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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/008 

28 januari 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0308 

 

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

- Verzoeker -  

 

TEGEN :  

……….. 

………..; 

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat door verzoeker werd ingediend per e-mail d.d. 16 
november 2021 bij de Geschillencommissie1, gericht tegen de beslissing van 
verwerende partij per e-mail d.d. 28 oktober 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. 17 december 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 informatie blijkt het volgende. 

De verzoeker en mevrouw ................... hebben samen twee kinderen: 

- ....... ................ (°………….2006) 
- ......... ................ (°………..2008). 

Op 30.06.2018 is de verzoeker gehuwd met mevrouw .................... 

Uit de beschikbare informatie in het verzoek en de informatie aangeleverd door de verwerende 
partij blijkt dat de verzoeker met zijn gezin in het buitenland (Zwitserland) verbleef van 24.07.2018 
tot 02.08.2021. 

Het kinderbijslagfonds ………… betaalde onder de Algemene Kinderbijslagwet de kinderbijslag tot 
31.08.2018. 

Op vraag van het secretariaat van de Geschillencommissie gaf .............. de volgende toelichting over 
de betaalperiode: 

“Beste, 

We hebben het dossier van betrokkene onderzocht. 

Vader: einde tewerkstelling in België op 31.05.2018 en verhuis naar Zwitserland op 24.07.2018. 

Moeder en kinderen: verhuis naar Zwitserland op 17.08.2018. 

Moeder heeft vanaf 01.08.2018 prestatiecode 30 op de DMFA: ‘verlof zonder wedde’. Dit genereert 
geen recht op Belgische gezinsbijslag. 

De wetgeving aangaande de Europese Verordeningen is enkel van toepassing als er zich minstens 
één element (woonland of werkland) in België situeert en één element in een andere lidstaat. 

 
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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Aangezien vanaf 18.08.2018 zowel het woon- als het werkland Zwitserland is, zijn de Europese 
Verordeningen niet van toepassing. 

Zwitserland heeft schriftelijk bevestigd dat zij vanaf 01.09.2018 gezinsbijslag toekennen. 

Op basis van de prestaties in de referentiemaand mei 2018 van vader, heeft .............. Vlaanderen de 
gezinsbijslag nog toegekend tot en met 31.08.2018. Uittrimestrialisatie tot en met 30.09.2018 is in 
dit geval niet mogelijk. 

Kortom: er bestond geen recht op gezinsbijslag op de ijkdatum van 31.12.2018 in de Algemene 
Kinderbijslagwetgeving. Ook geen potentieel recht.” 

 

Volgens de verwerende partij diende de verzoeker een aanvraag Groeipakket in op 12.08.2021. 

De verwerende partij ontving op 13.08.2021 een attest van betaling door de Zwitserse 
kinderbijslaginstelling …………………………………………………………………., voor de periode 01.03.2020 tot 
31.07.2021. 

Per e-mail d.d. 28.10.2021 deelde de verwerende partij aan de verzoeker mee dat betrokkene recht 
had op gezinsbijslag onder de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) tot 31.08.2018 maar niet op 
31.12.2018, d.w.z. aan de vooravond van de overgang naar het Groeipakket.  De verwerende partij 
besliste daarom om over te gaan tot betaling van de kinderbijslag aan de nieuwe bedragen van het 
Groeipakket. 

De verzoeker gaat hier niet mee akkoord: hij argumenteert dat zijn kinderen geboren zijn vóór 
01.01.2019, d.w.z. voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding van het Groeipakketdecreet en dat 
slechts de laatste vier maanden van 2018 niet werden betaald en hij daardoor uit de boot valt.  
Daarnaast gaat de verzoeker er in zijn klacht ten aanzien van de Klachten- en bemiddelingsdienst 
niet mee akkoord dat hij geen recht heeft op de schoolbonus 2021-2022, al lijkt hij hier niet meteen 
op terug te komen in zijn verzoek ten aanzien van de Geschillencommissie. 

 

3. Standpunt van verzoeker: 
 

De verzoeker reageert met zijn verzoek op de beslissing van de verwerende partij om de kinderen 
van de verzoeker bij de terugkeer van het gezin in België in te kantelen in het Groeipakket met 
toekenning van de nieuwe bedragen van het Groeipakket, alsook op het (voor verzoeker ongunstig) 
advies d.d. 16.11.2021 van de Klachten- en bemiddelingsdienst (Agentschap Uitbetaling 
Groeipakket). 

 e-mail d.d. 25.10.2021 van de verzoeker aan de verwerende partij: 

De verzoeker gaf per e-mail d.d. 25.10.2021 aan de verwerende partij te kennen dat volgens hem de 
bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet dienden te worden betaald bij de terugkeer van het 
gezin in België op 01.08.2021, aangezien zijn kinderen geboren zijn voor de inwerkingtreding van het 
Groeipakketdecreet op 01.01.2019, als volgt: 

“(…) Ik verwijs naar uw recent schrijven met vraag tot inkomstenaangifte. 
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In 2019 vertoefden wij in het Buitenland waardoor het moeilijk is om de inkomsten aan te geven. Wij 
zijn terug in België sedert 01/08/2021. 

U mag ervan uitgaan dat de inkomsten ver boven de grenswaarden liggen om in aanmerking te 
komen voor schooltoelage, hetgeen wij ook niet beoogen. 

Wel hebben we vastgesteld dat de schoolbonus 2021 nog niet werd uitbetaald. 

Daarnaast hebben we ook gemerkt dat het groeipakket foutief uitbetaald wordt aangezien onze 
kinderen geboren zijn voor 01/01/2019 , en wij in 2018 nog genoten van het oude 
kinderbijslagsysteem. 

Graag rechtzetting. (…)” 

 

 klacht per e-mail d.d. 28.10.2021 van de verzoeker aan de Klachten- en 
bemiddelingsdienst (Agentschap Uitbetaling Groeipakket): 

“(…) Graag wens ik via een deze weg een klacht te formuleren inzake de toekenning van mijn 
groeipakket.  

Wij zijn met ons gezin na een verblijf van 3 jaar in het buitenland teruggekeerd op 01/08/2021. 

Het groeipakket werd na onze terugkeer toegekend op basis van de nieuwe regeling, dit terwijl mijn 
kinderen geboren zijn voor 01.01.2019. 

Tot 31/06/2018 hebben wij steeds kinderbijslag gekregen volgens oude regeling, maar nu wordt 
gekeken naar de toestand op 31/12/2018. 

Omwille van een verschil van een paar maanden verliezen wij nu een aanzienlijk deel kinderbijslag.  

Deze regeling is vrij discriminerend temeer wij geen geboortepremie kregen volgens het nieuw 
systeem, dewelke het verlies kan compenseren.  

Graag wensen wij dan ook herziening van het groeipakket en toepassing van de oude regeling. 

 

Tenslotte : ook de schoolbonus 2021-2022 werd eveneens geweigerd, valt moeilijk te begrijpen 
aangezien het een financiële steun is voor het komende jaar en wij als beide werkende ouders 
bijdragen tot de sociale zekerheid (sedert 01/08/2021). Graag herziening van deze beslissing. (…)” 

 

 klacht per e-mail d.d. 16.11.2021 van de verzoeker aan de Geschillencommissie: 

“(…) Ik verwijs naar onderstaande situatie waartegen ik beroep wens aan te tekenen tegen de 
toepassing van de nieuwe reglementering. 

Deze is discriminerend. Mijn kinderen zijn in België geboren, geboren voor 31/12/2018.  

Ik ben Belg, betaal mijn belastingen en sociale bijdragen altijd op een correcte manier en wordt nu 
benadeeld omwille van een afwijking van amper 4 maanden van de nieuwe reglementering (recht op 
kinderbijslag tot 31/08/2018, reglementering refereert op situatie 31/12/2018). 
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Ik begrijp de redenering niet waarom mijn kinderen minder groeipakket krijgen dan pakweg mijn 
buurman met kinderen van dezelfde leeftijd.  

Ik vraag dan ook om een herziening van mijn dossier en uitbetaling van het groeipakket volgens de 
oude regeling.” 

 

 
4. Standpunt van verwerende partij: 

 
 

- e-mail d.d. 28.10.2021 van de verwerende partij aan de verzoeker: 
 

De verwerende partij motiveerde haar beslissing per e-mail d.d. 28.10.2021 aan de verzoeker als 
volgt: 

“(…) Na contact met de betaalinstelling van 2018 blijkt dat u recht had op de gezinsbijslag tot 
31.08.2018. Om recht te hebben op de bedragen van de oude regelgeving, diende er recht te zijn op 
31.12.2018. Gezien er toen geen recht was op de kinderbijslag, dienen wij de nieuwe regelgeving toe 
te passen. 
Wat de schoolbonus betreft wordt er gekeken naar het recht over juni van dat jaar. Indien er recht 
was op de gezinsbijslag in juni, dan kan in juli de schoolbonus toegekend worden en wordt deze mee 
uitbetaald begin augustus met de gezinsbijslag van juli. Gezien u pas begin augustus terug was 
ingeschreven in Vlaanderen, is er pas recht vanaf augustus op de gezinsbijslag en kan de schoolbonus 
niet worden toegekend. (…)”. 

 

 

- e-mail d.d. 21.01.2021 van de verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie: 

 

“(…)  

Samenvatting dossier: 

 Op 12/08/2021 is er een aanvraag Groeipakket ingediend via webform door de vader, 
................................  

 alle actoren: moeder ................... , vader ............................... en de kinderen ......... ................ 
en ....... ................ zijn Belg. De ouders zijn gehuwd. 

 in TRIVIA was er een betaaldossier bij …………. tot 31/12/2018 voor beide kinderen (zie 
bijlage) 

 in GPA is er geen actief betaaldossier, wel een dossier bij ……….2 maar zonder betaling  
 het gezin verbleef in Zwitserland van 24/07/2018 tot 02/08/2021 
 Op 13/08/2021ontvangen wij een attest van betaling van Zwitserland ( periode van 

01/03/2020 tot 31/07/2021 (zie bijlage)). 

 
2 Toevoeging door het secretariaat: ………… betreft de uitbetalingsactor ............... 
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Op 28/10/2021 vraagt de vader naar de gezinsbijslag met de bedragen van de oude regelgeving. Hij 
vindt dat hij daarop aanspraak kan maken omdat de kinderen geboren zijn voor 1 januari 2019 en hij 
kinderbijslag genoot in 2018.  

Na contact met .............. blijkt echter dat er slechts kinderbijslag is uitbetaald tot 31/08/2018. 

Dit betekent dat er op het scharniermoment 31/12/2018 geen recht was op kinderbijslag.  

Conform artikel 210§1 van het Groeipakketdecreet kunnen de overgangsmaatregelen in dit geval 
niet worden toegepast.  

Het recht op het Groeipakket wordt vastgesteld op basis van artikel 8; het bedrag wordt bepaald 
conform artikel 13 van het Groeipakketdecreet. Een rechtgevend kind dat geboren is voor 1 januari 
2019 en voor wie op 31 december 2018 geen recht op kinderbijslag is geopend overeenkomstig de 
kinderbijslagreglementering, geeft recht op de gezinsbijslagen vermeld in boek 2 deel 1. Ter 
verduidelijking: boek 2 deel 1 betreft de nieuwe bedragen die het Groeipakketdecreet invoerde. 

  

Concreet: aangezien de kinderen op 31/12/2018 geen recht hadden op kinderbijslag binnen de AKBW 
omdat het hele gezin in Zwitserland verbleef en pas opnieuw in Vlaanderen is ingeschreven op 
02/08/2021, beschouwen we dit als een instroming in het Groeipakket: dit betekent een nieuw recht 
én toekenning van de (nieuwe) bedragen bepaald in het Groeipakket vanaf 01/08/2021. 

Er kan dus geen aanspraak gemaakt worden op de overgangsmaatregelen. 

De vader vraagt ook naar de schoolbonus. Gezien er voor de kinderen pas recht is vf 01/08/2021, is er 
geen recht op de schoolbonus in 2021. De schoolbonus wordt immers elk jaar in augustus betaald 
voor elk kind dat in juli recht had op een Groeipakket.  

Betrokkene ontving al herhaaldelijk alle mogelijke informatie in verband met zijn dossier: zie bijlage 
én zie ook de mail van Bemiddeling die reeds in uw bezit is.” 

 

5. Standpunt van de Klachten- en bemiddelingsdienst (Agentschap Uitbetaling Groeipakket) 
 

Per e-mail d.d. 16.11.2021 gaf de Klachten- en bemiddelingsdienst (Agentschap Uitbetaling 
Groeipakket) het volgende antwoord ingevolge de klacht d.d. 28.10.2021 van de verzoeker: 

 

“(…) Naar aanleiding van je klacht van 28/10/2021 bezorg ik je eerst meer info over de betreffende 
reglementering om daarna je concrete situatie te benaderen. 

De reglementering: 
 
Tot 31/12/2018 was de (oude) Algemene Kinderbijslagwetgeving (AKBW) van toepassing. 
 
Voor alle bestaande dossiers op 31/12/2018 in de Algemene Kinderbijslagwetgeving werd vanaf 
01/01/2019 de bijslagtrekkende overgenomen in het Groeipakket, m.a.w. de persoon die de 
kinderbijslag ontving tot en met 31/12/2018 zal deze ook verder ontvangen vanaf 01/01/2019. 
 
Voor kinderen geboren vóór 31/12/2018 is een overgangsmaatregel van toepassing voor de 
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basisbedragen. Om vanaf 01/01/2019 het bedrag te bepalen voor de kinderen voor wie het recht op 
kinderbijslag reeds op 31/12/2018 geopend was, wordt de omkering van de rangen toegepast. 
 
Dit houdt in dat binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31/12/2018, het laagste bedrag 
gekoppeld wordt aan het jongste kind binnen de groep, het middelste bedrag verbonden wordt aan 
het tweede jongste kind en het hoogste bedrag gekoppeld wordt aan de derde jongste en oudere 
kinderen in de groepering. 
 
Hiervoor vormt de groepering rond de bijslagtrekkende zoals die op 31/12/2018 samengesteld is (of 
had kunnen zijn) een ijkpunt. Vanaf dit moment worden de basisbedragen vastgeklikt per kind en 
deze veranderen niet meer. De omkering van de rangen geldt enkel voor het basisbedrag en niet voor 
de leeftijdsbijslag, de sociale toeslag of de verhoogde wezenbijslag. 
 
Kinderen die recht hebben op het basisbedrag op 31/12/2018, behouden ook het recht op de 
maandelijkse leeftijdsbijslag. Vanaf 01/01/2019 wordt voor alle kinderen in totaal hetzelfde bedrag 
uitbetaald aan de bijslagtrekkende als voordien. 
 
Door de omkering van de rangen wordt een vastgeklikt bedrag bepaald voor elk rechtgevend kind. 
Zodra de omkering van de rangen is toegepast op alle kinderen binnen de groepering op 31/12/2018 
geldt het vastgeklikt bedrag voor de duur van het recht voor dat kind. 
 
Als het rechtgevend kind niet langer recht geeft op kinderbijslag na 01/01/2019 of als het kind het 
gezin van zijn bijslagtrekkende of begunstigde(n) verlaat, wordt de kinderbijslag die verbonden is aan 
dat rechtgevend kind niet meer toegekend. 
 
De omgekeerde rang is onmiddellijk opnieuw van toepassing na tijdelijke onderbreking vanaf 
01/01/2019 van het recht: 

 wegens verblijf buiten België; 
 wegens woonplaats in andere deelentiteit in België; 
 tijdelijk geen statuut van rechtgevend kind. 

Sinds 01/01/2019 zijn er in België vier verschillende kinderbijslagstelsels en dit volgens de woonplaats 
van het kind (Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Oost-België). 
 
Vanaf 01/01/2019 is de nieuwe Vlaamse kinderbijslagreglementering van het Groeipakket van 
toepassing voor kinderen die in Vlaanderen wonen en de Belgische nationaliteit hebben of 
gemachtigd zijn in België te verblijven. 
 
De schoolbonus (vroeger: schoolpremie) wordt elk jaar in augustus betaald door de Vlaamse 
uitbetaler voor elk kind dat in juli recht had op een Groeipakket.  
 

Concreet betekent dit het volgende voor jou: 
 
Uit het dossier 100.414.360 van je bevoegde uitbetaler ......... blijkt het volgende. 
 
Na een verblijf van ongeveer 3 jaar in het buitenland (Zwitserland) staat jullie gezin opnieuw 
ingeschreven in het Rijksregister vanaf 02/08/2021. 
 
De uitbetaler ......... ontving een attest van stopzetting van betaling op 31/07/2021 van Zwitserland.  
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......... nam contact op met je vorige uitbetaler .............. en hieruit bleek dat jullie in België recht op 
kinderbijslag hadden tot en met 31/08/2018. 
 
Door het feit dat er voor jullie 2 kinderen geen recht op kinderbijslag bestond op 31/12/2018 kunnen 
de overgangsmaatregelen voor hen niet toegepast worden en komen de kinderen vanaf 01/08/2021 
in de nieuwe regeling terecht. 
 
Hierdoor is er vanaf 01/08/2021 recht op een maandelijks basisbedrag van 166,46 EUR per kind. Dit 
bedrag werd geïndexeerd waardoor er vanaf 01/09/2021 recht is op een maandelijks basisbedrag 
van 169,79 EUR per kind. 
 
Er kan geen recht zijn op een schoolbonus voor jullie kinderen omdat zij in de maand juli 2021 nog 
niet rechtgevend waren op een Groeipakket. (…)”. 
 

 

6. Antwoord van minister Beke 
 

De Geschillencommissie noteert volgend antwoord van minister Wouter Beke, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding naar aanleiding van een andere klacht: 

 

“(…) Wij willen hierbij niet vooruitlopen op het onderzoek en de beslissing van de 
Geschillencommissie voor het dossier van uw kleinkinderen, maar louter een beleidskeuze toelichten. 

Bij de invoering van het Groeipakket zijn er keuzes gemaakt.  Enerzijds is er expliciet de keuze 
gemaakt om de bestaande gezinnen zo maximaal mogelijk verworven rechten te garanderen en 
ervoor te zorgen dat geen enkel kind minder krijgt op het moment van de transitie op 1 januari 2019. 

Anderzijds is er ook expliciet de keuze gemaakt om gezinnen van bij de start meer te ondersteunen en 
voor elk kind eenzelfde basisbedrag te voorzien.  Dit betekent dat niet elk kind geboren voor 2019 
evenveel krijgt als een kind geboren vanaf 2019.  De toekomst van het systeem is waar de nood het 
grootst is, zal het meer zijn. 

Uw kleinkinderen zijn allen geboren voor 1/1/2019, dus wij begrijpen dat u de oude basisbedragen 
verwachtte.  Echter, op het moment van de verhuis werd het kinderbijslagdossier vermoedelijk 
afgesloten en was er bijgevolg geen dossier op 31/12/2018, het moment van de hervorming.  De 
keuze om rechten van de bestaande gezinnen maximaal te garanderen kan enkel toegepast worden 
op de kinderbijslagdossiers die bestonden op dat moment.  Er kon onmogelijk rekening gehouden 
worden met gezinnen die naar het buitenland zijn verhuisd.  Het was evenmin mogelijk om alle in het 
verleden naar het buitenland verhuisde gezinnen op de hoogte te brengen gezien er geen reden is om 
contact te onderhouden na afsluiting van het dossier. 

Gezinnen met kinderen die nieuw instromen (met andere woorden zij die geen dossier hadden in 
België op 31/12/2018) ontvangen daarom de nieuwe basis bedragen uit het Groeipakket. 

De Geschillencommissie zal nagaan of er elementen zijn die aangeven dat het kinderbijslagdossier 
van uw kleinkinderen terecht of onterecht werd afgesloten op het moment van de verhuis.  Indien het 
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dossier onterecht werd afgesloten, bestaan de mogelijkheid dat uw kleinkinderen toch recht hebben 
op de oude basisbedragen in het Groeipakket. (…)” 

 

 

7. Beoordeling in rechte: 
 

7.1. Overgangsregeling Groeipakketdecreet 
 

7.1.1. Toepasselijke regelgevende bepalingen 

Aangezien alle betrokken kinderen geboren zijn vóór 1 januari 2019, zijn de specifieke 
overgangsmaatregelen bepaald in het Groeipakketdecreet3 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 is de overgangsbepaling vervat in het artikel 210 van voormelde titel 1 
(basisbedragen) van toepassing. 

 Aldus bepaalt artikel 210, §§ 1 en 2 Groeipakketdecreet: 
 

“§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 
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. 

 
3 Decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 31.7.2018 (hierna 
Groeipakketdecreet). 
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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.” 

 

 Aangezien de kinderen op 31 december 2018 in het buitenland (Zwitserland) verbleven, kan 
ook het artikel 211 Groeipakketdecreet, dat deel uitmaakt van Titel 1, relevant zijn, aldus: 

 

“Een rechtgevend kind dat valt onder de toepassing van individuele en algemene afwijkingen van de 
kinderbijslag, die op 31 december 2018 zijn toegekend in overeenstemming met de 
kinderbijslagreglementering, blijft recht geven op kinderbijslag overeenkomstig artikel 210, in 
afwijking van artikel 8, telkens voor de duur en met naleving van de uitvoeringsregels die nader 
bepaald zijn door de Vlaamse Regering. 

Als het kind aansluitend op het einde van de individuele of algemene afwijking recht geeft 
overeenkomstig artikel 8, behoudt het de bedragen die toegekend zijn overeenkomstig artikel 210.” 

 

 

 Tenslotte bepaalt artikel 228 Groeipakketdecreet (inwerkingtredingsbepaling): 
 

“Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2019. 

Een rechtgevend kind dat geboren is na 31 december 2018, geeft recht op gezinsbijslagen als 
vermeld in boek 2, deel 1. 

Een rechtgevend kind dat geboren is vóór 1 januari 2019 en voor wie op 31 december 2018 geen 
recht op kinderbijslag is geopend overeenkomstig de kinderbijslagreglementering, geeft recht op de 
gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1. 

In afwijking van het eerste lid treden de bepalingen over de selectieve participatietoeslagen in boek 
2, deel 2, in werking op 1 september 2019. 

In afwijking van het eerste lid treedt artikel 10 in werking op 1 oktober 2018.” 

 

Cf. Boek 2, deel 1 betreft de nieuwe bedragen van het Groeipakket. 

 

 

7.1.2. Memorie van toelichting 

De volgende passages uit de Memorie van toelichting betreffende het Groeipakketdecreet geven 
toelichting bij de voormelde decretale bepalingen. 
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 Overgangsbepalingen (p. 135): 
 

“Artikel 210, §1 bepaalt dat kinderen die reeds voor de datum van inwerkingtreding van het decreet, 
met name op 31 december 2018 om 23u59, recht geven op kinderbijslag op grond van de 
kinderbijslagreglementering en die voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van de gezinsbijslagen, 
bedoeld in artikel 8 (waardoor ze bijgevolg kwalificeren als rechtgevend kind), ook vanaf 1 januari 
2019, recht blijven geven op kinderbijslag en dit, in beginsel, totdat deze kinderen niet langer voldoen 
aan de toepassingsvoorwaarden van de gezinsbijslagen, bedoeld in artikel 8 en uitstromen uit de 
gezinsbijslagen. 

 

Om recht te blijven geven op kinderbijslag van de kinderbijslagreglementering zijn er dus drie 
cumulatieve voorwaarden: 
 

 (1) het kind is geboren vóór 1 januari 2019; 
 

 (2) ten aanzien van dit kind is op 31 december 2018 een recht geopend op kinderbijslag, op 
grond van de (toenmalige) toepassingsvoorwaarden van de kinderbijslagreglementering; en 
 

 (3) het gaat om een “rechtgevend kind”, dat voldoet aan de toepassingsvoorwaarden, 
bedoeld in artikel 8. 

 

(…) Het begrip “recht geopend hebben” op de kinderbijslagreglementering op 31 december 2018 
wordt verduidelijkt in die zin dat het volstaat dat op datum van 31 december 2018 ten aanzien van 
het kind de toepassingsvoorwaarden van de kinderbijslagreglementering zijn vervuld. 

Voor de vraag of de bedragen van de kinderbijslag van de overgangsbepalingen, dan wel de 
bedragen van de gezinsbijslagen van het decreet toepassing vinden is het dus niet relevant of op 31 
december 2018 de aanvraag tot toekenning op grond van de kinderbijslagreglementering effectief 
reeds is geformaliseerd. (…) 

Onder de toepassing van artikel 210, §1 worden ook de kinderen inbegrepen die geboren zijn vóór 1 
januari 2019 en voor wie, op grond van hun woonplaats in het Franse of Duitse taalgebied of in het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, een recht op kinderbijslag is geopend op 31 december 2018 
overeenkomstig de kinderbijslagreglementering, en die na de inwerkingtreding van het decreet 
(vanaf 1 januari 2019 of op een later tijdstip) verhuizen naar het Nederlandse taalgebied (en dus 
voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van de gezinsbijslagen, bedoeld in artikel 8).  Ze vallen dus 
onder het overgangsregime, waarbij ze recht blijven geven op de kinderbijslag, waarop ze op grond 
van de (Belgische) kinderbijslagreglementering recht hadden.” 

 

 Betreffende artikel 211 Groeipakketdecreet (p. 142): 
 

“Artikel 211 heeft eerbiedigende werking voor de afwijkingen op de kinderbijslagreglementering 
zoals die golden op 31 december 2018.  Het gaat bijvoorbeeld om algemene afwijkingen die zijn 
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opgenomen in de Ministeriële omzendbrief 599 van 16 juli 2007 (Algemene afwijkingen in de 
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en in de wet van 20 juli 
1971).  Deze afwijkingen volgen het mechanisme van artikel 210, met uitzondering van de verwijzing 
naar artikel 8. 

Indien na het einde van deze afwijking het kind aansluitend recht geeft overeenkomstig artikel 8 
behoudt het de bedragen overeenkomstig artikel 210.” 

 

 Betreffende artikel 228 Groeipakketdecreet (p. 156): 
 

“Dit artikel regelt de inwerkingtreding van dit decreet. 

Het tweede lid van dit artikel bevestigt het principe dat rechtgevende kinderen die geboren worden 
na 31 december 2018 recht geven op de gezinsbijslagen, zoals bedoeld in Boek 2, Deel 1. 

Het derde lid van dit artikel bepaalt het regime dat van toepassing is op rechtgevende kinderen die 
geboren zijn vóór 1 januari 2019, en voor wie op datum van 31 december 2018 geen recht is geopend 
op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering (bv. omdat voor deze kinderen op 31 
december 2018 een recht op gezinsbijslag is geopend overeenkomstig de regelgeving van een ander 
land).  Het preciseert dat deze rechtgevende kinderen niet vallen onder het overgangsregime en dus, 
bij opening van een recht op gezinsbijslagen na 31 december 2018, integraal recht zullen geven op de 
gezinsbijslagen, zoals bedoeld in Boek 2, Deel 1.” 

 

 

7.1.3. Administratieve richtlijnen voor de uitbetalingsactoren 

Hierna volgen de relevante passages uit de Toelichtingsnota nr. 1 dd. 19 december 2018 van het 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket betreffende de omkering van de rangen: 

"Artikel 210, § 1 van het Groeipakketdecreet bepaalt dat kinderen die op 31 december 2018 om 
23u59, recht geven op kinderbijslag op grond van de kinderbijslagreglementering (AKBW of 
gewaarborgde gezinsbijslag) en die voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van de gezinsbijslagen, 
bedoeld in artikel 8 van het Groeipakketdecreet (waardoor ze zich bijgevolg kwalificeren als 
rechtgevend kind), vanaf 1 januari 2019, recht blijven geven op kinderbijslag aan de bedragen van de 
AKBW en dit, in beginsel, totdat deze kinderen niet langer voldoen aan de toepassingsvoorwaarden 
van de gezinsbijslagen, bedoeld in artikel 8 en uitstromen uit de gezinsbijslagen. 

 

Om recht te blijven geven op de bedragen van de AKBW zijn er drie cumulatieve voorwaarden: 

1. Het kind is geboren vóór 1 januari 2019. 

2. Ten aanzien van dit kind is op 31 december 2018 een recht geopend op kinderbijslag op grond van 
de (toenmalige) toepassingsvoorwaarden van de kinderbijslagreglementering. 

3. En het gaat om een “rechtgevend kind”, dat voldoet aan de toepassingsvoorwaarden, bedoeld in 
artikel 8 van het Groeipakketdecreet. 
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Met “recht geopend” op basis de kinderbijslagreglementering op 31 december 2018 wordt bedoeld 
dat op 31 december 2018 ten aanzien van het kind de toepassingsvoorwaarden van de 
kinderbijslagreglementering zijn vervuld, m.a.w. een statuut hebben in de zin van het artikel 62 of 63 
AKBW.  De schorsing van de betaling omwille van bijvoorbeeld de uitoefening van een niet-
toegelaten winstgevende activiteit of omdat in het buitenland een hoger bedrag verschuldigd is, doet 
daaraan geen afbreuk. 

Onder de toepassing van artikel 210, § 1 worden ook de kinderen inbegrepen die geboren zijn vóór 1 
januari 2019 en voor wie, op grond van hun woonplaats (domicilie of bij gebrek daaraan hun 
feitelijke verblijfplaats) in het Franse of Duitse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad, een recht op kinderbijslag is geopend op 31 december 2018 overeenkomstig de 
kinderbijslagreglementering, en die na de inwerkingtreding van het decreet (vanaf 1 januari 2019 of 
op een later tijdstip) verhuizen naar het Nederlandse taalgebied (en dus voldoen aan de 
toepassingsvoorwaarden van de gezinsbijslagen, bedoeld in artikel 8). Ze vallen dus onder het 
overgangsregime, waarbij ze recht blijven geven op de kinderbijslag, waarop ze op grond van de 
(Belgische) kinderbijslagreglementering recht hadden.” 
 

 

7.2. Onderzoek naar het recht op kinderbijslag op 31 december 2018 

Uit de voormelde regelgeving en de Memorie van toelichting is gebleken dat voor kinderen geboren 
vóór 1 januari 2019, de overgangsregeling van het Groeipakketdecreet enkel kan toegepast worden 
wanneer het kind op de decretaal bepaalde scharnierdatum van 31 december 2018, een recht 
opende op kinderbijslag, d.i. dat op 31 december 2018 de toepassingsvoorwaarden van de 
kinderbijslagreglementering vervuld waren. 

De verwerende partij liet weten dat er op datum van 31.12.2018 geen recht op kinderbijslag was 
voor de kinderen van de verzoekende partij.  Dit werd bevestigd door de toelichting van de 
toenmalig bevoegde uitbetalingsactor ...............  Er werd slechts tot 31.08.2018 kinderbijslag betaald 
aan de verzoeker waarna hij in het buitenland verbleef en er vanaf 01.03.2020 tot 31.07.2021 
Zwitserse kinderbijslag werd betaald door de ……………………………………………………………………………... 

Hoewel de Geschillencommissie enkel bevoegd is voor de periode vanaf 1 januari 2019, is zij wel 
bevoegd voor de toepassing van de overgangsregeling in het Groeipakketdecreet, waarbij het in het 
voorliggende dossier van groot belang is om met absolute zekerheid te kunnen uitmaken of er al dan 
niet op 31 december 2018 een recht op kinderbijslag bestond. 

Meer bepaald stelt zich de vraag of de uitbetalingsactor .............. al dan niet een recht op 
kinderbijslag kon vastgesteld hebben op 31 december 2018 op basis van een algemene (of 
individuele) afwijking.  In de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) die van toepassing was tot 31 
december 2018, konden dergelijke afwijkingen immers toegestaan worden door de bevoegde 
minister of de daartoe aangestelde ambtenaar van de FOD Sociale Zekerheid wanneer niet voldaan 
was aan bepaalde toepassingsvoorwaarden van de AKBW. 

 

De ministeriële omzendbrief MO 599 voorziet volgende mogelijke algemene afwijkingen op artikel 
52 AKBW (cf. territorialiteitsvoorwaarde Algemene Kinderbijslagwet): 
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“ ALGEMENE AFWIJKINGEN : Artikel 52, derde lid, van de samengeordende wetten betreffende 
de kinderbijslag voor loonarbeiders 
Ik heb de eer u mee te delen dat ik beslist heb dat de beperking bepaald in artikel 52, eerste lid, van 
de samengeordende wetten, volgens welke de kinderbijslag niet verschuldigd is voor kinderen die 
opgevoed worden of lessen volgen buiten het Koninkrijk, niet van toepassing is : 

1. Voor kinderen die in België reeds een einddiploma secundair onderwijs verworven hebben en 
die niet-hoger onderwijs volgen in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Deze 
algemene afwijking wordt beperkt tot maximum één schooljaar. 
 

2. Voor kinderen die noch in België noch in het buitenland reeds een einddiploma hoger 
onderwijs verworven hebben en die hoger onderwijs volgen in een land buiten de Europese 
Economische Ruimte. 
 

3. Voor kinderen die in België of in het buitenland reeds een einddiploma hoger onderwijs 
verworven hebben en die hoger onderwijs volgen in een land buiten de Europese 
Economische Ruimte. Deze algemene afwijking wordt beperkt tot maximum één schooljaar. 
 
Deze algemene afwijkingen vermeld onder de punten 1, 2 en 3 zijn slechts geldig, op 
voorwaarde dat tijdens deze periode elk van de volgende voorwaarden cumulatief vervuld 
zijn: 

 de kinderen blijven ingeschreven in de bevolkingsregisters of in de vreemdelingenregisters 
gehouden in de gemeenten in België en hebben er hun hoofdverblijfplaats, in de zin van 
artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van 
de natuurlijke personen; 

 de kinderen hebben geen ander recht op kinderbijslag krachtens de samengeordende 
wetten, het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten 
voordele van de zelfstandigen, het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende 
de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel 
alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en 
logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, de internationale overeenkomsten van 
de sociale zekerheid van kracht in België, buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of 
regelen van toepassing op het personeel van een volkenrechtelijke instelling; 

 noch hun vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder of persoon waarmee hun vader of 
moeder een feitelijk gezin vormt in de zin van artikel 56bis, §2, van de samengeordende 
wetten, oefent een winstgevende activiteit uit in het raam van een arbeidsovereenkomst of 
van een zelfstandige activiteit of in opdracht van een openbare dienst in het land waar ze 
onderwijs volgen. 

Deze algemene afwijkingen kunnen worden toegepast : 

 op vraag van de bijslagtrekkende of van de rechthebbende aangeduid via deze algemene 
afwijkingen; 

 telkens wanneer de kinderbijslaginstelling op een andere manier een dergelijk geval 
vaststelt.” 

Daarnaast vermeldt de ministeriële omzendbrief MO nr. 599 de volgende mogelijkheden qua 
algemene afwijkingen: 
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“Artikel 52, derde lid, van de samengeordende wetten : algemene afwijkingen op de beperking, 
volgens welke de kinderbijslag niet verschuldigd is voor kinderen die opgevoed worden of lessen 
volgen buiten het Koninkrijk. 
  

 Voor kinderen die tijdelijk in het buitenland verblijven, dan wanneer ze normaal met hun 
ouders in België wonen : onder tijdelijk verblijf dient te worden verstaan: een verblijf dat, in 
één of verscheidene keren geen twee maand in de loop van hetzelfde kalenderjaar 
overschrijdt. Hetzelfde geldt wanneer het verblijf in het buitenland niet langer dan zes maand 
duurt en het door gezondheidsredenen gemotiveerd wordt; voor kinderen die normaal met 
hun ouders in België wonen en die alleen tijdens de schoolvakanties een tijd in 
het buitenland verblijven; voor kinderen, die normaal bij hun ouders in België wonen en een 
over de grens gelegen school bezoeken, voorzover ze elke dag bij hun ouders of bij de 
personen die hen vervangen, terugkeren; voor kinderen die een studiebeurs genieten voor 
het volgen van lessen in het buitenland. 
 

 Voor kinderen die in het buitenland geboren worden, terwijl de ouders normaal in België 
wonen, op voorwaarde dat het verblijf van de moeder en van het kind in het buitenland geen 
twee maanden te boven gaat: er bestaat recht op kinderbijslag en op kraamgeld. 
 

 Voor kinderen van werknemers die door hun werkgever naar het buitenland worden 
gedetacheerd. 
 

 Voor ontvoerde kinderen, onder bepaalde voorwaarden.” 

 

Uit de informatie die de verwerende partij verstrekte, blijkt er geen recht op kinderbijslag op grond 
van de Algemene Kinderbijslagwet te kunnen zijn vastgesteld op 31.12.2018.  Geen van de 
voormelde algemene afwijkingen lijkt volgens de Geschillencommissie prima facie van toepassing te 
kunnen zijn op de situatie van de verzoeker. 

Voor de volledigheid informeerde het secretariaat van de Geschillencommissie bij de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid (RSVZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 
(RSVZ) of er voor de betrokkenen sprake was van een detachering om na te gaan of de 
detacheringsprincipes in het kader van de Europese Verordeningen van toepassing zouden kunnen 
zijn.  De Directie Internationale Betrekkingen van de RSZ alsook het RSVZ bevestigden geen aanvraag 
te hebben ontvangen met het oog op een detacheringsbewijs. 

Wat betreft de individuele afwijkingen (cf. er kon onder de Algemene Kinderbijslagwet een 
individuele afwijking aangevraagd worden indien geen van de algemene afwijkingen kon toegepast 
worden), dient te worden gewezen op de volgende administratieve richtlijnen in de Mededeling 
A/10 d.d. 17.06.2019 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket: 

“(…) 

3 2.  Individuele afwijkingen 
Rechtsperiodes gelegen voor 1 januari 2019 
Vanaf 1 januari 2019 kunnen geen individuele afwijkingen meer aangevraagd worden bij het Team 
Groeipakket binnen Kind en Gezin (Vanaf 18 april 2019 Agentschap Opgroeien Regie), ongeacht de 
periode waarop deze betrekking hebben.  Dus nu nog een individuele afwijking vragen voor een 
periode gelegen voor 1 januari 2019, is niet meer mogelijk. 



  
 

  16
 

De aandacht van de uitbetalingsactoren wordt erop gevestigd dat bij de behandeling van dergelijke 
aanvragen tot individuele afwijking er in het bijzonder dient te worden op toegezien of er geen 
algemene afwijking van toepassing is.  Dit onderzoek dient autonoom door de uitbetalingsactor 
worden uitgevoerd.” 
 

 

7.3. Precedenten Geschillencommissie 

De Geschillencommissie diende zich reeds eerder uit te spreken over de inkanteling in het 
Groeipakket voor gezinnen die geen recht op kinderbijslag hadden op de scharnierdatum 31.12.2018 
in de beslissing nr. 2021/024 d.d. 30.04.2021, de beslissing nr. 2020/008 d.d. 03.04.2020 en de 
beslissing nr. 2020/007 d.d. 25.09.2020, en oordeelde toen als volgt: 
 

“(…) Uit de voormelde regelgeving en de Memorie van toelichting is gebleken dat voor 
kinderen geboren vóór 1 januari 2019, de overgangsregeling van het Groeipakketdecreet 
enkel kan toegepast worden wanneer het kind op de decretaal bepaalde scharnierdatum van 
31 december 2018, een recht opende op kinderbijslag, d.i. dat op 31 december 2018 de 
toekenningsvoorwaarden van de kinderbijslagreglementering vervuld waren. 

De verwerende partij liet weten dat er op datum van 31 december 2018 geen recht op 
kinderbijslag was voor de kinderen van de verzoekster. 

Hoewel de Geschillencommissie enkel bevoegd is voor de periode vanaf 1 januari 2019, is zij 
wel bevoegd voor de toepassing van de overgangsregeling die vastgelegd is in het 
Groeipakketdecreet, waarbij het in het voorliggende dossier van groot belang is om met 
absolute zekerheid te kunnen uitmaken of er al dan niet op 31 december 2018 een recht op 
kinderbijslag bestond.  Dit bepaalt namelijk of de kinderen vanaf 1.1.2019 verder recht 
kunnen hebben op de oude bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet dan wel ingekanteld 
worden in de nieuwe bedragen van het Groeipakket, en uiteraard steeds in de mate dat 
voldaan is aan de overige toekenningsvoorwaarden om recht te hebben op gezinstoelagen 
op grond van het Groeipakketdecreet. 

Gelet op het territorialiteitsbeginsel in de AKBW waardoor principieel geen kinderbijslag 
verschuldigd is voor de kinderen ……….. en …………. aangezien zij in Israël studeerden tijdens 
het schooljaar 2018-2019, dient te worden onderzocht of er voor hen toepassing kan 
gemaakt worden van een algemene of ministeriële afwijking.  In de Algemene 
Kinderbijslagwet (AKBW) die van toepassing was tot 31 december 2018, konden dergelijke 
afwijkingen immers toegestaan worden door de bevoegde minister of de daartoe 
aangestelde ambtenaar van de FOD Sociale Zekerheid wanneer niet voldaan was aan 
bepaalde toepassingsvoorwaarden van de AKBW. 

De Geschillencommissie stelt vast dat een aanvraag om individuele ministeriële afwijking 
werd ingediend omdat niet zal voldaan geweest zijn aan één van de voormelde algemene 
afwijkingen.   
 
(…) 
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Indien deze gegevens getoetst worden aan de voormelde algemene afwijkingen meent de 
Geschillencommissie dat inderdaad geen van die algemene afwijkingen kon toegepast 
worden. 

(…) 

Overigens is uitsluitend de arbeidsrechtbank bevoegd voor betwistingen over kinderbijslag 
tot 31.12.2018 zodat de Geschillencommissie zich hierover ook niet verder kan uitspreken. 

Bijgevolg meent de Geschillencommissie dat overeenkomstig de voormelde 
overgangsregeling er voor de kinderen geen aanspraak kan gemaakt worden op de bedragen 
van de AKBW wanneer zij vanaf 1.1.2019 wel zouden voldoen aan de 
toekenningsvoorwaarden van het Groeipakketdecreet om recht te hebben op gezinstoelagen.  
In de mate dat er derhalve onder het Groeipakketdecreet gezinstoelagen kunnen toegekend 
worden, is dit volgens de Geschillencommissie met toepassing van de nieuwe bedragen van 
het Groeipakket. (…)” 

 

7.4. Schoolbonus 

Al lijkt de verzoeker in zijn klacht bij de Geschillencommissie niet meer aan te dringen op de 
schoolbonus in 2021 (het jaar waarin hij teruggekeerd is naar België), acht de Geschillencommissie 
het aangewezen om de verzoeker voor de volledigheid te verwijzen naar de toepasselijke 
regelgeving inzake de universele participatietoeslag (schoolbonus).   
 

Artikel 3, §1, 46° Groeipakketdecreet definieert de zogenaamde universele participatietoeslag (ook 
schoolbonus genoemd) als volgt: 

“46° universele participatietoeslagen: toeslagen om bij te dragen in de onderhouds- en 
opvoedingskosten, en, in voorkomend geval, om bij te dragen in de bijkomende kosten die gepaard 
gaan met de deelname van de kinderen aan het onderwijs;” 

 

De decretale basis van de universele participatietoeslag is vervat in de artikelen 19, 20, 21 en 22 
Groeipakketdecreet waarbij het bedrag van de toeslag verschilt naargelang de leeftijd van het kind. 

De nadere uitvoeringsregels alsook het tijdstip waarop de toeslag wordt betaald, werden nader 
bepaald bij Besluit d.d. 05.10.2018 van de Vlaamse Regering 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), als volgt: 

“Artikel 54 BVR Rechtgevend kind: 

De jaarlijkse universele participatiestoeslag, vermeld in artikel 19, 20, 21 en 22 van het decreet van 
27 april 2018, is verschuldigd als er recht is op de basisgezinsbijslag voor de maand juli van het 
betrokken jaar. 
De universele participatietoeslag wordt betaald in augustus, gelijktijdig met de basisgezinsbijslag 
voor juli. 
De universele participatietoeslag wordt betaald aan de begunstigden die de basisgezinsbijslag voor 
de maand juli ontvangen.” 
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De Geschillencommissie meent op basis van de voormelde toepasselijke bepalingen te kunnen 
concluderen dat het recht op de universele participatietoeslag (schoolbonus) geconcipieerd is als 
een jaarlijkse bijkomende financiële tegemoetkoming die uitbetaald wordt in augustus ter 
ondersteuning van de kosten in september bij de start van een nieuw schooljaar, maar waarbij het 
recht op de schoolbonus gekoppeld is aan het recht op de basisgezinsbijslag met betrekking tot de 
maand juli. 

De verzoeker argumenteert dat hijzelf en zijn echtgenote vanaf hun terugkeer in België vanaf 
01.08.2021 bijdragen tot de Belgische sociale zekerheid en hij meent daarom recht te hebben op de 
schoolbonus als financiële ondersteuning voor het schooljaar 2021-2022 (cf. ook de schoolbonus 
2021-2022 werd eveneens geweigerd, valt moeilijk te begrijpen aangezien het een financiële steun is 
voor het komende jaar en wij als beide werkende ouders bijdragen tot de sociale zekerheid (sedert 
01/08/2021). Graag herziening van deze beslissing. (…)”. 

De Geschillencommissie meent evenwel op basis van de toepasselijke regelgeving dat het 
toekenningscriterium voor de schoolbonus gelegen is in het recht op gezinsbijslag in juli 2021, om 
vervolgens recht te hebben op de uitbetaling van de schoolbonus in augustus.  In de mate dat de 
verzoeker en zijn echtgenote met hun kinderen pas opnieuw recht hebben op de basisgezinsbijslag 
vanaf de maand augustus, kan er geen recht op de schoolbonus vastgesteld worden. 

 

 

Besluit: 

Om al de voorgaande redenen besluit de Geschillencommissie om het voorliggende verzoek 
ontvankelijk maar ongegrond te beschouwen aangezien na onderzoek is gebleken dat op de 
scharnierdatum van 31 december 2018 geen recht op kinderbijslag op basis van de Algemene 
Kinderbijslagwet kan vastgesteld worden en dat de verzoeker bijgevolg voor de betrokken kinderen 
recht geeft op de nieuwe bedragen van het Groeipakket (cf. artikelen 209, § 2, 210, §§ 1 en 2 en 228 
Groeipakketdecreet). 

 

8. Beslissing: 

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

Gelet op het Besluit van 29 juni 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een 
commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van 
het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan;  
 
Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 
vordering van de verzoeker ontvankelijk en ongegrond is aangezien na onderzoek is gebleken dat op 
de scharnierdatum van 31 december 2018 geen recht op kinderbijslag op basis van de Algemene 
Kinderbijslagwet kan vastgesteld worden en dat de betrokken kinderen bijgevolg recht geven op de 
nieuwe bedragen van het Groeipakket (cf. artikelen 209, § 2, 210, §§ 1 en 2 en 228 
Groeipakketdecreet). 
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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 

 


