


   
 

  1 
 

  
  

  
  

   
  

  

  
 

OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/005 

18 maart 2022 (uitgestelde zitting van 28 januari 2022) 

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0319 

 

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

- Verzoekster - 

TEGEN :  

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

- Verwerende partij –  

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat door verzoekster bij de Geschillencommissie Groeipakket1 werd 

ingediend per e-mail d.d. 28 november 2021, gericht tegen de beslissing van verwerende 

partij d.d. 24 november 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 

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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Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 13 december 2021 waarbij aan 

verzoekster de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun belangen op de 
oorspronkelijk vastgestelde 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 de verzoekster, noch de verwerende partij, aanwezig is op de zitting van 
28 januari 2022 of zich heeft laten vertegenwoordigen;    
 
Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie ter zitting van 28 januari 2022 waarbij beslist 

werd aanvullende informatie op te vragen bij verwerende partij alvorens ten gronde te beslissen; 
 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

 

De verwerende partij betaalt de gezinsbijslag voor o.a. ………………………. (°2016) aan de 

begunstigden(kern): de heer …………………….. – …………………….., ouders van het kind. 

De verwerende partij ontving op 19 augustus 2021 een automatische flux betreffende de inschrijving 

van ……………………. in het onderwijs voor het schooljaar 2021-2022.  Op basis van dit gegeven werd 

op 6 september 2021 voor het betrokken schooljaar voor ……………… een selectieve 

participatietoeslag ten bedrage van 106,72 euro toegekend.  Het betrokken gezin werd van deze 

betaling in kennis gesteld bij brief van 5 september 2021. 

Op 25 september 2021 vernam de verwerende partij d.m.v. een automatische flux de annulatie van 

de inschrijving in het onderwijs van ………………………. .  

Op 10 oktober 2021 ontving de verwerende partij nog een automatische melding dat ………….. voor 
het schooljaar 2021/2022 niet bleek ingeschreven te zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap 
erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon 
onderwijs. 

Bij beslissing van de verwerende partij d.d. 24 november 2021 werd de toegekende selectieve 
participatietoeslag ten bedrage van 106,72 euro voor het schooljaar 2021-2022 van de verzoekster 
teruggevorderd. 

Verzoekster betwist deze beslissing en stelt dat haar zoon is ingeschreven in een Islamitische school 

te ………………… in Nederland.  Ter staving voegt zij bij haar verzoekschrift een (niet ondertekend) 

bewijs van kennisgeving van inschrijving op deze school.  

 

3. Standpunt van verzoekster: 

 

“Op 24 november kreeg ik de mededeling dat mijn zoontje (…………………….) niet ingeschreven is voor 

het schooljaar 2021-2022. 

Dit is echter niet correct. Mijn zoontje is ingeschreven in ……………. te ………………… in Nederland. In 

bijlage het attest.” 



   
 

  3 
 

Volgend stuk wordt bij het verzoekschrift gevoegd: 

“Kennisgeving van inschrijving 

Aan burgemeester en wethouders van gemeente (onbekend) 
School van inschrijving 
School Islamitische Basisschool 
……………………. 
Adres ……………………….. 
Postcode en plaats ………………………….. 
Gemeente …………………………… 
Telefoon ……………………… 
Onderwijssoort Basisonderwijs 
Datum inschrijving 01-08-2021 
Leerling 
Naam …………………………… 
Officiële naam ………………………….. 
Roepnaam ……………… 
Adres ……………………….. 
Postcode en plaats …………………………… 
Gemeente 
Geboortedatum ………………………. 
Geboorteplaats 
Geslacht ………………… 
Groep op inschrijfdatum 1/2 C 
Leerjaar op inschrijfdatum 2 
Weging 0,00 
School van herkomst 
Brin nummer 
Adres 
Postcode en plaats 
Verantwoordelijk persoon 
Naam …………………….. 
Adres …………………………… 
Postcode en plaats ………………………….. 
Geboortedatum 
Datum: 26 november 2021 
De directeur van de school, 
………………………………………… 
ParnasSys Kennisgeving inschrijving”. 
 

 

4. Standpunt van verwerende partij: 

 

- brief d.d. 24 november 2021 aan de verzoekster (oorspronkelijke beslissing): 
  

De verwerende partij motiveerde haar beslissing aan de verzoekster als volgt:  
 

“……………. is niet ingeschreven voor het schooljaar 2021-2022 en heeft geen recht op de 
studietoelage/selectieve participatietoeslag.”  
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- e-mail d.d. 17 december 2021 van de verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie: 

  
De verwerende partij deelde per e-mail d.d. 17 december 2021 volgend standpunt mee aan 
het secretariaat van de Geschillencommissie: 
 
“De feiten 
………………………... (op heden …………………….) was bevoegd voor de uitbetaling van de gezinsbijslag van 
………………………. (°2016 / …………………….) met ingang vanaf 01.07.2017. 

 
De kinderbijslag werd op basis van de prestaties van Dhr. ……………………… (°1986 /………………) 
toegekend aan Mevrouw ……………… (°1986 / …………………..). 
 
Door de opstart van het Groeipakketdecreet, werd het dossier gezinsbijslag met ingang vanaf 
01.01.2019 overgeheveld van het Federaal niveau naar het Vlaams niveau. ……………. kende de 
gezinsbijslag toe voor …………………… in het bijslagtrekkendenkerndossier van Mevrouw …………………., 
met haar als begunstigde. 

 

Groeipakketdecreet - Artikel 225 
‘§1. De bijslagtrekkende voor het rechtgevende kind op 31 december 2018 blijft de bijslagtrekkende 
voor dat kind, tenzij een wijziging in het ouderlijk gezag of in de opvoedingssituatie van het kind zich 
voordoet. 
[…] 
 
Op 26.05.2021 werd het kind ………………….. (°2021 …………………..) geboren. Naar aanleiding van deze 
gebeurtenis werd er een begunstigdenkerndossier opgestart met als begunstigden Dhr. ……………… en 
Mevrouw ………………….. vanaf 01.05.2021. 
 
Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – 1. Algemene principes 
[…] 
 
In principe worden beide ouders van het rechtgevend kind aangeduid als begunstigden van de 
gezinsbijslagen. 
 
Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – 4; 4.1; 4.1.1 – Twee samenwonende ouders 
 
Begunstigden(kern): ouders zijn samen begunstigde voor de gezinsbijslag. 
Betaalmodaliteit: op een rekening waarvan minstens één van de begunstigden titularis is. Bij 
onenigheid of gebrek aan keuze: 
betaling volgens de keuze van de jongste of via circulaire cheque op naam van de jongste. 
Inkomstenkern: de ouders vormen samen de inkomstenkern. 
 
Het bijslagtrekkendenkerndossier van ………………….. werd omgebogen naar dit 
begunstigdenkerndossier met ingang vanaf 01.06.2021. 
 
Toelichtingsnota 7 – Bijlage 1 van 15 mei 2019 – 2.Van bijslagtrekkende(kern) naar 
begunstigde(kern) 
 
Er is een overschakeling van bijslagtrekkende naar begunstigden als er één van de onderstaande 
situatie zich voordoen: 
[…] 
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2. Er is een wijziging in de opvoedingssituatie van het kind, waaronder: 
Er komt een nieuw kind in het gezin. Onder een nieuw kind dat in het gezin komt, verstaan we zowel 
een nieuw geboren kind, 
[…] Deze wijziging heeft impact in het gezin waar het kind komt, alsook in het gezin dat het kind 
verlaat. 
In het gezin waarin het kind komt: overschakeling voor de gemeenschappelijke kinderen van de 
nieuwe begunstigden voor het kind dat in het gezin komt en/of de kinderen die zij gezamenlijk 
opvoeden. 
[…] 
 
Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – 1. Algemene Principes 
[…] 
 
Iedere wijziging van begunstigde in de loop van de maand, heeft uitwerking vanaf de eerste dag van 
de volgende maand. Dit geldt ook als de wijziging zich voordoet op de eerste dag van de maand.’ 
 
Toelichtingsnota 7 – Bijlage 1 van 15 mei 2019 – 2.1 Algemeen Principe – Kinderen opgevoed in het 
gezin van (een van) de ouders. 
 
De wijziging in de opvoedingssituatie van een kind brengt met zich mee dat er dient te worden 
overgegaan naar de regels en toepassingen van begunstigde(n), zoals beschreven in de artikelen 64 
en 65 van het Groeipakketdecreet. Deze wijziging geldt eveneens voor het dossier van andere 
gemeenschappelijke kinderen die afstammen van de betrokken ouders en/of die zij gezamenlijk 
opvoeden voor wie (één van hen) bijslagtrekkende/begunstigde is. 
 
 

SELECTIEVE PARTICIPATIETOESLAG 2021/2022 
Er werd aan ………………… en ……………………  een selectieve participatietoeslag toegekend voor het kind 
…………………….. voor het schooljaar 2021/2022 ten bedrage van 106,72 EUR. 
 
Het inkomen van Dhr. …………………. en Mevrouw ……………….. voldeed namelijk aan de voorwaarden: 
het gezamenlijk referentie-inkomen van betrokkenen bedroeg 26.653,16 EUR en er konden drie 
punten worden toegekend. 
 
Hiermee bevond het referentie-inkomen zich tussen de minimumgrens van 26.033,87 EUR en de 
maximumgrens van 48.462,26 EUR. Zie bewijsstuk 1. 
 
Betrokkenen werden hierover schriftelijk geïnformeerd op 05.09.2021. Zie bewijsstuk 2. 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 37 
‘Om te bepalen of een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, in aanmerking komt voor de 
selectieve participatietoeslagen leerling, wordt uitgegaan van de inkomsten van het gezin waartoe 
de leerling behoort.’ 
 
Besluit Vlaamse Regering inzake Selectieve Participatietoeslagen – Artikel 3 
§1. Voor de berekening van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 37, eerste lid, van het 
decreet van 27 april 2018, wordt rekening gehouden met de inkomsten van beide personen aan wie 
de selectieve participatietoeslagen worden uitbetaald voor een leerling, die dezelfde woonplaats 
hebben. 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 43, §1 
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‘§1. De minimum- en maximuminkomensgrenzen worden vastgelegd aan de hand van een 
puntensysteem, gaande van nul tot twintig: 
1° de minimuminkomensgrens stemt voor een gezin met nul punten overeen met 11.808,74 euro en 
voor een gezin met twintig punten met 47.153,27 euro; 
2° de maximuminkomensgrens stemt voor een gezin met nul punten overeen met 24.153,07 euro en 
voor een gezin met twintig punten met 103.406,48 euro.’ 
[…] 
 
T/5 van 27 augustus 2021 – Indexering van de bedragen vanaf 1 september 2021 – Bedragen 
Selectieve Participatietoeslag 
 

INKOMENSGRENZEN SEPAR 
 

 

Punten leefeenheid Schooljaar 2020-2021 Schooljaar 2021-2022 
 

 Minimum Maximum Minimum Maximum 
 

3 punten € 25.852,90 € 48.125,38 € 26.033,87 € 48.462,26 
 

 
 
 
Op 10.10.2021 ontving ………………………… een automatische melding betreffende het feit dat het kind 
………………………………. niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, 
gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon onderwijs tijdens 
schooljaar 2021/2022. 
 
De toegekende Selectieve Participatietoeslag ten bedrage van 106,72 EUR over schooljaar 2021/2022 
werd naar aanleiding van dit gegeven teruggevorderd. Betrokkenen ontvingen hiervoor een 
terugvorderingsbrief op 24.11.2021. 
 
Op heden bedraagt het openstaande bedrag nog 69,69 EUR. De schuld wordt ingehouden door 
middel van inhoudingen aan 10% op de maandelijkse gezinsbijslag. Een procedure voor de 
Geschillencommissie schort de inhoudingen niet op. 
 
Toelichtingsnota 19 van 18 mei 2021 - aangepaste versie 26.10.2021 – Item 3.5. 
[…] 
Deze inhoudingen worden stopgezet wanneer er bij de arbeidsrechtbank een zaak aanhangig wordt 
gemaakt12. Een klacht bij de Geschillencommissie schort de inhoudingen niet op. 
[…] 
 
Tegen deze beslissing tekenen Dhr. ………………….. en Mevrouw ………………. beroep aan. Zij leggen het 
bewijsstuk voor dat hun kind ……………………… de lessen volgt in een onderwijsinstelling in Nederland: 
Islamitische Basisschool – ………………………te ……………………………… . 
 
De gegrondheid 
 
1. Voorafgaandelijk 
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De discussie gaat ten gronde over de vraag of het kind …………………. recht kan openen op de 
Selectieve Participatietoeslag tijdens schooljaar 2021/2022. 
 
2. De Feiten 
Artikel 24 van het Groeipakketdecreet zegt voor recht dat: 
“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. 
 
Uit de gegevens blijkt dat het kind ………………….. niet aan de pedagogische voorwaarden voldoet, 
zoals noodzakelijk voor het recht op een Selectieve Participatietoeslag: hij is tijdens schooljaar 
2021/2022 niet ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of 
gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon onderwijs. 
 
Groeipakketdecreet - Artikel 26 
Een selectieve participatietoeslag kleuteronderwijs 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 voorgewoon of buitengewoon kleuteronderwijs, 
als de leerling gerechtigd is dat onderwijs te volgen overeenkomstig het decreet basisonderwijs van 
25 februari 1997. 
 
Groeipakketdecreet - Artikel 27 
§1. Aan een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, wordt geen selectieve 
participatietoeslag kleuteronderwijs toegekend in een van de volgende gevallen: 
1° in het schooljaar in kwestie is hij niet ingeschreven in een onderwijsinstelling als vermeld in artikel 
26; 
[…] 
Toelichtingsnota 13 van 29 januari 2021 
Met deze toelichtingsnota worden de administratieve richtlijnen meegedeeld voor de vaststelling en 
de betaling van de schooltoeslag vanaf het schooljaar 2020/2021. 
[…]  
2. Pedagogische voorwaarden 
[…] 
Het gaat telkens om onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde, of 
gesubsidieerde onderwijsinstelling. […] 
 
[…] kunnen de uitbetalingsactoren zich enkel baseren op de gegevens van Onderwijs. Als de gegevens 
uit de flux afkomstig van Onderwijs betwist worden, kan het dossier enkel aangepast worden op 
basis van verbeterde gegevens meegedeeld door Onderwijs. De uitbetalingsactoren dienen 
anomalieën dienaangaande te signaleren aan Kring.info@kindengezin.be. 
 
Het moet gaan om een school erkend, gesubsidieerd, of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap. 
Er kan bijgevolg geen schooltoeslag toegekend worden voor thuisonderwijs, ziekenhuisonderwijs, 2e 
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kans onderwijs (CVO). Privé onderwijs is meestal niet erkend, maar er zijn uitzonderingen: Eureka, De 
Leerwijzer, Safe, Sint-Ignatiusschool. 
[…] 
 
De Selectieve Participatietoeslag voor kleuteronderwijs is – in tegenstelling tot die voor het Secundair 
Onderwijs – niet meeneembaar als kinderen de lessen volgen in het buitenland of in een andere 
gemeenschap. 
 
Toelichtingsnota 13 van 29 januari 2021 
2.2.3 Bijzondere situatie: meeneembaarheid van de schooltoeslag voor rechthebbende leerlingen die 
in het buitenland of in een andere gemeenschap een opleiding volgen 
Deze meeneembaarheid kan in aanmerking worden genomen op voorwaarde dat: 
- de rechthebbende leerling een studierichting of opleiding van secundair onderwijs volgt in het 
buitenland of in een andere gemeenschap die erkend is door de bevoegde overheid in de 
gemeenschap of land in kwestie; 
- er voor deze studierichting of opleiding geen equivalente opleiding bestaat in Vlaanderen. 
[…] 
 
…………………….. wil daarenboven de aandacht vestigen op het feit dat betrokkenen op de hoogte 
waren van het feit dat hun kind lessen moest volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, 
gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling, om recht te openen op de Selectieve 
Participatietoeslag. 
 
Tijdens de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 opende het kind …………………… telkens recht op de 
Selectieve Participatietoeslag. Betrokkenen werden hiervan telkens schriftelijk geïnformeerd. 
Voor schooljaar 2019/2020 werd er een informatieve brief gestuurd op 05.10.2019. Zie bewijsstuk 
2. 
Voor schooljaar 2020/2021 werd er een informatieve brief gestuurd op 06.09.2020. Zie bewijsstuk 
3. 
 
Op het infoblad dat bij deze twee brieven betreffende het recht op de Selectieve Participatietoeslag 
wordt meegestuurd staat duidelijk: 
 
 

 



   
 

  9 
 

 
 
Tot slot wordt de Selectieve Participatietoeslag altijd provisioneel toegekend aan het begin van het 
schooljaar. Dit betekent dat ze in een later stadium kan worden teruggevorderd als blijkt dat de 
voorwaarden niet werden beantwoord: 
 
Toelichtingsnota 13 van 29 januari 2021 – 2. Pedagogische voorwaarden. 
[…] 
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 
[…] 
 
Om deze redenen is de terugvorderingsbeslissing in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 
De eis tot nietigverklaring van deze beslissing is ongegrond.” 
 
 
Bij deze toelichting heeft de verwerende partij de volgende stavingsstukken toegevoegd: 
 
1. Bewijsstuk 1: Referentie-inkomen SePar 2021-2022 
2. Bewijsstuk 2: Brief SePar 2021-2022 d.d. 05.09.2021 
3. Bewijsstuk 3: Brief SePar 2019-2020 d.d. 05.10.2019 
4. Bewijsstuk 4: Brief SePar 2020-2021 d.d. 06.09.2020  
 

- Aanvullende e-mail d.d. 3 februari 2022 van de verwerende partij aan het secretariaat van 
de Geschillencommissie: 

 

“In antwoord op uw vraag kunnen wij u meedelen dat …………………….. op 21.08.2021 een 
automatische flux ontving met de melding dat het kind ………………….. geregistreerd was in een 
onderwijsinstelling.                                                                                                                                                 
Op 06.09.2021 werd de Selectieve Participatietoeslag toegekend én de brief SEPARST01 werd 
verstuurd aan betrokkenen op 05.09.2021 – zie bewijsstuk 2 welke ………………… indiende bij het 
administratief dossier.                                                                                                                                   
Op 25.09.2021 ontving ……………………… opnieuw via automatische flux de melding dat het kind was 
uitgeschreven.                                                                                                                                                       
Wij voegen een vijfde bewijsstuk toe, namelijk de getuigenlijst van het dossier van betrokkenen met 
daarop de informatie zoals hierboven beschreven.” 
 
Aanvullend bewijsstuk 5 zoals aangebracht door de verwerende partij: Getuigenlijst 
 

- Aanvullende e-mail d.d. 10 februari 2022 van de verwerende partij aan het secretariaat 
van de Geschillencommissie: 

 
“Op 19.08.2021 ontvingen wij een flux waarin stond dat het kind was ingeschreven. Zie bewijsstuk 6 
in bijlage.                                                                                                                                                                
Op 06.09.2021 werd de SePar 2021-2022 automatisch uitbetaald.                                                                       



   
 

  10 
 

Op 15.09.20212 werd de schoolinschrijving geannuleerd. Zie bewijsstuk 7 in bijlage. Hierop volgde 
een automatische intrekking van de SePar met een debet tot gevolg.” 
 
Aanvullend bewijsstuk 6 van de verwerende partij: Flux inschrijving 2021-2022 d.d. 19.08.2021 
 
Aanvullende bewijsstuk 7 van de verwerende partij: Flux annulatie inschrijving 2021-2022 d.d. 
15.09.20213 

 
 

5. Beoordeling in rechte: 

5.1. Situering  
  
De selectieve participatietoeslag, of 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 van het Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid van 27 april 2018 (hierna het Groeipakketdecreet genoemd):  
  
“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.”  
  
Gegeven het feit dat de verwerende partij aangeeft dat voor het kind ……………….. niet lijkt te zijn 
voldaan aan de voormelde pedagogische voorwaarden (cf. inschrijving van het kind in een door de 
Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde, of gesubsidieerde onderwijsinstelling) worden 
hierna in het bijzonder de zogenaamde pedagogische voorwaarden nader onderzocht.  
 
Op basis van de leeftijd van het kind (cf. het kind …………….. bereikte de leeftijd van 5 jaar op 
………………………. 2021) dient hier specifiek te worden onderzocht of voldaan is aan de pedagogische 
voorwaarden voor het kind dat kleuteronderwijs volgt. 
  
  
5.2. Pedagogische voorwaarden kleuteronderwijs 
  
Artikel 26 Groeipakketdecreet:  
“Een selectieve participatietoeslag kleuteronderwijs kan worden toegekend aan een rechthebbende 
leerling als vermeld in artikel 24, die is ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, 

 
2 Dit was op 25.09.2021 i.p.v. 15.09.2021 (cf. Bewijsstuk 5: Getuigenlijst) 
3 zie voetnoot 2 
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gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs, 
als de leerling gerechtigd is dat onderwijs te volgen overeenkomstig het decreet basisonderwijs van 
25 februari 1997.”  
  
Aansluitend bepaalt artikel 27, §1 van het Groeipakketdecreet:  
“Aan een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, wordt geen selectieve participatietoeslag 
kleuteronderwijs toegekend in een van de volgende gevallen:  
1° in het schooljaar in kwestie is hij niet ingeschreven in een onderwijsinstelling als vermeld in artikel 
26;  
2° gedurende het schooljaar in kwestie en het daaraan voorafgaande schooljaar is hij niet voldoende 
aanwezig geweest.”  
 
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 waarnaar wordt verwezen in voormeld artikel 26 
Groeipakketdecreet, bevat in hoofdstuk VII de voorwaarden inzake erkenning, financiering en 
subsidiëring van scholen.  Artikel 4 van het decreet vermeldt dat het basisonderwijs het 
kleuteronderwijs en lager onderwijs omvat, waarbij volgens artikel 5 het kleuteronderwijs 
basisonderwijs is voor kinderen vanaf twee jaar en zes maanden en loopt tot de aanvang van het 
lager onderwijs. 
 
Met in de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen 
worden niet enkel onderwijsinstellingen bedoeld die gelegen zijn binnen het Nederlandse 
taalgebied, maar ook door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde 
onderwijsinstellingen die gelegen zijn binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.  De 
territoriale werkingssfeer van de selectieve participatietoeslagen strekt zich dus niet enkel uit ten 
aanzien van de onderwijsinstellingen gelegen binnen het Nederlandse taalgebied maar ook ten 
aanzien van de instellingen die, wegens hun organisatie, moeten worden beschouwd uitsluitend te 
behoren tot de ene of de andere gemeenschap en gelegen zijn in het tweetalige gebied Brussel 
Hoofdstad (cf. Memorie van toelichting betreffende artikel 26 Groeipakketdecreet). 
 

Uit raadpleging van de historiek van de schoolinschrijvingen van het kind in de elektronische 
gegevensbank KRING blijkt dat ……………….. niet is ingeschreven in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende, gefinancierde, of gesubsidieerde onderwijsinstelling in het Nederlands 
taalgebied, noch in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad.   
 
Uit de toelichting door de verwerende partij blijkt dat:  
‘Op 10.10.2021 ontving ……………. een automatische melding betreffende het feit dat het kind 
…………………… niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of 
gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon onderwijs tijdens schooljaar 
2021/2022’.   
 
Voor de voorgaande schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 bleek volgens de verwerende partij voor 
betrokken kind wel voldaan te zijn aan de toekenningsvoorwaarden en werd de selectieve 
participatietoeslag toegekend: 
‘Tijdens de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 opende het kind ……………. telkens recht op de 
Selectieve Participatietoeslag. Betrokkenen werden hiervan telkens schriftelijk geïnformeerd. 
Voor schooljaar 2019/2020 werd er een informatieve brief gestuurd op 05.10.2019. Zie bewijsstuk 2. 
Voor schooljaar 2020/2021 werd er een informatieve brief gestuurd op 06.09.2020. Zie bewijsstuk 3.’ 
 
Het gebrek aan een inschrijving van het kind in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, 
gefinancierde, of gesubsidieerde onderwijsinstelling blijkt ook uit het verzoek van de moeder waarbij 
zij verklaart dat haar zoon naar school gaat in Nederland, aldus: “Mijn zoontje is ingeschreven in ….. 
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………….. te ……………….. in Nederland.”  Ter staving wordt bij het verzoek een attest van inschrijving 
van de Nederlandse Islamitische school van …………………….. op 1 augustus 2021 aangebracht. 
 
 
5.3. Administratieve richtlijnen 
  
De toelichtingsnota nr. 13 van 29 januari 2021 (Agentschap Uitbetaling Groeipakket) betreffende de 
vaststelling en betaling van de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) vanaf het schooljaar 
2020-2021 bevat de volgende administratieve richtlijnen dienaangaande:  
 
“(…) 2. Pedagogische voorwaarden 
 
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 
 
Het gaat telkens om onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde, of 
gesubsidieerde onderwijsinstelling.  De rechthebbende leerling hoeft dus niet in Vlaanderen te 
wonen. Ook leerlingen die in een andere deelentiteit in België, of buiten België wonen komen in 
aanmerking voor een schooltoeslag als ze naar een Vlaamse school gaan en uiteraard voor zover ook 
de andere toekenningsvoorwaarden vervuld zijn. 
 
Om na te gaan of de leerling onderwijs volgt in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, 
gefinancierde, of gesubsidieerde onderwijsinstelling kunnen de uitbetalingsactoren 
zich enkel baseren op de gegevens van Onderwijs.  Als de gegevens uit de flux afkomstig van 
Onderwijs betwist worden, kan het dossier enkel aangepast worden op basis van verbeterde 
gegevens meegedeeld door Onderwijs. 
(..) 
 
2.1.1. Gegevensvergaring in de automatische procedure en in de manuele alarmbelprocedure 

De inschrijving in het kleuteronderwijs blijkt uit de (maandelijkse) dump Inschrijvingen van 
“Onderwijs”.  Als de kleuter ingeschreven is dient ook te worden aangenomen dat hij gerechtigd is 
om kleuteronderwijs te volgen.  
(…) 

 
2.3.2. Bijzondere situatie: meeneembaarheid van de schooltoeslag voor rechthebbende leerlingen 
die in het buitenland of in een andere gemeenschap een opleiding volgen 

Deze meeneembaarheid kan in aanmerking worden genomen op voorwaarde dat: 

• de rechthebbende leerling een studierichting of opleiding van secundair onderwijs volgt in 
het buitenland of in een andere gemeenschap die erkend is door de bevoegde overheid in de 
gemeenschap of land in kwestie; 

• er voor deze studierichting of opleiding geen equivalente opleiding bestaat in Vlaanderen. 

(…).” 
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Wat betreft de meeneembaarheid van de schooltoeslag kan verwezen worden naar artikel 33 
Groeipakketdecreet:   
“§1. De selectieve participatietoeslag secundair onderwijs is meeneembaar voor rechthebbende 
leerlingen van het secundair onderwijs die in het buitenland of in een andere gemeenschap secundair 
onderwijs volgen, op voorwaarde dat er voor de in het buitenland of in een andere gemeenschap 
gevolgde studierichting of opleiding geen equivalente opleiding bestaat in een onderwijsinstelling of 
een centrum als vermeld in artikel 32, en op voorwaarde dat de onderwijsinstelling, de studierichting 
of de opleiding erkend is door de bevoegde overheid in de gemeenschap of het land in 
kwestie.  Onder meeneembaarheid wordt verstaan, het krijgen van een selectieve participatietoeslag 
secundair onderwijs voor een studieprogramma of opleiding, gevolgd in een andere gemeenschap of 
in het buitenland.  
 
De Geschillencommissie stelt vast dat voor rechthebbende leerlingen in het kleuteronderwijs zoals in 
casu, de voormelde uitzondering van exporteerbaarheid van de selectieve participatietoeslag niet 
van toepassing is, zoals ook wordt aangegeven door de verwerende partij. 
 
 
5.4. Ratio legis  
  
De Memorie van toelichting betreffende het Groeipakketdecreet verduidelijkt de ratio legis van de 
pedagogische voorwaarden als volgt:  
  
“De toelagen waarin het Groeipakketdecreet voorziet, zijn maatregelen die worden genomen in het 
kader van twee onderscheiden gemeenschapsbevoegdheden:  
  

• Gezinsbijslagen (art. 5, §1, IV, BWHI)  
  

Bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming (art. 12) 
werd artikel 5, §1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
(BWHI), dat betrekking heeft op de persoonsgebonden aangelegenheden (art. 128, §1 GW) 
aangevuld met de aangelegenheid “IV. De Gezinsbijslagen”.  Met de Zesde staatshervorming 
werd de bevoegdheid voor de gezinsbijslagen dus volledig gedefederaliseerd.  De Vlaamse 
Gemeenschap is, inzake de gezinsbijslagen, bevoegd in het Nederlandse taalgebied.(…)  
  
Tot de gezinsbijslagen als bedoeld in artikel 5, §1, IV, BWHI, worden onder meer de toelagen 
bedoeld die worden ingesteld in Deel 1 van Boek 2, meer bepaald het startbedrag geboorte, het 
startbedrag adoptie en het basisbedrag en de mogelijke toeslagen daarop, te weten de 
zorgtoeslagen (de wezentoeslag, de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte en de pleegzorgtoeslag) en de sociale toeslagen.  Die toelagen, en de 
toeslagen daarop, verschillen wat hun finaliteit betreft niet wezenlijk van de toelagen en 
toeslagen die in het voormalige federale stelsel van de gezinsbijslagen bestonden.  
  

• Het Gezinsbeleid met inbegrip van alle vormen van hulp en bijstand aan gezinnen en 
kinderen (art. 5, §1, II, BWHI)  
  

Op grond van hun bevoegdheid inzake het gezinsbeleid zijn de gemeenschappen onder meer 
bevoegd voor de materiële, sociale, psychologische, morele en opvoedende bijstand en 
hulpverlening aan de kinderen, met inbegrip van het kinderopvangbeleid, waarbij die bijstand en 
hulpverlening hetzij rechtstreeks hetzij via verenigingen en instellingen verstrekt worden, alsook 
voor de morele en sociale hulp aan het gezin, meer bepaald door de erkenning en de toekenning 
van toelagen aan de diensten voor gezinshulp, aan de opleidingscentra voor gezinshulp en aan 
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de tehuizen voor moeders (Parl. St., Senaat, 1979-1980, nr. 434/1, p. 7).    
De toekenning, aan de gemeenschappen van de bevoegdheid inzake gezinsbijslagen, heeft de 
gemeenschapsbevoegdheid inzake het gezinsbeleid onaangetast gelaten.  De bevoegdheid van 
de Vlaamse Gemeenschap, inzake het gezinsbeleid, strekt zich uit tot het Nederlandse taalgebied 
en ook, althans ten aanzien van de instellingen die, wegens hun organisatie, moeten worden 
beschouwd uitsluitend te behoren tot de ene of de andere gemeenschap, tot het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad (art. 128, §2, GW).(…).  
  
Dit voorontwerp van decreet bevat, naast de gezinsbijslagen, nog andere toelagen, die zijn 
geconcipieerd als maatregelen in het kader van het gezinsbeleid, omdat zij een vorm van hulp en 
bijstand aan gezinnen en kinderen uitmaken.  
  
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.  Deze toelagen worden door de Vlaamse Gemeenschap toegekend op voorwaarde 
dat er een band bestaat tussen de leerling of student en een door de Vlaamse Gemeenschap 
erkende onderwijsinstelling.  Het betreft, voornamelijk, de voormalige schooltoelagen 
(betreffende het basis en secundair onderwijs) die in dit decreet worden ingekanteld.”  

 
Rekening houdende met de uitdrukkelijk in het Groeipakketdecreet gepreciseerde voorwaarde dat 
het kind dient ingeschreven te zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of 
gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs (cf. artikel 26 
juncto artikel 27, §1 Groeipakketdecreet) waarbij de ratio legis van deze precieze voorwaarde 
duidelijk blijkt uit de Memorie van toelichting bij het Groeipakketdecreet, is de Geschillencommissie 
van oordeel dat bij gebreke aan een inschrijving in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, 
gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs 
voor het kind …………………., er geen recht op de selectieve participatietoeslag kan vastgesteld 
worden voor het schooljaar 2021-2022. 
 
Dit neemt niet weg dat het kind – zoals de moeder aangeeft in haar bezwaar – wel is ingeschreven in 
een school in Nederland.  De Geschillencommissie heeft in die zin begrip voor het bezwaar van de 
moeder aangezien in de terugvorderingsbrief van de verwerende partij als motivering slechts 
vermeld wordt ‘“………….. is niet ingeschreven voor het schooljaar 2021-2022 en heeft geen recht op 
de studietoelage/selectieve participatietoeslag.”  Evenmin wordt de toepasselijke decretale bepaling 
vermeld in de brief.  De verwerende partij had de motivering beter moeten preciseren zodat de 
moeder duidelijk zou begrepen hebben waarom er geen schooltoeslag kon toegekend worden.   
 
Er wordt hierbij verwezen naar de verplicht op te nemen vermeldingen in een beslissing tot 
terugvordering van onverschuldigd betaalde gezinstoelagen: 
 
“Artikel 90 Groeipakketdecreet: 
 
De beslissingen tot terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen moeten, naast de 
vermeldingen, vermeld in artikel 89, de volgende aanduidingen bevatten: 

1° de vaststelling dat er onverschuldigde bedragen zijn betaald; 

2° het totale onverschuldigde bedrag dat is betaald, en de berekeningswijze ervan; 
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3° de inhoud en de refertes van de bepalingen in strijd waarmee de betalingen zijn gedaan; 

4° de verjaringstermijn die van toepassing is; 

5° in voorkomend geval, de mogelijkheid voor de uitbetalingsactor om van de terugvordering van 
onverschuldigd betaalde bedragen af te zien en de procedure die daarvoor moet worden gevolgd; 

6° de mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel tot terugbetaling in schijven voor te 
leggen. 

Als de beslissing de vermeldingen, vermeld in artikel 89, eerste lid, niet bevat, gaat de termijn om 
beroep in te stellen bij de geschillencommissie pas in vier maanden na de kennisgeving van de 
beslissing.” 

 
 

6. Beslissing: 

Gelet op het Decreet van 27 juli 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid 

(BS 31 juli 2018), artikelen 104-114;  

Gelet op het Besluit van 29 juni 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een 

commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van 

het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan;  

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 

vordering van de verzoekster ontvankelijk maar ongegrond is in die mate dat er voor ………………. 

geen selectieve participatietoeslag kan worden toegekend voor het schooljaar 2020-2021 en de 

verwerende partij terecht is overgegaan tot terugvordering van het bedrag van 106,72 euro. 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 18 maart 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). 
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De voorzitter       De secretaris 

 

 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 

 


