen naar die school geweest want toen sloten ze al omdat het einde schooljaar 
moest voorbereid worden…  
Van september 20 tot 16 mei 21 = fulltime OKAN  
Van 16 mei tot 30 juni = 6 lesdagen in ……………… wegens vroegtijdige sluiting school.  
En toch moet hij door die schoolwissel op 17 mei 2021 en die 6 dagen deeltijds onderwijs het geld 
voor de periode van 1 september 2020 tot 30 juni 2021 terugbetalen??   Hij zat nochtans het 
overgrote deel van dat schooljaar in fulltime OKAN onderwijs en was een regelmatige leerling.    
Het zal allicht zo in het decreet staan maar dan kan ik alleen maar hopen dat redelijkheid het wint 
van bureaucratie.  
Vlaanderen gaat er toch altijd prat op goed te besturen en het beter te doen dan het federale 
niveau.  Wel, met deze zaak mag Vlaanderen dat dan eens bewijzen.  
De logica van deze terugvordering is mij niet duidelijk en komt als een onrechtvaardigheid over bij 
de jongere en bij mezelf.    
Ik verneem van de uitbetaler ……………………. dat deze regeling voor terugbetaling zal teruggedraaid 
worden in het huidige schooljaar 2021-2022.  Hieruit besluit ik dat het ondertussen duidelijk is dat 
een dergelijke terugbetaling niet gepast is voor een jongere die enthousiast naar school gaat en 
weinig financiële middelen heeft.’  

  
De Geschillencommissie begrijpt uit het verzoek dat de voormalige voogd het er niet mee eens is dat 
een deel van de schooltoeslag wordt teruggevorderd, namelijk het verschil tussen het bedrag van de 
schooltoeslag voor voltijds onderwijs (3.340,64 euro) en het bedrag dat correspondeert met 
deeltijds onderwijs (537,45 euro); zij betwist dat er slechts recht zou zijn op die lagere 
schooltoeslag.  
 

 
4. Standpunt van verwerende partij: 

 brief d.d. 28 juli 2021 van verwerende partij aan verzoeker:  
  
De brief d.d. 28 juli 2021 van verwerende partij waartegen het verzoek van mevrouw …………… is 
gericht, motiveert de terugvordering van de schooltoeslag die voor verzoeker werd toegekend bij 
het begin van het schooljaar 2020-2021 als volgt:  
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‘(…) Je kreeg ten onrechte 2.731,37 euro  uitbetaald om volgende reden:  
  
Op 17 mei 2021 ben je overgeschakeld van voltijds secundair onderwijs naar deeltijds secundair 
onderwijs. Daardoor heb je recht op een lager bedrag aan schooltoeslag.  
Je kreeg een schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 op basis van de gegevens die we op dat 
moment hadden.   
Het bedrag van de schooltoeslag wordt onder meer bepaald op basis van het type onderwijs dat de 
leerling volgt: gehuwde, zelfstandige, of alleenstaande leerlingen in het voltijds secundair 
onderwijs, leerlingen in 3de leerjaar van de 3de graad van het voltijds technisch secundair 
onderwijs en het voltijds beroepssecundair onderwijs, andere leerlingen in het voltijds secundair 
onderwijs, leerlingen in het stelsel leren en werken, en leerlingen ingeschreven in de opleiding 
Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs.  
Er wordt rekening gehouden met de toestand op de laatste schooldag van juni waarvoor de 
schooltoeslag wordt toegekend.(art. 25, 3de lid en art. 48 Groeipakketdecreet).  
  
Omdat onterecht betaalde bedragen Groeipakket pas verjaren na 3 jaar, kan dit gebeuren tot 3 
jaar na datum van de betaling.  
  
………………….. moet je 2.791,31 euro terugvorderen.   
  
(…)’  
  
  

 e-mail d.d. 17 november 2021 van verwerende partij aan de Geschillencommissie:  
 

 Verwerende partij bezorgde per e-mail d.d. 17 november 2021 de volgende argumentatie op vraag 
van de Geschillencommissie:  
  
‘(…)  
  
Uiteenzetting van de feiten  
  
De jongere ………………………. had het statuut niet-begeleide minderjarige vreemdeling, onder 
toezicht van mevrouw ………………………. Sinds zijn meerderjarigheid heeft hij ook de subsidiaire 
bescherming gekregen, samen met een A-kaart. Hij verblijft in een opvangcentrum voor 
asielzoekers, en krijgt dan ook zelf zijn Groeipakket.  
  
Zijn voogd, mevrouw ……………………….., toonde steeds grote betrokkenheid en polste regelmatig 
naar zijn rechten op het Groeipakket, zo ook de schooltoeslag (SEPAR).  
  
De jongere volgde in het schooljaar 2020-2021 voltijds secundair onderwijs in het onthaaljaar voor 
anderstalige nieuwkomers.  
  
De schooltoeslag werd betaald op 21/12/2020, op basis van het voltijds secundair onderwijs en als 
“GAZ-leerling” (gehuwd, alleenstaand of zelfstandig), voor een bedrag van € 3.340,64. Hij had 
uiteraard geen inkomsten in het inkomstenjaar 2018, op basis waarvan de SEPAR wordt 
berekend.  
  
Op 16/05/2021 werd hij uitgeschreven in het voltijds secundair onderwijs. Op 17/05/2021 werd hij 
ingeschreven in het deeltijds secundair onderwijs (stuk 1).  
  
Door deze uitschrijving, maakten wij op 28/07/2021 een terugvordering op voor € 2 791,37. Door 
de studiewissel was er immers slechts recht op € 549,27 aan schooltoeslag (stuk 2).  
  
Deze schuld wordt heden ingehouden aan 10% van het tegoed aan Groeipakket.  
  
Wettelijke bepalingen en instructies  
  
Het verschil in het bedrag aan schooltoeslag tussen voltijds secundair onderwijs als GAZ-leerling, 
en het deeltijds onderwijs, is groot, maar duidelijk vastgelegd in art. 48 Groeipakketdecreet:  
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§2. Voor gehuwde, zelfstandige of alleenstaande rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, 
in het voltijds secundair onderwijs is het bedrag van de volledige selectieve participatietoeslag 
gelijk aan 3268,73 euro.  
De minimale selectieve participatietoeslag bedraagt 712,98 euro.  
§5. Voor rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, in stelsel leren en werken zoals 
bedoeld in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse 
Gemeenschap bedraagt een volledige selectieve participatietoeslag 537,45 euro.  
De uitzonderlijke selectieve participatietoeslag bedraagt 693,34 euro.  
De minimale selectieve participatietoeslag bedraagt 196,55 euro.  
Art. 32 stelt als voorwaarde dat de jongere ingeschreven moet zijn in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling.  
  
In art. 34, §1 lezen we verder dat er geen recht is op de SEPAR als de jongere in het schooljaar in 
kwestie niet ingeschreven is, en dat in afwijking daarvan er wel recht is als de jongere niet langer 
ingeschreven is (…) op voorwaarde dat hij in de loop van dat schooljaar zijn kwalificatie behaalde.  
  
In art. 36 zien we dat het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming aan het agentschap 
Opgroeien regie moet melden welke leerlingen in welk structuuronderdeel zijn ingeschreven, de 
datum van inschrijving en de datum van eventuele uitschrijving.  
  
Wat opvalt is dat de bewoording in art. 31, wat betrekking heeft tot het lager onderwijs, iets 
anders is. Hier moet gemeld worden welke leerlingen op de laatste schooldag in juni zijn 
ingeschreven.   
  
Bijgevolg moeten we afleiden dat de voorwaarde van een inschrijving op de laatste schooldag en 
een dat die laatste schooldag ook het bedrag van de schooltoeslag bepaalt, niet volledig 
afgebakend is in het Groeipakketdecreet, noch de BVR Selectieve participatietoeslagen.  
  
Dit wordt wel duidelijk gesteld in Toelichtingsnota 13 tot vaststelling en betaling van de selectieve 
participatietoeslag (schooltoeslag) vanaf het schooljaar 2020-2021 (stuk 3).  
  
Onder punt 2 Pedagogische voorwaarden wordt gesteld dat voor de provisionele betaling van de 
schooltoeslag de uitbetalingsactoren rekening houden met de studies waarvoor de 
rechthebbende leerling is ingeschreven in het schooljaar waarvoor de schooltoeslag wordt 
onderzocht. Bij de definitieve vaststelling of aan de pedagogische voorwaarden is voldaan wordt 
rekening gehouden met de toestand op de laatste schooldag van juni van dat schooljaar.  
  
Dit is ook hoe het allemaal automatisch loopt in de toepassing GPA.  
  
Nochtans werd dit bijgesteld met Mededeling A/28 van 27 augustus 2021 (stuk 4). Vanaf 
schooljaar 2021-2022 geldt het hoogste bedrag indien er verschillende in-/uitschrijvingen zijn:  
  
Leerlingen die tijdens het schooljaar veranderen van onderwijsrichting ontvangen tot op heden het 
bedrag dat overeenkomt met de pedagogische toestand op 30 juni. Ten gevolge hiervan zijn er 
situaties waarbij er een gedeeltelijke terugvordering van de schooltoeslag (via inhoudingen op 
toekomstige betalingen van het Groeipakket) gebeurt wegens het veranderen naar een 
onderwijsrichting met een lager bedrag aan schooltoeslag tijdens het schooljaar. Momenteel is het 
zo in GPA dat indien men van richting verandert, deze aanpassing meteen zal doorgevoerd worden 
en er met andere woorden een regularisatie getriggerd wordt. Dit kan zowel een positieve 
regularisatie (bijbetaling) als een negatieve (terugvordering) regularisatie zijn.  
Door een aanpassing in GPA zullen, vanaf schooljaar 2021-2022, leerlingen die veranderen van 
richting tijdens het schooljaar, het hoogste bedrag van de verschillende richtingen toegekend 
krijgen. Op die manier zal er niets worden teruggevorderd, maar mogelijk wel nog worden 
bijgepast.  
In de inhoudelijke groep van 30 september 2021 werd, naar aanleiding van onze vraag, bevestigd 
dat deze aanpassing geen retroactieve werking heeft en dus pas geldt vanaf het schooljaar 2021-
2022. Dit werd aangevuld aan het verslag van 16/09/2021 (stuk 5, laatste pagina punt 3).  
  
Ons standpunt  
  
Het is uit de wet niet zonder enige twijfel duidelijk dat de inschrijving op de laatste dag van het 
schooljaar bepalend was voor het bedrag aan schooltoeslag.   
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Met de aanpassing van GPA, bevestigd in Mededeling A/28, werd dit opgelost vanaf het schooljaar 
2021-2022. Voortaan geldt eenvoudigweg het hoogste bedrag wanneer er verschillende 
studierichtingen werden gevolgd in hetzelfde schooljaar.  
  
Mevrouw …………………………. vraagt in feite de toepassing van Mededeling A/28, met retroactieve 
werking (in het schooljaar 2020-2021), waarvoor wij alle begrip hebben.  
  
Desalniettemin moeten we besluiten dat …………………… heeft het dossier volledig correct behandeld 
volgens de instructies in Toelichtingsnota 13 en binnen de werking van GPA.’  
 

 

5. Beoordeling in rechte: 
 

5.1. Situering  
  
De selectieve participatietoeslag, ook schooltoeslag genoemd, kan vanaf het schooljaar 2019-2020 
toegekend worden op basis van het Groeipakketdecreet.  Het betreft een overheveling van de 
schooltoelagen vanuit het departement Onderwijs.   
   
Om recht te hebben op de schooltoeslag dient te zijn voldaan aan een aantal voorwaarden.   
   
Aldus bepaalt artikel 24 Groeipakketdecreet de toekenningsvoorwaarden voor de schooltoeslag:   
   
“Een jaarlijkse selectieve participatietoeslag leerling, waarvan het bedrag is bepaald in hoofdstuk 4 
van deze titel, wordt toegekend aan de leerling die aan al de volgende voorwaarden voldoet:   
  
1° de leerling heeft de Belgische nationaliteit, of de leerling van wie het bewijs niet geleverd wordt 
dat hij de Belgische nationaliteit bezit, is toegelaten of gemachtigd 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;   
  
2° de pedagogische voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2 van deze titel;   
  
3° de financiële voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van deze titel.   
  
De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het eerste lid, 1°, bepalen.   
  
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de selectieve participatietoeslagen 
leerling.”   
   
  
Artikel 25 Groeipakketdecreet bepaalt verder de referentiedatum om het recht op de schooltoeslag 
te onderzoeken:   
   
“Om de toestand van het gezin waartoe de rechthebbende leerling behoort te bepalen, wordt bij de 
toepassing van dit decreet rekening gehouden met de toestand op 31 december van het schooljaar in 
kwestie.   
  
Om de nationaliteit en de woonplaats van de rechthebbende leerling die niet gekwalificeerd is als een 
rechtgevend kind als vermeld in artikel 8 te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet rekening 
gehouden met de toestand op 31 december van het schooljaar in kwestie.   
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Om de pedagogische toestand te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet rekening gehouden 
met de toestand op de laatste schooldag van juni van het schooljaar in kwestie.”   
  
In casu blijkt de betwisting tussen de partijen betrekking te hebben op de schooltoeslag die wordt 
teruggevorderd omdat verzoeker ingeschreven was in het voltijds onderwijs tot 16 mei 2021 en 
onmiddellijk opnieuw ingeschreven werd in het deeltijds onderwijs. In het deeltijds onderwijs is er 
immers slechts recht op een veel lager bedrag.  
  
Aangezien de betwisting tussen de partijen zich derhalve toespitst op de pedagogische en de 
financiële voorwaarden, wordt daarom hierna enkel ingegaan op die beide voorwaarden (art. 24, 
eerste lid, 2° en 3° Groeipakketdecreet).  
  
  
5.2. Pedagogische voorwaarden: relevante decretale bepalingen  
  
In het Groeipakketdecreet wordt inzake de pedagogische voorwaarden een onderscheid gemaakt 
naargelang het kind kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs volgt.    
  
Aangezien het verzoek dat mevrouw …………………….. namens haar ex-pupil indiende, gericht is tegen 
de terugvorderingsbeslissing betreffende verzoeker die schoolgaand is in het secundair onderwijs, 
worden hierna specifiek de pedagogische voorwaarden voor leerlingen in het secundair onderwijs 
geciteerd.  De voorwaarden zijn evenwel vrij gelijklopend voor het kleuteronderwijs en het lager 
onderwijs.  
  
De pedagogische voorwaarden houden in dat de leerling moet ingeschreven zijn in een door de 
Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling en voldoende 
aanwezig moet zijn.  Bij uitschrijving uit een school moet de leerling opnieuw ingeschreven worden 
binnen de 15 kalenderdagen. Hij behoudt wel zijn recht op de schooltoeslag indien hij op 30 juni van 
het schooljaar niet meer ingeschreven is in een secundaire school, maar toch in de loop van dat 
schooljaar zijn ‘kwalificatie’ behaalde.(infra, nr. 5.7.1.)  
  
  

 Voor het secundair onderwijs zijn deze voorwaarden als volgt bepaald in het 
Groeipakketdecreet:  

  
Artikel 32 Groeipakketdecreet:  
  
‘Een selectieve participatietoeslag secundair onderwijs kan worden toegekend aan een 
rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, die is ingeschreven in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor secundair 
onderwijs of aan een rechthebbende leerling die de leertijd zoals bedoeld in het decreet van 10 juli 
2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap volgt in een door de 
Vlaamse Regering erkend centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote 
ondernemingen.’  
  
Artikel 34 Groeipakketdecreet:  
  
‘§1. Aan een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, wordt geen selectieve 
participatietoeslag secundair onderwijs toegekend in een van de volgende gevallen:  
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1° in het schooljaar in kwestie is hij niet ingeschreven in een onderwijsinstelling of centrum als 
vermeld in artikel 32;  
  
2° hij is ongewettigd afwezig geweest;  
  
3° uiterlijk vijftien kalenderdagen na de datum van uitschrijving uit een instelling voor secundair 
onderwijs of uit de leertijd in een centrum zoals bedoeld in artikel 32 is hij niet opnieuw ingeschreven 
in een instelling voor secundair onderwijs of in de leertijd in een centrum zoals bedoeld in artikel 32.  
  
In afwijking van het eerste lid, 3°, behoudt de rechthebbende leerling in het secundair onderwijs die 
op 30 juni van het schooljaar in kwestie niet langer ingeschreven is in een instelling voor secundair 
onderwijs of een centrum zoals bedoeld in artikel 32, zijn toelage, op voorwaarde dat hij in de loop 
van dat schooljaar zijn kwalificatie behaalde.   
  
§ 2. Een leerling wordt tijdens een schooljaar geacht niet voldoende aanwezig te zijn als 
de leerling gedurende het schooljaar in kwestie 30 al dan niet gespreide halve schooldagen 
ongewettigd afwezig is geweest tijdens de lessen in de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde 
onderwijsinstelling voor voltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs, en/of het 
werkplekleren dat deel uitmaakt van de opleiding in de periode van 1 september tot en met 30 juni, 
en als hij gedurende het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar in kwestie 30, al dan niet 
gespreide halve schooldagen ongewettigd afwezig is geweest tijdens de lessen in de erkende, 
gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor voltijds gewoon of buitengewoon secundair 
onderwijs of de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of 
buitengewoon basisonderwijs, en/of het werkplekleren dat deel uitmaakt van de opleiding in de 
periode van 1 september tot ebasisonderwijs, en/of het werkplekleren dat deel uitmaakt van de 
opleiding in de periode van 1 september tot en met 30 juni.  
  
§ 3. Een leerling in het secundair onderwijs en het deeltijds leerplichtonderwijs wordt geacht   
aanwezig te zijn wanneer deze tijdens de lessen of het werkplekleren daadwerkelijk aanwezig is of 
niet ongewettigd afwezig is.  
Een leerling is ongewettigd afwezig wanneer deze problematisch afwezig is, zoals bedoeld in het 
besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen 
van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken.  
In afwijking van het tweede lid is een leerling die met een erkende leerovereenkomst of -verbintenis 
in het kader van de leertijd een opleiding volgt in een erkend en gesubsidieerd centrum voor vorming 
van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, onwettig afwezig wanneer deze 
problematisch afwezig is als vermeld in de uitvoeringsreglementering aangenomen door de Vlaamse 
Regering in het kader van de leertijd krachtens artikelen 58 en 59 van het decreet van 10 juli 2008 
betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.  
  
§ 4. In afwijking van paragraaf 2, bepaalt de Vlaamse Regering het aantal halve schooldagen dat 
een leerling in het voltijds secundair onderwijs maximaal per schooljaar ongewettigd afwezig mag 
zijn, wanneer de onderwijsinstelling in kwestie overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in 
het secundair onderwijs, over een afwijkende uurregeling beschikt.’  
  
  
Artikel 36 Groeipakketdecreet:  
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‘§1. Om het recht op en het bedrag van een selectieve participatietoeslag in het secundair 
onderwijs vast te stellen, meldt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan het agentschap 
Opgroeien regie:  
1° welke leerlingen in welk structuuronderdeel zijn ingeschreven in een onderwijsinstelling of een 
centrum als vermeld in artikel 32;  
2° de datum van inschrijving;  
3° de datum van eventuele uitschrijving;  
4° welke leerlingen ongewettigd afwezig zijn geweest als vermeld in artikel 34, § 2 tot en met § 4,.  
§2. Het agentschap Opgroeien regie meldt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming het 
aantal kinderen dat selectieve participatietoeslagen secundair onderwijs ontvangt.  
§3. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de gegevens, vermeld in paragraaf 1 en 2, moeten 
worden meegedeeld. De Vlaamse Regering bepaalt ook welke instellingen aan het agentschap 
Opgroeien regie moeten melden dat een leerling een interne leerling is en de wijze waarop ze dat 
moeten melden.’  
  

 De Memorie van toelichting verstrekt de volgende toelichting bij de voormelde 
artikelen 32 en 36 Groeipakketdecreet:  

  
Betreffende artikel 32 Groeipakketdecreet:  
  
‘Dit artikel bepaalt in welke secundaire scholen of welke centra leerlingen zich moeten  inschrijven 
om een selectieve participatietoeslag te krijgen.  Er kan opnieuw verwezen worden naar de 
toelichting onder artikel 26.’  
Betreffende artikel 34 Groeipakketdecreet:  
‘Net zoals het belangrijk is om leerlingen in het lager onderwijs van bij de start van het 
schooljaar  op  de  schoolbanken  te  krijgen  en  te  houden  (cf.  artikel  30),  geldt 
dit  des  te  meer  voor  leerlingen  in  het  secundair  onderwijs,  met  inbegrip  van  het 
deeltijds  leerplichtonderwijs. 
Ten  eerste  dient  de  leerling  uiteraard  ingeschreven  te  zijn  (en  te  blijven  voor  het 
ganse  schooljaar). 
Ten  tweede  mag  de  leerling  niet  te  vaak  ongewettigd  afwezig  zijn  geweest.  Dit 
wordt  vastgesteld  aan  de  hand  van  artikel  16,  § Studiefinanciering. 
§  1,  2°  tot  en  met  3  Decreet Studiefinanciering.  
Ten  derde  moet  de  leerling  die  is  uitgeschreven  uiterlijk  vijftien  kalenderdagen  na 
de  datum  van  uitschrijving  in  het  voltijds  secundair  onderwijs  of  in  het  deeltijds 
leerplichtonderwijs  opnieuw  zijn  ingeschreven  in  het  voltijds  secundair  onderwijs 
of  in  het  deeltijds  leerplichtonderwijs.  In  afwijking  hiervan  behoudt  de  leerling  in 
het  voltijds  secundair  onderwijs  die  op  30  juni  van  het  schooljaar  in  kwestie  niet 
langer  ingeschreven  is  zijn  toelage,  op  voorwaarde  dat  de  leerling  in  de  loop  van 
dat  schooljaar  zijn  opleiding  reeds  voltooid  had.   
Het  sanctioneringsmechanisme  van  het  lager  onderwijs  is  bijgevolg  ook  van toepassing  in  het 
secundair  onderwijs.’  
  
Betreffende artikel 36 Groeipakketdecreet:  
‘Dit  artikel  bepaalt  welke  gegevens  het  Vlaams  Ministerie  van  Onderwijs  en  Vorming 
moet  meedelen  aan  Kind  en  Gezin,  teneinde  te  kunnen  nagaan  of  de  leerling  aan 
de  decretale  pedagogische  voorwaarden  van  de  selectieve  participatietoeslag 
voltijds  secundair  onderwijs  en  deeltijds  leerplichtonderwijs  voldoet  en  op  welk 
bedrag  een  leerling  recht  heeft.   
De  uitbetalingsactoren  zullen  wat  betreft  de  pedagogische  gegevens,  en  de 
gegevens  betreffende  welke  leerlingen  in  het  3de  leerjaar  van  de  3de  graad  voltijds 
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technisch  of  beroepssecundair  zitten,  en  welke  leerlingen  voltijds  secundair 
onderwijs  en  welke  leerlingen  deeltijds  leerplichtonderwijs  volgen  enkel  rekening 
houden  met  de  informatie  die  door  het  Vlaams  Ministerie  van  Onderwijs  en  Vorming 
wordt  bezorgd  aan  Kind  en  Gezin.   
Kind  en  Gezin  dient  aan  het  Vlaams  Ministerie  van  Onderwijs  en  Vorming  het  aantal 
kinderen  dat  selectieve  participatietoeslagen  voltijds  secundair  onderwijs  en 
deeltijds  leerplichtonderwijs  ontvangen  te  melden,  omdat  het  Ministerie  deze 
informatie  nodig  heeft voor  de  financiering  van  de  scholen.   
De  Vlaamse  Regering  bepaalt  de  modaliteiten  volgens  dewelke  bovengenoemde 
informatie  moet  worden  meegedeeld.  De  Vlaamse  Regering  bepaalt  eveneens  de 
wijze  waarop  aan  Kind  en  Gezin  wordt  gemeld  dat  een  leerling  een  interne  leerling 
is  en  welke  instellingen  dit  moeten  melden:  dit  kan  bv.  het  Vlaams  Ministerie  van 
Onderwijs  en  Vorming,  het  Vlaams  Agentschap  voor  Personen  met  een  Handicap, en het 
Agentschap Jongerenwelzijn.’  
  
 
5.3. Financiële voorwaarden : relevante decretale bepalingen   
  
Artikel 38 Groeipakketdecreet:  
  
‘§1. Er wordt rekening gehouden met de volgende categorieën van gezinnen:  
1° een gezin waarin de rechthebbende leerling zijn woonplaats heeft bij één ouder of bij beide ouders 
samen;  
2° een gezin waarin de rechthebbende leerling ingevolge een gerechtelijke uitspraak of een 
tussenkomst van een publiekrechtelijke overheid of instelling zijn woonplaats heeft bij een andere 
natuurlijke persoon dan de ouders, of een gezin waarin de rechthebbende leerling op 31 augustus 
voorafgaand aan het schooljaar in kwestie zijn woonplaats heeft bij een andere natuurlijke persoon 
dan één ouder of beide ouders;  
3° gehuwde leerlingen;  
4° zelfstandige leerlingen;  
5° alleenstaande leerlingen.  
  
§2. De categorie waartoe een gezin behoort, wordt voor elke rechthebbende leerling als vermeld in 
artikel 24, afzonderlijk bepaald.  
  
§3. De Vlaamse Regering geeft een nadere begripsomschrijving van de verschillende categorieën van 
gezinnen op basis waarvan de selectieve participatietoeslag leerling wordt berekend, en bepaalt met 
welke inkomsten van welke personen rekening wordt gehouden om de gezinsinkomsten, vermeld in 
artikel 39, vast te stellen.  
  
§4. Om te bepalen tot welke categorie van gezin een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, 
behoort, wordt eerst nagegaan of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de categorie van 
gehuwde leerlingen,  vermeld in paragraaf 1,3°,  dan of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor 
de categorie van zelfstandige leerlingen,  vermeld in paragraaf 1,4°,  daarna of de leerling voldoet 
aan de voorwaarden van de categorie van het gezin waarin de leerling zijn woonplaats heeft,  
vermeld in paragraaf 1,1°,  vervolgens of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de categorie 
van het gezin, vermeld in paragraaf 1, 2°.  
Als wordt vastgesteld dat de leerling niet behoort tot een van de categorieën van gezinnen, vermeld 
in paragraaf 1, 1°, 2°, 3° of 4°, wordt nagegaan of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de 
categorie van alleenstaande leerling, vermeld in paragraaf 1, 5°.  
Als wordt vastgesteld dat de leerling niet behoort tot een van de categorieën van gezinnen, vermeld 
in paragraaf 1, wordt de leerling beschouwd als een persoon die behoort tot de categorie van gezin, 
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vermeld in paragraaf 1, 1° of 2°, waarbij, in voorkomend geval, wordt uitgegaan van de 
laatste woonplaats van de leerling bij één ouder of bij een andere natuurlijke persoon als vermeld in 
paragraaf 1, 2°.’  
  
Artikel 6 van het Besluit van 17 mei 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de selectieve 
participatietoeslagen leerling (B.S. 15.07.2019) bepaalt het volgende:   
  
§1. De leerling die niet behoort tot de categorieën, vermeld in artikel 3 tot en met 5 van dit besluit, 
maar tot een van de volgende categorieën, wordt beschouwd als alleenstaande leerling als vermeld 
in artikel 38, §1, 5°, van het decreet van 27 april 2018:  
(…)  

10.de leerling, vermeld in artikel 2, 1° en 2°, van dit besluit, en de leerling die vluchteling of 
subsidiair beschermde is conform respectievelijk artikel 48/3 en 48/4 van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen;  
(…)’  

  
  
Artikel 48 Groeipakketdecreet bepaalt:  
  
‘§1. Bij de berekening van het bedrag van de selectieve participatietoeslag in het secundair 
onderwijs wordt eerst nagegaan of de rechthebbende leerling in de opleiding Verpleegkunde van het 
hoger beroepsonderwijs zit, vervolgens of de rechthebbende leerling, vermeld in artikel 24, voldoet 
aan de voorwaarden voor de categorie van gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling, vermeld 
in artikel 38, vervolgens of de leerling in het derde leerjaar van de derde graad van het 
technisch secundair onderwijs of beroepsonderwijs zit.  
  
§2. Voor gehuwde, zelfstandige of alleenstaande rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, 
in het voltijds secundair onderwijs is het bedrag van de volledige selectieve participatietoeslag gelijk 
aan 3268,73 euro.  
De minimale selectieve participatietoeslag bedraagt 712,98 euro.  
  
§3. Voor rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, in het derde leerjaar van de derde graad 
van het voltijds technisch secundair onderwijs en het voltijds beroepssecundair onderwijs bedraagt 
de volledige selectieve participatietoeslag:  
1° 1861,09 euro voor interne leerlingen;  
2° 1132,07 euro voor externe leerlingen.  
De uitzonderlijke selectieve participatietoeslag voor externe leerlingen bedraagt 1329,23 euro.  
De minimale selectieve participatietoeslag bedraagt:  
1° 725,16 euro voor interne leerlingen;  
2° 280,60 euro voor externe leerlingen.  
  
§4. Voor andere rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, in het voltijds secundair 
onderwijs dan de leerlingen, vermeld in paragraaf 2 en 3, bedraagt de volledige selectieve 
participatietoeslag:  
1° 1550,86 euro voor interne leerlingen;  
2° 943,30 euro voor externe leerlingen.  
De uitzonderlijke selectieve participatietoeslag voor externe leerlingen bedraagt 1107,57 euro.  
De minimale selectieve participatietoeslag bedraagt:  
1° 604,31 euro voor interne leerlingen;  
2° 233,75 euro voor externe leerlingen.  
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§5. Voor rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, in stelsel leren en werken zoals bedoeld 
in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse 
Gemeenschap bedraagt een volledige selectieve participatietoeslag 537,45 euro.  
De uitzonderlijke selectieve participatietoeslag bedraagt 693,34 euro.  
De minimale selectieve participatietoeslag bedraagt 196,55 euro.  
  
§6. Voor rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, ingeschreven in de opleiding 
Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs, bedraagt de volledige selectieve 
participatietoeslag:  
1° 3640,66 euro voor interne leerlingen;  
2° 1212,27 euro voor externe leerlingen.  
De minimale selectieve participatietoeslag bedraagt 829,80 euro.  
  
§7.   
Het uiteindelijke bedrag van de selectieve participatietoeslag wordt afgerond tot twee cijfers na de 
komma.’  
  
  

 De Memorie van toelichting verstrekt de volgende toelichting bij de voormelde 
artikelen 38 en 48 Groeipakketdecreet:  

  
Betreffende artikel 38 Groeipakketdecreet:   
  
‘Bij  het  bepalen  of een  leerling  in  aanmerking  komt  voor  een  selectieve 
participatietoeslag  wordt  uitgegaan  van  de  inkomsten  van  het  gezin  waartoe  de 
leerling  behoort.   
  
Zoals  toegelicht  onder  artikel  37,  wordt  het  gezinsbegrip  nagenoeg  volledig 
afgestemd  op  het  gezinsbegrip  van  de  sociale  toeslagen  binnen  de  gezinsbijslagen. 
Grootste  verschilpunt  is  dat  er  voor  de  selectieve  participatietoeslagen  aparte 
statuten  voor  leerlingen  in  het  secundair  onderwijs  blijven  bestaan  (gehuwde, 
alleenstaande  en  zelfstandige  leerlingen)  die  r echt  geven  op  hogere toeslagbedragen.   
  
De  Vlaamse  Regering  zal  een  nadere  begripsomschrijving  geven  van  de 
verschillende  categorieën  van  gezinnen  op  basis  waarvan  de  selectieve 
participatietoeslag  leerling  wordt  berekend,  en  bepalen  met  welke  inkomsten  van 
welke  persoon  of  personen  rekening  wordt  gehouden  om  de  gezinsinkomsten  vast te  stellen.   
  
Het  decreet  bepaalt  vervolgens  op  een  dwingende  wijze  de  rangorde  volgens  de 
welke  wordt  nagegaan  tot  welk  gezin  een  leerling  behoort.  De  rangorde  is  op  een 
dergelijke  wijze  samengesteld  om  aan  de  leerling  steeds  maximaal  het  recht  op 
een  selectieve  participatietoeslag  te  garanderen.’  
  
Betreffende artikel 48 Groeipakketdecreet:   
 ‘(…)  
 Verder  liggen  de  bedragen  voor  het  deeltijds 
onderwijs  lager  dan  deze  voor  het  voltijds  secundair  onderwijs,  doch  hoger  dan  het lager 
onderwijs.(…)’  
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5.4. Administratieve praktijk  
  

 Elektronische gegevensuitwisseling:  
  
De elektronische gegevensuitwisseling tussen het departement Onderwijs en de uitbetalingsactoren 
die de uitbetalingsactoren toelaat het recht op de schooltoeslag automatisch te onderzoeken zonder 
een aanvraag van betrokken leerling, is als volgt bepaald in het Groeipakketdecreet:  
  
cf. Artikel 36 Groeipakketdecreet + Memorie van toelichting (zie supra nr. 5.2.)   
  
  

 Administratieve onderrichtingen:  
  
Uit de Toelichtingsnota nr. 13 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket d.d. 19 januari 2021, 
‘Vaststelling en betaling van de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) vanaf 
het schooljaar 2020-2021’, blijken de volgende administratieve onderrichtingen voor de 
uitbetalingsactoren inzake de wijze waarop zij het recht op de schooltoeslag dienen vast te stellen 
aan de hand van de elektronische gegevens van het departement Onderwijs:  
  
“(…) Voor de provisionele betaling van de schooltoeslag houden de uitbetalingsactoren rekening met 
de studies waarvoor de rechthebbende leerling is ingeschreven in het schooljaar waarvoor de 
schooltoeslag wordt onderzocht. Bij de definitieve vaststelling of aan de pedagogische voorwaarden 
is voldaan wordt rekening gehouden met de toestand op de laatste schooldag van juni van 
dat schooljaar.(…)  
  
“2.3. Secundair Onderwijs en leerlingen van de opleiding verpleegkunde in het hoger 
beroepsonderwijs (HBO5-verpleegkunde)  
De rechthebbende leerling in het secundair onderwijs en HBO5-verpleegkunde moet voldoen aan de 
volgende voorwaarden:  

 ingeschreven zijn in secundair onderwijs of in HBO5-verpleegkunde;  
 gerechtigd zijn om secundair onderwijs of HBO5-verpleegkunde te volgen;  
 leeftijdsvoorwaarde: maximum 22 jaar in het schooljaar; in het schooljaar 2019/2020 
is dat maximum 22 jaar voor of op 31 augustus 2020.  
Uitzondering: er geldt geen leeftijdsgrens voor rechthebbende leerlingen die onderwijs 
volgen in het buitengewoon secundair onderwijs of die HBO5-verpleegkunde volgen;  
 voldoende aanwezig zijn in het lopende en voorafgaande schooljaar, d.w.z. minder 
dan 30, al dan niet gespreide, halve schooldagen ongewettigd afwezig per schooljaar;  
 bij verandering van school in de loop van het schooljaar, mag er niet meer dan 15 
kalenderdagen verschil zijn tussen de uitschrijving in de vroegere school en de 
herinschrijving in de nieuwe school.  

  
Indien de leerling 2 schooljaren op rij meer dan 29 halve dagen per schooljaar ongewettigd afwezig 
was op school wordt de schooltoeslag voor het 2e schooljaar teruggevorderd.  Echter wanneer 
de leerling op 30 juni 2021 niet meer ingeschreven is in een instelling voor secundair onderwijs, 
maar in de loop van het schooljaar 2020/2021 zijn kwalificatie behaalde, behoudt hij zijn recht op 
schooltoeslag voor het schooljaar 2020/2021.  

  
De term “kwalificatie” op zich heeft een brede betekenis en moet binnen 
het Groeipakketdecreet naar de geest van de vroegere terminologie “opleiding voltooid” 
geïnterpreteerd worden bij uitschrijving vóór 30/6  

 In aanmerking te nemen als ‘kwalificatie’ voor behoud schooltoeslag:  
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 diploma over volledig voltooide opleiding (eind-onderwijskwalificatie) => voor 
onderwijsvormen waar een beroepskwalificatie aan vasthangt, dient zowel de 
onderwijskwalificatie als de beroepskwalificatie te worden behaald.  
 eindbewijzen voor onderwijsvormen 1 en 2 van het buitengewoon secundair 
onderwijs (BuSo):  
 “maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning”  
 “maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning 
én arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning”  

  
 NIET in aanmerking te nemen:  
 deelkwalificaties  
 beroepskwalificaties  
 kwalificaties behaald bij de Examencommissie  

  
(…)’  
  
5.5. Toegepast op het voorliggende dossier  
  
Uit de argumentatie die verwerende partij verstrekte, blijkt dat de schooltoeslag werd 
teruggevorderd omwille van de uitschrijving van verzoeker in de loop van het schooljaar uit een 
voltijdse opleiding en de weliswaar tijdige herinschrijving, maar dit naar een deeltijdse opleiding, 
waarbij er slechts recht is op een lager bedrag.  
  
De verwerende partij verklaart in haar standpunt dat ze weliswaar het gevoel van 
onrechtvaardigheid begrijpt bij iemand die zich volledig inzet om zich te integreren in de 
maatschappij door het volgen van de voltijdse OKAN-opleiding, om daarna zonder tijdverlies, aan 
een deeltijdse opleiding te beginnen die zal leiden naar een concreet beroep om zijn kansen op de 
arbeidsmarkt te maximaliseren, maar zegt zich te moeten houden aan de afspraak binnen de 
kinderbijslagsector volgens welke deze anomalie pas vanaf het schooljaar 2021-2022 zal worden 
weggewerkt.  
  
Verwerende partij stelde het zo :  
  
‘Het is uit de wet niet zonder enige twijfel duidelijk dat de inschrijving op de laatste dag van het 
schooljaar bepalend was voor het bedrag aan schooltoeslag.   
  
Met de aanpassing van GPA, bevestigd in Mededeling A/28, werd dit opgelost vanaf het schooljaar 
2021-2022. Voortaan geldt eenvoudigweg het hoogste bedrag wanneer er verschillende 
studierichtingen werden gevolgd in hetzelfde schooljaar.  
  
Mevrouw …………………… vraagt in feite de toepassing van Mededeling A/28, met retroactieve werking 
(in het schooljaar 2020-2021), waarvoor wij alle begrip hebben.  
  
Desalniettemin moeten we besluiten dat ………………… heeft het dossier volledig correct behandeld 
volgens de instructies in Toelichtingsnota 13 en binnen de werking van GPA.’  
  
Daaruit blijkt dat de problematiek gekend is en er hieraan verholpen wordt vanaf het schooljaar 
2021-2022.  De overeenkomstige decreetswijziging werd op 17 december 2021 principieel 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 
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De Geschillencommissie wordt er nu toe geroepen om zich uit te spreken over het ingediende 
beroep tegen de beslissing van verwerende partij tot terugvordering van de schooltoeslag.  De 
Geschillencommissie verwijst hierbij naar het overleg dat in 2019 plaatsvond met de minister en 
waaruit bleek dat de Geschillencommissie niet enkel dient te oordelen naar de letter maar ook naar 
de geest van het Decreet Groeipakket; conform de conceptualisering van de Geschillencommissie in 
het kader van het Groeipakketdecreet stelt dit de Geschillencommissie in staat om het 
Groeipakketdecreet ook te toetsen aan de geest van de wet, zodanig dat ongewenste of niet 
beoogde effecten van het Decreet Groeipakket kunnen worden opgespoord en er hieraan 
desgevallend kan worden geremedieerd met het oog op het verzekeren van de coherente 
toepassing van het Groeipakketdecreet.  
  
De Geschillencommissie heeft reeds bij beslissing d.d. 4 december 2020 (nr. 2020/025) het volgende 
gesteld:   
  
‘(…) In die zin stelt de Geschillencommissie vast dat de toekenning van de schooltoeslag 
geconceptualiseerd is als een incentive doordat de schooltoeslag een selectieve participatietoeslag is, 
d.w.z. niet onvoorwaardelijk zoals de basisgezinsbijslag maar selectief (nl. enkel voor de kinderen die 
ingeschreven zijn bij een erkende onderwijsinrichting en voldoende aanwezig zijn).   
   
Die incentive, in het licht van de democratisering van het onderwijs en om spijbelgedrag tegen te 
gaan, blijkt ook zeer duidelijk uit de volgende passages in de Conceptnota en de Memorie van 
toelichting betreffende het Groeipakketdecreet:   
  

 Conceptnota:  
  

‘Naast het onvoorwaardelijke luik van het groeipakket, integreren we een derde pijler. Deze 
derde pijler bevat een universeel gedeelte en een selectief gedeelte. Via deze derde pijler geven 
we verder vorm aan een geïntegreerd gezinsbeleid waarbij we ook inzetten op gerichte acties in 
het kader van het bevorderen van de participatie van kinderen aan het maatschappelijk leven in 
functie van het vergroten van hun ontwikkelingskansen. Primordiaal hierbij is de participatie aan 
kinderopvang en onderwijs.   
(…)  
Het selectieve gedeelte is belangrijk in het kader van de kinderarmoede.   
(…)  
Voor kansarme ouders kan het financiële aspect in het bijzonder een drempel vormen om hun 
kind naar school te laten gaan. Dit blijkt ook uit recent onderzoek van de OESO (Reviews of 
School Resources, december 2015). De onderwijskosten die een school doorrekent aan de ouders, 
onder andere voor boeken, worden als criterium belangrijker naarmate de sociaal-economische 
status van de ouders lager is. Hetzelfde geldt voor betalingsfaciliteiten die de school voorziet, 
zoals gespreide betaling van schoolfacturen. Het Netwerk tegen Armoede pleit ervoor dat elke 
leerling les moet kunnen volgen in een school met een pedagogische project dat best aansluit bij 
zijn/haar talenten, kostenverschillen mogen dat niet in de weg staan.  
De vroegere schooltoelagen worden omgevormd tot een selectieve participatietoeslag en worden 
budgettair nog versterkt. Ze komen bovenop de universele participatietoeslagen. De 
inkomensgrenzen zullen zo vastgelegd worden dat het aandeel van de populatie die in 
aanmerking komt voor een schooltoelage zeker niet daalt. De doelgroep van de schooltoelage 
blijft behouden, evenals de huidige inschrijvings- en aanwezigheidsvoorwaarden van toepassing 
in de schooltoelagen.  
(…)  
Aan kwetsbare gezinnen met kinderen uit lager- en secundair onderwijs, geven we in september 
en februari ook een extra selectieve participatietoeslag (financiële stimulans om de extra kosten 
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te kunnen dragen) als hun kinderen ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling (via DISCIMUS is 
gegevensuitwisseling over bv. inschrijvingen mogelijk – beleidsbrief Onderwijs 2015-2016). De 
inkomensgegevens van de gezinnen zullen al aanwezig zijn in het kader van de 
inkomensgerelateerde toeslag binnen de kinderbijslag, waardoor de toelage in grote mate 
automatisch zal kunnen toegekend worden (en er dus minder kans is op non-take-up).  
Deze toeslag kan variëren inzake bedrag onder andere naargelang het kind ouder wordt, 
aangezien de studiekosten in het secundair onderwijs merkelijk hoger zijn dan in het lager 
onderwijs (respectievelijk gemiddeld €1.250 versus €400 per jaar). (…)’  
  

  
 Memorie van toelichting betreffende het Groeipakketdecreet:  

  
“Enerzijds wordt voorzien in selectieve participatietoeslagen, zijnde financiële 
tegemoetkomingen aan leerlingen of studenten om hun deelname aan het onderwijs te 
ondersteunen. De selectieve participatietoeslagen zijn een vorm van (financiële en sociale) 
bijstand aan deze kinderen, die wordt toegekend rekening houdend met de toestand van het 
gezin op het vlak van de inkomsten.  
(…)  
De selectieve participatietoeslag, als maatregel van gezinsbeleid, ondersteunt op die manier 
de democratisering van het onderwijs en beoogt personen die het financieel minder 
gemakkelijk hebben, te ondersteunen en op die manier, voor de betrokken rechthebbende 
leerling, maximale kwalificatiekansen en ontplooiingsmogelijkheden in het onderwijs te 
creëren.   
(…)  
Om te bepalen of een leerling recht heeft op studiefinanciering, geldt de financiële 
draagkracht van het gezin waartoe de leerling behoort, als referentie. De selectieve 
participatietoeslagen beogen de leerling financieel te ondersteunen bij zijn school- en 
studiekosten om op die manier de leerling toe te laten deel te nemen aan onderwijs, wat de 
democratisering van het onderwijs ten goede komt. (…)”  

  
 
Op basis van de voorgaande passages uit de Conceptnota en de Memorie van toelichting stelt de 
Geschillencommissie vast dat zeer sterk blijkt dat de Vlaamse decreetgever wil inzetten op de 
democratisering van het onderwijs en wil vermijden dat een financiële drempel het de gezinnen zou 
bemoeilijken om hun kinderen naar school te laten gaan, omwille van de schoolkosten (aankoop 
boeken, …) zeker in het secundair onderwijs.  
  
A fortiori meent de Geschillencommissie dat dit zeker ook geldt voor een alleenstaande leerling, die 
als minderjarige in België aangekomen is en die louter de adviezen van zijn school heeft opgevolgd.  
 
De Geschillencommissie verwijst in dit verband naar haar eerdere beslissing nr. 2021/036 d.d. 24 
september 2021, waar het gezin ook de adviezen van de school en andere professionele instanties 
gevolgd heeft. De Geschillencommissie oordeelde toen als volgt:   
  
‘(…)De  Geschillencommissie  meent  dat  het  gezin  in  deze  context  niet  het  slachtoffer  mag  zijn  
van  deze situatie waarin een schoolinstelling wellicht onbewust voorbijgaat aan de impact die de 
niet-inschrijving kan hebben op het recht op de schooltoeslag 
maar  vanuit  haar  gezichtsveld  (cf.  nakende examenperiode en mogelijks kort verblijf in de school 
van  de  leerling)  adviseerde  om  het  kind  niet  in te  schrijven.   
  
De  Geschillencommissie  meent  dat  de  volledige  terugvordering  van  de  schooltoeslag  die  diende
 om de kosten van het schooljaar te dragen voor de specifieke  doelgroep  van  de  schooltoeslag  (nl. 
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gezinnen  met  een  laag  inkomen)  dan  een  vrij  zware  financiële  sanctionering  is  voor  het  gezin  
dat louter  het  advies  van  een  schoolinstelling en de  betrokken  hulpverleners van  de 
ondersteunende diensten heeft gevolgd, waarbij hen niet werd gewezen op de mogelijke negatieve 
gevolgen daarvan (waarover  zelfs  de  uitbetalingsactor op  dat  moment geen  uitsluitsel  kon 
geven).    
  
Het  gezin  zal  de schooltoeslag reeds besteed hebben aan de schoolbenodigdheden en 
schoolboeken, d.w.z. kosten die hoe dan ook gemaakt zijn, ook al was het kind gedurende een 
korte  periode  (waarvan  2  wekenkerstvakantie)  niet  ingeschreven  en  waarbij  het  bovendien  on
middellijk na  de  kerstvakantie  opnieuw in  dezelfde  school  werd  ingeschreven.   De vraag  is  dan 
ook in  welke  mate  de  strikte  pedagogische  vereisten  in  het  kader van  het  doel  van  de 
schooltoeslag  om  in  te  zetten  op  de  democratisering  van  het  onderwijs  voor  minder  begoedeg
ezinnen,  in  casu  hun  doel  niet  dreigen  voorbij  te  schieten.  (…)’  
  
  
5.6. Kenmerken van de schooltoeslag  
  
De Geschillencommissie wijst erop dat de schooltoeslag op juridisch vlak vrij sterk verschilt van de 
basiskinderbijslag.  
  
Immers, de basiskinderbijslag wordt op maandelijkse basis betaald naargelang al dan niet voor die 
maand voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden.    
  
De schooltoeslag kan bovenop de basiskinderbijslag worden betaald als een selectieve financiële 
tussenkomst mits voldaan is aan specifieke en gerichte voorwaarden die de participatie aan het 
onderwijs financieel willen stimuleren.  Het gaat om een eenmalig bedrag dat bij het begin van het 
schooljaar voorlopig wordt toegekend maar dat enkel als definitief verworven kan beschouwd 
worden als voldaan is aan bepaalde voorwaarden die zich nog moeten voltrekken: meer bepaald 
moet het kind dat ingeschreven is, nog steeds ingeschreven zijn op 30 juni van het schooljaar.  Er is 
ook niet voorzien in de regelgeving dat de schooltoeslag proportioneel zou kunnen toegekend 
worden naargelang het aantal maanden van het schooljaar dat de jongere de pedagogische en 
financiële voorwaarden vervulde.  Voldoe je aan het einde van het schooljaar niet meer aan alle 
gestelde voorwaarden, dan verlies je het volledige bedrag dat werd toegekend bij het begin van het 
schooljaar (i.c. werd een deel teruggevorderd, maar dat was enkel omdat er nog recht was op het 
lagere bedrag van de schooltoeslag dat overeenkomt met het deeltijdse onderwijs).  
  
  
5.7. In rechte 
  
5.7.1. Indien de leerling niet meer op de laatste schooldag van juni ingeschreven is in de school 
secundair onderwijs (in dit geval het voltijdse), dan kan hij toch het recht op de schooltoeslag 
behouden indien hij in de loop van dat schooljaar zijn kwalificatie behaalde, zo blijkt uit artikel 34, 
tweede alinea Groeipakketdecreet.  
  
De vraag stelt zich wat verstaan moet worden onder de term ‘kwalificatie’.  
  
In de Toelichtingsnota nr. 13 wordt bepaald wat men moet verstaan onder het ‘behalen van een 
kwalificatie’: dit moet worden uitgelegd als het voltooid hebben van de opleiding.   
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Na navraag bij de voormalige voogd, blijkt echter uit haar informatie d.d. 22 januari 2022 dat 
verzoeker de opleiding verlaten heeft voor het voltooien ervan, op aandringen van de volgende 
school.  
  
‘Van ………………….. of van mij uit was er geen enkele reden om over te schakelen van OKAN naar 
deeltijds onderwijs.   …………… deed graag OKAN, was er goed in en voelde zich goed thuis in de 
school en er waren geen problemen.  Hij was steeds een regelmatige leerling.  Er werd vanuit OKAN 
aan …………………….  gesuggereerd om juist voor het einde van het schooljaar over te schakelen naar 
deeltijds onderwijs.  Hij zou dan in september meteen in de goede klas en de goede richting kunnen 
zitten.  Als hij langer zou wachten om over te stappen zou hij in september een aantal weken moeten 
wachten en misschien pas in oktober in de juiste klas zitten.  Aangezien …………. erg gevoelig is voor 
wat leerkrachten zeggen heeft hij gewoon gedaan wat ze hem hadden voorgesteld.  We waren niet 
geïnformeerd over de financiële negatieve gevolgen, anders hadden we die overstap nooit gedaan.    
   
Toen ……………….. startte op 17 mei 2021 in het deeltijds onderwijs en ik merkte dat er weinig 
gebeurde in die eerste weken heb ik de vraag gesteld waarom er niet meer actie was vanuit de 
school, waarop …………………. van de talentenschool het volgende antwoordde:   

“Jongeren starten met een screeningsperiode van 2 tot 3 weken. Gedurende deze tijd hebben 
de jongeren 1 dag av en 1 dag praktijk. De andere 3 dagen geen invulling vanuit de school.  
Na deze screeningsperiode volgt er een trajectbepaling, dan wordt er beslist welk traject we kunnen 
voorzien voor ……………... Dit kan aanloopfase vorming (bij okan jongeren vaak 1 extra taaldag) of 
stage zijn of arbeidsdeelname. In het geval van stage worden jongeren aangemeld bij een promotor 
die dan met de jongere op zoek gaat naar een stageplaats. Zij spreken dan op regelmatige basis af 
met de jongere ( meestal 1 keer per week of per 2 weken). Maar we zitten reeds laat op het jaar en 
de promotoren hebben al een drukke agenda dus de aanmelding kan wel even duren. De 
trajectbepaling van ……………… zal pas begin juni plaatsvinden, dus ik vrees ervoor dat er dit 
schooljaar nog veel geïnstalleerd kan worden.  

Maar dan hebben we al wel een traject dat direct in september kan starten …"  
  
Toen klonk het al dat ze eigenlijk niet zo veel meer gingen doen dat schooljaar en bleek ook zo te zijn 
want hij ging nog welgeteld 6 dagen naar school en toen ging de school dicht.  
In september 2021 bleek dat ………………… niet in de goede richting zat, hij toch nog wou veranderen, 
en hij dus niets gehad had aan die overstap waarbij hij amper 6 lesdagen gehad heeft van 17 mei tot 
30 juni.  Zijn trajektbepaling bleek fout en toen kon heel de procedure opnieuw beginnen.  Echt heel 
frustrerend voor een jongen die graag naar school gaat en wil bijleren.  
Als dan daarna ook nog volgt dat je je toelage moet terugbetalen voor een schoolwijziging waar je 
niets aan gehad hebt, dan is dat wel heel bitter en moeilijk te verteren.(…)’  
   
  
De Geschillencommissie stelde nog de volgende vraag aan mevrouw ………………: ‘Was de OKAN-
opleiding afgerond/voltooid ? Behaalde hij daar een bepaald getuigschrift ? ‘  
  
Mevrouw ……………………… antwoordde namens verzoeker het volgende:   
‘Hij heeft 1 ½ jaar in OKAN gezeten en zou normaal einde juni 2021 stoppen in OKAN omdat zijn 
maximum aantal schooljaren in OKAN bereikt waren.  Ik heb nooit een getuigschrift gekregen van 
zijn OKAN-tijd. ‘  
  
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) liet op vraag van het secretariaat van de 
Geschillencommissie het volgende weten: ‘Een okan-leerling die de onthaalklas met vrucht beëindigd 
heeft, ontvangt een attest van regelmatige lesbijwoning in het onthaaljaar. Dit attest geeft recht op 
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vrijstelling van de inburgeringsplicht in het kader van het Vlaams- en integratiebeleid op voorwaarde 
dat de leerling het onthaaljaar gedurende een volledig schooljaar heeft gevolgd. 

Leerlingen die okan-lessen volgen moeten deze lessen niet specifiek volgen tot het einde van het 
schooljaar. In de loop van het schooljaar kan een okan-leerling overstappen naar het regulier 
onderwijs.’ 

 

De jongere lijkt dus niet meteen te kunnen genieten van de uitzondering voorzien in artikel 34, 
tweede alinea Groeipakketdecreet.  
  
De Geschillencommissie stelt zich de vraag of het niet onredelijk is de grote motivatie en goede wil 
van de leerling financieel af te straffen, terwijl hij zich nog tijdens de laatste maanden van zijn 
onthaalopleiding reeds bereid toonde met zijn opleiding deeltijds werken/leren te starten en er geen 
schoolonderbreking of gebrek aan inschrijving aan het einde van het schooljaar was.  
  
Dit werd bovendien op aanraden van de school zo gedaan, zonder dat iemand de leerling had 
gewezen op de mogelijke gevolgen voor de schooltoeslag.  (‘Heeft de uitbetaler u geïnformeerd over 
de gevolgen op het bedrag van de schooltoeslag ? ‘  
‘Neen, wij waren niet op de hoogte van de gevolgen voor de schooltoeslag.  Waren we dat wel 
geweest, zouden we nooit 6 weken voor het einde van het schooljaar gewisseld zijn.’).  
Het is daarbij ook de vraag in welke mate de voogd had kunnen inschatten dat zij zich moest 
bevragen over de impact voor de kinderbijslag aangezien er verder lessen werden gevolgd. 
   
Wel had de jongere het overgrote deel van het schooljaar het statuut van voltijdse leerling en zou hij 
een regelmatige leerling zijn geweest. De vraag kan gesteld worden of de ijver die de jongere toonde 
door het opvolgen van de adviezen van de professionelen in zijn omgeving, financieel nadelig moet 
resulteren in een terugvordering van de schooltoeslag terwijl hij tot 16 mei ingeschreven was, en 
nadien verder lessen volgde zij het in een andere studierichting.   Strikt genomen was hij echter op 
30 juni niet meer ingeschreven in dezelfde studierichting als in het begin van het schooljaar.  Volgens 
de beschikbare info zou die overschakeling in het voordeel van de leerling geweest zijn omdat zo 
reeds het traject kon worden opgestart met het oog op een vlotte doorstart vanaf september.  
  
5.7.2. De Geschillencommissie stelt bovendien vast dat mevrouw ……………… verwijst naar informatie 
haar verstrekt door verwerende partij, wat door verwerende partij zelf bevestigd wordt in haar 
overgemaakte standpunt d.d. 17 november 2021, waaruit blijkt dat dit probleem zal verholpen 
worden voor het huidig schooljaar 2021-2022.   
  
Verwerende partij stelt immers het volgende:   
  
‘(…) Onder punt 2 Pedagogische voorwaarden wordt gesteld dat voor de provisionele betaling van de 
schooltoeslag houden de uitbetalingsactoren rekening met de studies waarvoor de 
rechthebbende leerling is ingeschreven in het schooljaar waarvoor de schooltoeslag wordt 
onderzocht. Bij de definitieve vaststelling of aan de pedagogische voorwaarden is voldaan wordt 
rekening gehouden met de toestand op de laatste schooldag van juni van dat schooljaar.  
  
Dit is ook hoe het allemaal automatisch loopt in de toepassing GPA.  
  
Nochtans werd dit bijgesteld met Mededeling A/28 van 27 augustus 2021 (stuk 4). Vanaf 
schooljaar 2021-2022 geldt het hoogste bedrag indien er verschillende in-/uitschrijvingen zijn:  
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Leerlingen die tijdens het schooljaar veranderen van onderwijsrichting ontvangen tot op heden het 
bedrag dat overeenkomt met de pedagogische toestand op 30 juni. Ten gevolge hiervan zijn er 
situaties waarbij er een gedeeltelijke terugvordering van de schooltoeslag (via inhoudingen op 
toekomstige betalingen van het Groeipakket) gebeurt wegens het veranderen naar een 
onderwijsrichting met een lager bedrag aan schooltoeslag tijdens het schooljaar. Momenteel is het 
zo in GPA dat indien men van richting verandert, deze aanpassing meteen zal doorgevoerd worden 
en er met andere woorden een regularisatie getriggerd wordt. Dit kan zowel een positieve 
regularisatie (bijbetaling) als een negatieve (terugvordering) regularisatie zijn.  
Door een aanpassing in GPA zullen, vanaf schooljaar 2021-2022, leerlingen die veranderen van 
richting tijdens het schooljaar, het hoogste bedrag van de verschillende richtingen toegekend 
krijgen. Op die manier zal er niets worden teruggevorderd, maar mogelijk wel nog worden 
bijgepast.  
In de inhoudelijke groep van 30 september 2021 werd, naar aanleiding van onze vraag, bevestigd 
dat deze aanpassing geen retroactieve werking heeft en dus pas geldt vanaf het schooljaar 2021-
2022. Dit werd aangevuld aan het verslag van 16/09/2021 (stuk 5, laatste pagina punt 3).  
  
Ons standpunt  
  
Het is uit de wet niet zonder enige twijfel duidelijk dat de inschrijving op de laatste dag van het 
schooljaar bepalend was voor het bedrag aan schooltoeslag.   
  
Met de aanpassing van GPA, bevestigd in Mededeling A/28, werd dit opgelost vanaf het schooljaar 
2021-2022. Voortaan geldt eenvoudigweg het hoogste bedrag wanneer er verschillende 
studierichtingen werden gevolgd in hetzelfde schooljaar.  
  
Mevrouw ……………….. vraagt in feite de toepassing van Mededeling A/28, met retroactieve werking 
(in het schooljaar 2020-2021), waarvoor wij alle begrip hebben.  
  
Desalniettemin moeten we besluiten dat ………………… heeft het dossier volledig correct behandeld 
volgens de instructies in Toelichtingsnota 13 en binnen de werking van GPA.’  
  
  
5.7.3. Zoals gesteld, wordt dit vanaf het schooljaar 2021-2022 ondervangen door de Mededeling nr. 
A/28 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket d.d. 27 augustus 2021, ‘Decreet Pleegzorg & 
Veranderen van richting tijdens hetzelfde schooljaar’:  
 
‘(…)  
2. Veranderen van richting tijdens hetzelfde schooljaar  
In de reglementering van de schooltoeslag wordt rekening gehouden met twee ijkpunten:  

1. De toestand (van het gezin) op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in 
kwestie.  
2. De toestand (van de pedagogische situatie) op de laatste schooldag van juni (dus 
30 juni) van het schooljaar in kwestie.  

Eén van de pedagogische voorwaarden die gelden voor het mogelijks ontvangen van een selectieve 
participatietoeslag, is o.a. dat men een inschrijving heeft in Vlaamse 
erkende/gefinancierde/gesubsidieerde onderwijsinstelling (VLEGGO).  
  
In het begin van het schooljaar wordt er gekeken of aan deze voorwaarden is voldaan en indien ook 
voldaan aan andere voorwaarden voor de schooltoeslag, zal de selectieve participatietoeslag een 
eerste keer worden uitbetaald.  
Leerlingen die tijdens het schooljaar veranderen van onderwijsrichting ontvangen tot op heden het 
bedrag dat overeenkomt met de pedagogische toestand op 30 juni. Ten gevolge hiervan zijn er 
situaties waarbij er een gedeeltelijke terugvordering van de schooltoeslag (via inhoudingen op 
toekomstige betalingen van het Groeipakket) gebeurt wegens het veranderen naar een 
onderwijsrichting met een lager bedrag aan schooltoeslag tijdens het schooljaar. Momenteel is het 
zo in GPA dat indien men van richting verandert, deze aanpassing meteen zal doorgevoerd worden 
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en er met andere woorden een regularisatie getriggerd wordt. Dit kan zowel een positieve 
regularisatie (bijbetaling) als een negatieve (terugvordering) regularisatie zijn.  
  
Door een aanpassing in GPA zullen, vanaf schooljaar 2021-2022, leerlingen die veranderen van 
richting tijdens het schooljaar, het hoogste bedrag van de verschillende richtingen toegekend 
krijgen. Op die manier zal er niets worden teruggevorderd, maar mogelijk wel nog worden bijgepast.  
  
(…)’  
  
Deze technische richtlijnen zullen in een decretale wijziging worden omgezet, zoals hierboven 
aangehaald. De decreetswijziging werd immers op 17 december 2021 principieel goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering. 

 
  
5.7.4. Voorts blijkt uit artikel 36 Groeipakketdecreet niet met zekerheid (in tegenstelling tot het 
bepaalde in artikel 31, §1, 1° Groeipakketdecreet, waar in het lager onderwijs de toestand op de 
laatste schooldag van juni bepalend is), dat het de toestand op de laatste schooldag van juni zou zijn 
die het recht op en het bedrag van de schooltoeslag bepaalt.  Verwerende partij wijst daar ook op in 
haar standpunt. (‘In art. 36 zien we dat het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming aan het 
agentschap Opgroeien regie moet melden welke leerlingen in welk structuuronderdeel zijn 
ingeschreven, de datum van inschrijving en de datum van eventuele uitschrijving.  
  
Wat opvalt is dat de bewoording in art. 31, wat betrekking heeft tot het lager onderwijs, iets anders 
is. Hier moet gemeld worden welke leerlingen op de laatste schooldag in juni zijn ingeschreven.   
  
Bijgevolg moeten we afleiden dat de voorwaarde van een inschrijving op de laatste schooldag en een 
dat die laatste schooldag ook het bedrag van de schooltoeslag bepaalt, niet volledig afgebakend is in 
het Groeipakketdecreet, noch de BVR Selectieve participatietoeslagen.  
  
Dit wordt wel duidelijk gesteld in Toelichtingsnota 13 tot vaststelling en betaling van de selectieve 
participatietoeslag (schooltoeslag) vanaf het schooljaar 2020-2021).’  
  
Inderdaad, wordt het in de voormelde Toelichtingsnota nr. 13 wel uitgelegd als zijnde ‘de toestand 
op de laatste schooldag van juni’, maar dit is slechts een interpretatie.  De Geschillencommissie stelt 
vast dat de uitbetalingsactor zich binnen haar administratieve uitvoering op de toelichtingsnota nr. 
13 heeft gebaseerd conform de daarin verstrekte administratieve richtlijnen. 
  
Gelet op de voormelde juridische elementen en de feitelijke situatie waarbij de jongere het 
overgrote deel van het schooljaar gevolgd heeft in het voltijdse onderwijs (en dus ook quasi alle 
kosten voor die opleiding reeds betaald werden met gebruikmaking van de schooltoeslag bedoeld 
als financiële ondersteuning voor gezinnen of in casu een alleenstaande leerling met lage financiële 
draagkracht) en vervolgens de lessen zonder onderbreking verder volgde in het deeltijdse onderwijs, 
meent de Geschillencommissie dat moeilijk kan aangehouden worden dat de laatste schoolweken 
op financieel nadelige wijze doorslaggevend kunnen zijn voor de schooltoeslag voor de jongere voor 
het volledige schooljaar. 
  
 

6. Beslissing  
  
Om al deze redenen, oordeelt de Geschillencommissie:  
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dat de vordering van verzoeker ontvankelijk en gegrond is en de terugvorderingsbeslissing van de 
uitbetalingsactor voor het bedrag van 2.791,37 euro moet vernietigd worden en zegt voor recht dat 
de leerling wel recht heeft op de schooltoeslag gekoppeld aan het voltijdse onderwijs tijdens het 
schooljaar 2020-2021.  
  
 
 

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). 

 

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 


