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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/012 

11 februari 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0231 

 

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

- Verzoekster –  

Vertegenwoordigd door Mr. ……………………………………………….. 

 

TEGEN :  

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

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat door Mr. ……………….. namens verzoekster werd ingediend 
per brief d.d. 8 september 2021 bij de Geschillencommissie1, gericht tegen de 
beslissing van verwerende partij d.d. 5 februari 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 Klachten- en bemiddelingsdienst d.d. 13 augustus 2021 
die de beslissing van de uitbetalingsactor bevestigd heeft; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 1 oktober 2021 waarbij aan 
verzoekster de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun 
belangen op deze zitting van 11 februari 2022 kunnen komen verdedigen of zich 
daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat verzoekster, noch haar raadsman, noch verwerende partij op 
de zitting van 11 februari 2022 is verschenen of zich heeft laten vertegenwoordigen; 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 
 

De raadsman van verzoekster tekende beroep aan tegen de beslissing van verwerende partij d.d. 5 
februari 2021 waarbij ten onrechte ontvangen toelagen in het kader van het gezinsbeleid voor de 
periode van 1 september 2020 tot en met 31 januari 2021 ten bedrage van 1.575,55 euro worden 
teruggevorderd wegens vermeende samenwoonst.  Het betreft meer bepaald de terugvordering van 
de sociale toeslag voor de periode van september 2020 tot januari 2021 en de selectieve 
participatietoeslag voor het schooljaar 2019-2020 voor het kind …… . 

Er werd maandelijks 100% ingehouden op toekomstige betalingen van het Groeipakket ter 
aanzuivering van de schuld.  

Verwerende partij stelt een PV te hebben ontvangen van de lokale politie …………………………….. 
waaruit zou blijken dat verzoekster zou samenwonen met de heer …………………….., haar ex-partner 
en vader van de kinderen ……………………………... 

Verzoekster kan niet instemmen met de terugvordering en betwist woonstfraude te hebben 
gepleegd: zij stelt ten onrechte als samenwonend met de heer ……………. te worden beschouwd. 

Verzoekster diende op 8 maart 2021 een klacht in bij de Klachten- en bemiddelingsdienst van het 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket, die de beslissing van verwerende partij per e-mail d.d. 13 
augustus 2021 heeft bevestigd. 

 

3. Standpunt van verzoekster: 
 

De grieven van verzoekster werden als volgt verwoord door haar raadsman: 

“Namens cliënte stel ik bij deze beroep in tegen de beslissing die door het agentschap uitbetaling 
groeipakket werd genomen over de door cliënte ingediende klacht. 

U vindt hierbij kopie van de bestreden beslissing. 

 
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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Cliënte betwist deze beslissing: zij heeft geen woonstfraude gepleegd en wordt ten onrechte als 
samenwonende beschouwd.” 

 

 
4. Standpunt van verwerende partij: 

 

4.1. Beslissing van verwerende partij aan verzoekster d.d. 5 februari 2021: 

“Wij stellen vast dat je 1.575,55 EUR ten onrechte ontvangen hebt voor de periode van 01/09/2020 
tot 31/01/2021. 

Je had geen recht op dat bedrag om (sic) u noch onze diensten noch uw gemeentediensten heeft 
verwittigd dat u samenwoont. 

De betaling was in tegenspraak met de artikelen 222, 224, 37 en 38 van het Groeipakketdecreet. 

De artikelen 222 en 224 van het Groeipakketdecreet bepalen de voorwaarden op het recht op een 
sociale toeslag. Daar u niet als alleenstaande beschouwd kan worden, kan u geen recht hebben op de 
sociale toeslagen verbonden aan dit statuut. Uit bijkomend onderzoek bleek dat u eveneens geen 
recht kon openen op de sociale toeslag als samenwonende daar het gezamenlijk inkomen te hoog 
lag. 

De artikelen 37 en 38 van het Groeipakketdecreet bepalen het type van gezin en de daarbij horende 
inkomsten waarmee onze diensten rekening dienen te houden voor de selectieve participatiepremie. 

Je verkreeg het groeipakket dus door frauduleuze handelingen. 

Omdat je van ons een Groeipakket ontvangt, houden we maandelijks 100% in op de betaling van je 
Groeipakket tot je schuld vereffend is. 

De verjaringstermijn van vijf jaar begint op 12/01/2021. Op deze datum ontvingen wij immers de 
informatie van uw samenwoonst.  

(…)” 

 

Uit de bijlage bij de brief blijkt het bedrag te zijn samengesteld als volgt: 

09/2020 – 01/2021: er werd maandelijks een bedrag van 113,68 euro (465,35 euro ontvangen -  
351,67 euro recht) ten onrechte betaald 

Selectieve participatietoeslag: De volledige toeslag ten bedrage van 937,40 euro werd ten onrechte 
betaald. 

 

4.2. Standpunt van verwerende partij aan het secretariaat van de Geschillencommissie: 

 

Het standpunt van verwerende partij werd meegedeeld aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie per e-mail d.d. 14 december 2021.  

 

Het standpunt luidt als volgt:  
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“De feiten 

Mevrouw had op 31.12.2018 een bijslagtrekkendedossiers bij kinderbijslagfonds …………. . In dit dossier 
ontving mevrouw voor haar kinderen …………… (…...2001) en …………. (………….2003) kinderbijslag met 
een sociale toeslag voor eenoudergezinnen. De kinderbijslag werd toegekend op basis van de 
prestaties van de heer …………….. (……….).  

Met de start van het Groeipakketdecreet op 01.01.2019, migreert het dossier van het Federaal niveau 
naar het Vlaamse niveau en is er voor mevrouw een verderzetting van haar 
bijslagtrekkendekerndossier. Zij blijft begunstigde voor haar 2 kinderen en dit in toepassing van artikel 
225 van het Groeipakketdecreet.  Zie ook toelichtingsnota 7 van 18 april 2019. 

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. 

[…] 

Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – 1. Algemene Principes 

Er is slechts één ouder begunstigde in volgende situaties: 
 Gemigreerd dossier in de GPA: de bijslagtrekkende op 31.12.2018 is begunstigde (zie punt 3)’. 

[…] 

Groeipakketdecreet – Artikel 222  

‘§1. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat recht 
geeft op de gewone wezenbijslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale 
toeslag als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, tweede lid, 1° en 2°. 

[…] 

§3. Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 3°, wordt verhoogd tot 23,43 euro 
voor de betrokken kinderen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als de bijslagtrekkende of begunstigde 
van de kinderbijslag voor die rechtgevende kinderen in aanmerking komt voor de toeslag voor 
eenoudergezinnen, vermeld in artikel 41 van de Algemene kinderbijslagwet. 

De Vlaamse Regering kan nadere uitvoeringsbepalingen voor deze paragraaf vaststellen. 

[…] 

Hierdoor vallen de kinderen ………………….. voor hun recht op een sociale toeslag vanaf 01.01.2019 
onder de overgangsmaatregelen.  

Om het recht op een sociale toeslag voor de periode 01.01.2019 – 30.09.2019 vast te stellen, werd er 
enkel rekening gehouden met het inkomen van mevrouw …………………. Uit dit onderzoek bleek dat het 
inkomen van mevrouw ………….. lager ligt dan 30984 euro per jaar en hierdoor had zijn verder recht op 
een sociale toeslag.  

Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 

Item 2.2. – Aandachtspunten – Niet samenwonende ouders – Het kind wordt door beide ouders in 
gelijkmatig verdeelde huisvesting opgevoed […] 
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‘Zolang de gezinsbijslag voor het rechtgevend kind op basis van artikel 225 van het decreet verder aan 
de bijslagtrekkende betaald wordt, wordt er slechts 1 enkele inkomstenkern rond die bijslagtrekkende 
gevormd, namelijk de bijslagtrekkende of de bijslagtrekkende en zijn (huwelijks)partner met wie hij 
een feitelijk gezin vormt. In dat laatste geval worden de inkomsten van de bijslagtrekkende en die van 
de (huwelijks)partner samengeteld en vervolgens getoetst aan de inkomensgrens.’ 
[…]  
 
Toelichtingsnota 8 van 18 april 2019 (opgeheven) – Item 4.2.1.2. 

“Na de migratie dient voor alle nieuwe beslissingen in eerste instantie een onderzoek op basis van de 
automatische procedure te worden ingesteld. Daarvoor werd de flux "geef aanslagbiljet" ontwikkeld. 
In de toekenningsperiode tot 30 september 2019 zal dat onderzoek dus gebeuren in functie van de 
inkomsten voor het inkomstenjaar 2016. 
 
Het onderzoek gebeurt per inkomstenkern en op basis van de actuele situatie en actuele gezinsgrootte. 
Het exacte inkomen wordt opgenomen in CGPA. 
 
In functie van de gezinsgrootte dient dat exacte inkomen getoetst te worden aan 1 of 2 
inkomensgrenzen 

 Altijd aan de laagste inkomensgrens van 30.984 euro per jaar. 
 […] 

Wanneer de toeslag verschuldigd is, kan bij ongewijzigde partnersituatie (inkomstenkern) en bij 
dezelfde relevante gezinsgrootte (zie rubriek 6 hierna) de betaling van de toeslag worden voortgezet 
tot 30 september 2019. Het gaat om een definitieve vaststelling. 
[…] 
 
Bij de tweede evaluatieperiode van 01.10.2019 – 30.09.2020 gebeurt het onderzoek aan de hand van 
de gegevens op het aanslagbiljet 2017: het gaat hier om de inkomsten, kadastraal inkomen en de niet 
belastbare inkomens van 2017. Hieruit blijkt dat de inkomsten lager liggen dan het limietbedrag en 
hierdoor heeft mevrouw verder recht op de sociale toeslag voor haar kinderen.  

Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – Item 4.2.1.1. 

Het onderzoek gebeurt in de eerste plaats via de automatische procedure op basis van de gegevens 
over inkomstenjaar 2017 en volgens het nieuw inkomstenbegrip. 
Dit onderzoek gebeurt per inkomstenkern en op basis van de actuele situatie en actuele gezinsgrootte. 
Het exacte inkomen wordt opgenomen in CGPA. 
 
In functie van de gezinsgrootte dient dat exacte inkomen getoetst te worden aan 1 of 2 
inkomensgrenzen 

 Altijd aan de laagste inkomensgrens van 30.986,17 euro per jaar. 
 […]  

Wanneer de toeslag verschuldigd is, kan bij ongewijzigde partnersituatie (inkomstenkern) en bij 
dezelfde relevante gezinsgrootte (zie rubriek 6 hierna) de betaling van de toeslag worden voortgezet 
tot 30 september 2020. Het gaat om een definitieve vaststelling. Deze toekenning wordt gemotiveerd 
aan het gezin.  
[…] 
 
Bij de derde evaluatieperiode van 01.10.2020 – 30.09.2021 gebeurt het onderzoek aan de hand van de 
gegevens op het aanslagbiljet 2018: het gaat hier om de inkomsten, kadastraal inkomen en de niet 
belastbare inkomens van 2018. Hieruit blijkt dat de inkomsten lager liggen dan het limietbedrag en 
hierdoor heeft mevrouw verder recht op de sociale toeslag voor haar kinderen 
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Eenzelfde geldt voor de evaluatie op het recht op de selectieve participatietoeslag. Het kind ………….. 
(……… 2003) voldoet voor het schooljaar 2019 – 2020 en 2020 – 2021 aan de voorwaarden om 
kandidaat te zijn op deze toeslag. Op basis van de evaluatie van de inkomsten van mevrouw ………… 
bestond er een recht op de selectieve participatietoeslagen voor beide schooljaren.  

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.’ 

Groeipakketdecreet – Artikel 38 

§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; 

[…] 
 
Besluit Vlaamse Regering inzake Selectieve Participatietoeslagen, Hoofdstuk 3, Artikel 3, §1 

‘§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.’  
[…] 
 
Op 12.01.2021 ontvangen onze diensten via het VUTG P.V. ……………… dd. 15 oktober 2020 en het 
navolgend P.V. …………….. (bijlage 1) 

Deze documenten bevatten volgende feiten:  

- 24.08.2020 ontvangt de politie van de gemeente …………..  een aanvraag tot adreswijziging 
naar de ……………….. voor mevrouw …………. en haar 2 kinderen.  

- 26.08.2020 om 08.00 uur voert de politie een woonstcontrole uit op het adres …………………….. 
In de living wordt de politie geconfronteerd met een mannelijk persoon die geïdentificeerd 
wordt als de heer ………………. wonende ……………. Deze persoon loopt in slippers zonder sokken 
in de woning. Mevrouw …………. verklaart over zijn verblijf dat hij haar ex-man is en dat hij de 
kinderen komt bezoeken. De politie benadrukt dat de heer …………….. zich ongemakkelijk voelt 
en totaal niet verwacht had dat de politie op dit tijdstip zou aanbellen.  

- 12.10.2020 om 06u55 voert de politie een tweede controle uit. Na bekendmaking van de reden 
van het onderzoek verklaart mevrouw ………….. dat zowel haar beide kinderen als de heer 
……………… aanwezig zijn. De heer ……………. ligt nog in haar bed. Tijdens de rondgang stelt de 
politie vast dat het dubbel bed in de kamer van ……………… aan beide kanten beslapen is.  

- Buurtonderzoek …………… (adres van de heer ……….): Buren verklaren dat hij er nog wel komt 
maar dat hij terug bij zijn ex-vrouw en kinderen zou verblijven.  

- Buurtonderzoek …………….. (adres van mevrouw …………….): Buur verklaart dat er een vrouw 
met 2 kinderen woont. Er komt eveneens regelmatig een man langs en dit op alle tijdstippen. 

- Nutsvoorzieningen ……………………  
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Hierbij valt het op dat het verbruik bij de laatste meting duidelijk gedaald is ten opzichte van de vorige 
metingen. Dit is een indicatie dat de samenwoonst mogelijks reeds eerder begonnen is.  

Op basis van alle bovenstaande feiten hebben onze diensten geconcludeerd dat mevrouw ……….. en de 
heer …………… als feitelijk gezin beschouwd dienen te worden vanaf 24.08.2020. 

Onze beslissing werd met ons schrijven van 05.02.2021 aan mevrouw ………….. kenbaar gemaakt.  

Het is tegen deze beslissing dat mevrouw ………….. in beroep gaat. 

 

De gegrondheid 

Wij beschouwen het verzoekschrift als ongegrond voor de periode vanaf 01.09.2020. 

‘Feitelijk gezin’ wordt in de BVR Sociale Toeslagen, artikel 1, 2° omschreven als: “een leefeenheid 
waarin twee personen die geen bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad zijn, samenwonen 
en samen een huishouden regelen het zij financieel het zij op een andere ondersteunende manier”. 

Bij alle twee de woonstcontroles werd de heer ………….. aangetroffen op het adres van mevrouw 
………….. Gezien het tijdstip van de controles lijkt het ons onwaarschijnlijk dat de heer ………….. toevallig 
op dat moment op bezoek was. Bij de tweede woonstcontrole werd meneer tevens aangetroffen in het 
bed van mevrouw …………..  

Bijkomend blijkt uit het buurtonderzoek dat de heer …………… meer bij mevrouw ………… verblijft dan in 
zijn eigen woning. Daarnaast blijkt de heer …………….. een vrije toegang tot de woning van mevrouw 
………….. te hebben daar hij op verschillende tijdstippen op de dag gesignaleerd wordt.  

Om die reden heeft …………. de toegekende toeslagen over de periode van 01.09.2020 tot en met 
31.01.2021 opnieuw onderzocht.  
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Uit het inkomensonderzoek in de nieuwe combinatie van inkomensverstrekkers is gebleken dat de 
gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen over het fiscale jaar 2017 en 2018 hoger 
liggen dan de toegelaten maximum grensbedragen. 

… 

Bijkomend verviel het recht op de eenmalige toeslag in het kader van het gezinsbeleid naar aanleiding 
van de coronacrisis (COVID-19-toeslag) voor de kinderen ……….   

Decreet 27.11.2020, Artikel 3 

[…] 
‘Concreet omvat dit voorstel van decreet een eenmalige toeslag die zal worden toegekend aan 
gezinnen met rechtgevende kinderen waarvan het inkomen de grens van 31.605,89 euro per jaar niet 
overschrijdt.  

[…] 
Artikel 3: Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat een toeslag ten bedrage van 35 euro eenmalig wordt 
toegekend aan kinderen aan wie in de maand november 2020 het bedrag van de toeslag, vermeld in 
artikel 18, tweede lid, 1° en 2°, of artikel 222, §1, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, wordt 
toegekend.  

Die eenmalige toeslag wordt toegekend onder de toepassingsvoorwaarden van artikel 18 van het 
decreet van 27 april 2018.’ 

[…] 
 
Voor de uitbetaling van de selectieve participatietoeslagen voor het schooljaar 2020-2021 werd er 
oorspronkelijk enkel rekening gehouden met het inkomen van mevrouw ….. .  

Het kind …………….  valt onder de eerste categorie, namelijk: een gezin waarin de rechthebbende 
leerling zijn woonplaats heeft bij één ouder of bij beide ouders samen. Voor het bepalen van de 
gezinssamenstelling voor het schooljaar 2020-2021 werd het ijkpunt op 31.08.2020 vastgelegd. 
Volgens onze diensten dient de combinatie van inkomensverstrekkers als volgt te gebeuren: 

… 

Uit het nieuwe inkomstenonderzoek blijkt dat er geen recht is op de selectieve participatietoeslag voor 
het schooljaar 2020-2021. 

Groeipakketdecreet – Artikel 43, §1 

‘§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.’ 
[…] 
 
Om de hierboven vermelde redenen acht ………. de eis van mevrouw ……….. tot nietigverklaring van 
onze beslissing, als ongegrond. Bijkomend kan er niet tegemoet gekomen worden aan de vraag tot 
kwijtschelding of vermindering van het inhoudingspercentage.” 
 

Als bijlage worden volgende stukken gevoegd: 
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- Een brief van het arbeidsauditoraat aan het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van het 
Groeipakket d.d. 18 december 2020; 

- Het aanvankelijk pv nr.: ………………… d.d. 15 oktober 2020 (met 4 bijlagen); 

 

Uit het navolgend pv nr. …………. d.d. 5 november 2020 dat het arbeidsauditoraat ………………….. aan 
de Geschillencommissie bezorgde, blijkt uit het verhoor van verzoekster d.d. 23 november 2020 het 
volgende (beknopte weergave): 

“Op 26 augustus 2020 om 8u00 was …. bij mij thuis. Hij werkt in de ……  van 22u00 tot 6u00. Ik had 
hem gevraagd om na zijn werk naar mij thuis te komen om me in de namiddag te helpen. Hij kon na 
zijn werk wat slapen bij mij en in de namiddag zou hij mij kunnen helpen met werkjes ingevolge mijn 
verhuis.  
Sinds maart 2019 hebben ….. en ik meer contact. Vanaf begin 2020 werd het contact met ….. intenser 
en kregen wij terug een relatie. ….. bleef vanaf toen soms slapen. Wij hadden zoals men zegt een lat 
relatie. Ik blijf soms bij hem in de ………. slapen en hij soms bij mij op de …………. . Mijn zoon ….. zit op 
kot in …………. Als hij in het weekend naar huis komt, ga ik gewoonlijk slapen in de ……… omdat wij 
maar twee kamers hebben. Mijn dochter ……. heeft een eigen kamer. In de week slaapt ……. in de 
………… en ik op de …………. . Het gebeurt wel eens dat ……. in de week bij mij slaapt, maar dat is enkel 
als wij beiden verlof hebben. 

Het is een lat relatie. Het is wel zo dat ………… altijd welkom is bij mij om de kinderen te zien. Hij blijft 
dikwijls warm eten bij mij thuis. Ik kook voor hem en mijn gezin. ………… doet ook veel met de 
kinderen. Met zijn zoon en dochter trekt hij er soms ook alleen op uit, maar als gezin doen wij ook 
geregeld wat samen zoals bijvoorbeeld op restaurant gaan. 

………… betaalt soms de boodschappen, hij blijft immers ook bij mij thuis eten. Buiten het 
onderhoudsgeld voor de kinderen doet hij ook extra’s als dit nodig is. De woning op de ………………… is 
mijn eigendom. De woning staat op mijn naam geregistreerd. ……….. heeft me niet geholpen met de 
aankoop van de woning. Wij hebben geen gemeenschappelijke rekening.” 

 

Uit het verhoor van de heer …………. d.d. 23 november 2020 blijkt het volgende (beknopte 
weergave): 

“Ze is sinds 20 juli 2020 ingetrokken in haar eigen woning nr …. . Ik heb haar toen nog helpen 
verhuizen. Ondertussen heb ik met … terug een Lat-relatie. Er is twee keer een controle geweest. Op 
een dinsdagmorgen kwam een agent alleen een controle doen. Ik kwam toen rechtstreeks naar haar 
van werken. Ik ben inderdaad die nacht blijven slapen tot ’s middags. Ze vroeg mij om haar te helpen 
met de verhuis. Ik heb haar toen geholpen nadat ik uitgeslapen was. 

Het is inderdaad goed mogelijk dat u mij daar hebt aangetroffen, ik blijf daar regelmatig slapen. 

Onze relatie is terug bezig sinds iets meer dan een jaar. Ze is op een dag naar mij thuis gekomen, en 
na wat gepraat te hebben zijn we terug een relatie begonnen. En inderdaad blijf ik regelmatig bij 
haar slapen. Zoals gezegd vooral tijdens de weekends. 

Het is zo dat ik daar elk weekend blijf slapen, van zaterdagavond tot maandagmorgen. Dat zijn de 
nachten dat ik niet moet werken. 
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Ik blijf tijdens de week in mijn woning slapen. Ik werk nachtposten. Ik kom ’s morgens omstreeks 6:20 
thuis, verfris mij en ga slapen tot omstreeks het middaguur. Dan doe ik boodschappen voor mij, het 
gebeurt dat ik voor haar ook boodschappen doe. Ik ga terug werken om iets voor 22u00. Dat gaat zo 
gans de week, zaterdag en zondag nacht werk ik niet, en dan blijf ik bij …. slapen. 

Ik betaal wel veel kosten voor haar, vooral de schoolkosten van de kinderen. Ik geef hen ook zakgeld. 
Het kot voor …. betalen wij ieder de helft. 

Ik kan u wel zeggen dat we nooit meer gaan samen wonen. Zoals het nu is, is het goed tussen ons. Ik 
wil niet meer aan de hand hebben wat er vroeger gebeurd is, ik bedoel daarmee een scheiding. Als je 
niet echt samenwoont en regelmatig ieder zijn eigen stulp kan invluchten, kan een relatie soms veel 
beter en langer duren dan wanneer je gaat samenwonen.  

Ik betaalde in het begin sowieso te veel voor nutsvoorzieningen, waardoor er sinds begin dit jaar 
minder werd aangerekend als voorschot. Ik ben ook weinig thuis, als ik thuis ben is het om te slapen. 
Maar verwarming staat bijna nooit op, overdag slaap ik en ’s nachts ben ik werken. Veel eten kook ik 
niet, zeker niet voor mijzelf. Ik maak gewoonlijk iets klaar dat snel gaat. We gaan dikwijls samen 
gaan eten of al eens alleen. Ik eet ook regelmatig bij ……., ze belt mij dan om te komen eten. We zijn 
dit jaar, van 25/01/2020 tot 25/02/2020 beiden op vakantie geweest naar ………, zonder de kinderen. 

Ik slaap enkel in de week in de ……………. . Tijdens het weekend slaap ik bij ……. . Als de buren mij niet 
zo dikwijls zien, kan dat inderdaad zo zijn. 

Wij hebben geen gemeenschappelijke rekening.” 

 

5. Standpunt van de Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket: 

Per e-mail d.d. 13 augustus 2021 heeft de Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap 
Uitbetaling Groeipakket volgend standpunt ingenomen: 

“Naar aanleiding van je klacht bezorg ik je meer info over de betreffende reglementering om daarna 
de concrete situatie van betrokkene te benaderen. 

De reglementering van de sociale toeslag: 

Om in aanmerking te komen voor een sociale toeslag moet men recht hebben op de 
basisgezinsbijslag en wordt er rekening gehouden met het gezinsinkomen en de inkomensgrenzen. 

Voor de betaling van de sociale toeslag vanaf 01/10/2020 baseert men zich op de gezinsinkomsten 
van 2018, die de uitbetaler automatisch ontvangt via fiscale flux van de Federale Overheidsdienst 
Financiën. 

Hierbij wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen, verhoogd met de 
beroepskosten. 

Gezinnen met één of twee kinderen hebben recht op een sociale toeslag wanneer hun 
gezinsinkomsten zich onder31.605,89 EUR (=geïndexeerd bedrag van toepassing vanaf 01/09/2020) 
bevinden. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de bevoegde uitbetaler van het Groeipakket in Vlaanderen en 
gebeurt automatisch voor elk gezin. 

De reglementering van de schooltoeslag: 
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Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair 
onderwijs en HBO 5-verpleegkunde betaald binnen het Groeipakket. 

De schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 werd automatisch toegekend vanaf september 2020 
door de bevoegde Vlaamse uitbetaler van het Groeipakket. Men diende geen formulieren in te vullen. 

De toekenning van de schooltoeslag 2019-2020 en 2020-2021 wordt geregeld in de artikelen 24 tot 
48 van het Groeipakketdecreet van 27 april 2018, de artikelen 69 en 70 (aan wie de schooltoeslag 
betalen) van het Groeipakketdecreet van 27 april 2018 en in het BVR (Besluit van de Vlaamse 
Regering) met betrekking tot de selectieve participatietoeslag van 15 juli 2019. 

Voor de toekenning van de schooltoeslag voor 2020-2021 moet voldaan zijn aan een aantal 
voorwaarden: 

- Nationaliteitsvoorwaarden 
- Pedagogische voorwaarden 
- Financiële voorwaarden 

De controle van de financiële voorwaarden verloopt in 3 stappen: 

1. Bepalen van leefeenheid en inkomensverstrekkers 
2. Puntentelling 
3. Inkomen voor berekening 

 

1. Bepalen van leefeenheid en inkomensverstrekkers 

Om de leefeenheid te bepalen wordt uitgegaan van het gezin waartoe de leerling behoort. Het gezin 
wordt vastgesteld op basis van het domicilieadres van de leerling op 31/08/2020, ook wanneer de 
leerling in gelijk verdeelde huisvesting door zijn 2 gescheiden ouders wordt opgevoed. 
 

Om de gezinscategorie te bepalen waartoe de leerling behoort, wordt eerst nagegaan of hij een 
gehuwde leerling is, daarna of hij een zelfstandige leerling is, dan of hij bij (één van) zijn ouders zijn 
domicilie heeft, vervolgend of hij zijn domicilie heeft bij natuurlijke personen andere dan de ouders 
(opvoeders) en ten slotte of hij alleenstaande leerling is. Zo wordt de leefeenheid van de leerling 
bepaald. 

 

Na de bepaling van de leefeenheid wordt er nagegaan wie van de leefeenheid de 
inkomensverstrekkers zijn, m.a.w. wiens inkomen er meetelt. Indien de ouder waar het kind 
gedomicilieerd is samenwoont met een niet-verwant persoon, wordt rekening gehouden met beide 
inkomend. 

 

2. Puntentelling 

De personenlast in je gezin wordt uitgedrukt in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de 
inkomensgrens voor een toeslag. 

- 1 startpunt voor alle gezinnen, behalve de alleenstaande en zelfstandige leerlingen zonder kinderen. 

- Elke persoon in het gezin die fiscaal ten laste is van de inkomensverstrekker(s) = +1. 

- Elke leerling in het gezin die niet meer fiscaal ten laste is, op voorwaarde dat hij niet in aanmerking 
komt voor het statuut van gehuwd, zelfstandig of alleenstaande leerling = +1. 
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- Elke persoon in het gezin die hoger onderwijs volgt of een bachelor-na-bacheloropleiding of een 
master-na-masteropleiding volgt, krijgt een extra punt = +1. Het totaal aantal verkregen punten 
wordt verminderd met 1 punt. 

- Elke persoon in het gezin die op 31 december van het betrokken schooljaar minstens 66% 
gehandicapt is (minstens 4 punten in pijler 1- = +1. 

 

3. Inkomen voor berekening 

De uitbetaler baseert zich op het gezinsinkomen van 2018. Hiervoor ontvangt de uitbetaler een 
fiscale flux (=elektronische gegevensstroom van de Federale Overheidsdienst Financiën). In die fiscale 
flux wordt ook je KI (Kadastraal Inkomen) opgenomen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen, verhoogd met 
beroepskosten. 

 

Concreet voor het dossier van ………. betekent dit het volgende: 

Ik nam contact op met de bevoegde uitbetaler …………., dossier ………. 

……. onderzocht het recht op een sociale toeslag en de schooltoeslag van betrokkene. Het dossier 
diende herzien te worden omdat mevrouw ……….. geen alleenstaande ouder zou zijn. 

De beslissing van de uitbetaler is gebaseerd op een P.V. van de lokale politie ………………  van 
15/10/2020 (de onderzoeksperiode volgens het P.V. is tussen 26/08/2020 en 12/10/2020). Volgens 
deze gegevens woont mevrouw ……. samen met de heer ………….. ( = haar ex-partner en vader van de 
kinderen). 

Aangezien betrokkene ….. niet op de hoogte bracht dat zij samenwoont, verkreeg zij het groeipakket 
door frauduleuze handelingen. 

Tot op heden mocht de uitbetaler geen bewijzen ontvangen die de feitelijke samenwoonst 
weerleggen. 

……….. heeft ten onrechte een bedrag van 1.575,55 EUR uitbetaald aan mevrouw ……. voor de 
periode van 01/09/2020 tot 31/01/2021. Deze schuld van 1.575,55 EUR bestaat uit een maandelijkse 
sociale toeslag (als éénouder) en een schooltoeslag voor 09/2020. 

Volgens de gegevens die de uitbetaler ontving van de Federale Overheidsdienst Financiën, ligt het 
gezinsinkomen van betrokkenen voor 2017 en 2018 boven het grensbedrag (grensbedrag voor 2018 
= 31.605,89 EUR), waardoor er geen recht is op een sociale toeslag over de periode van 09/2020 tot 
en met 01/2021. 

De gemiddelde belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen van 2017 en 2018 van mevrouw …….. 
en de heer ………. (op hun aanslagbiljet: ‘gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten’ verhoogd met de 
beroepskosten) zijn: 

 Voor 2017: 59.911,38 EUR. 
 Voor 2018: 61.930,83 EUR. 
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Deze bedragen liggen ruim boven het grensbedrag van 31.605,89 EUR, waardoor er geen recht is op 
een sociale toeslag. 

Bij de eerste beoordeling van de schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 werd enkel rekening 
gehouden met het inkomen van mevrouw ………... Daar mevrouw volgens de uitbetaler samenwoont, 
is er een nieuwe berekening gebeurd rekening houdend met beide inkomens (= dus ook met het 
inkomen van de heer ………….). Hieruit bleek dat er geen recht was op een schooltoeslag. 

Puntentelling voor het gezin: 3 punten in het totaal. 

Inkomensgrenzen die van toepassing zijn voor 3 punten = 25.852,90 EUR – 48.124,38 EUR. 

Volgens de informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën bedroegen de inkomsten van 
betrokkene en haar partner tijdens het kalanderjaar 2018: 61.930,83 EUR, wat hoger is dan het 
toegelaten grensbedrag van 48.125,38 EUR. Bijgevolg is er geen recht op de schooltoeslag. 

Gezien fraude werd vastgesteld, houdt ……… 100% van het groeipakket/de kinderbijslag in vanaf 
01/02/2021, dit komt overeen met 365,21 EUR per maand. Er werd ook nog 307,17 EUR bijpassing 
van de sociale toeslag in 2018 (op basis van de fiscale flux 2018) ingehouden aan 100%. 

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben ingelicht en sluit mijn tussenkomst af.” 

 

6. Beoordeling in rechte: 
 

In casu heeft het geschil betrekking op het feit of verzoekster al dan niet een feitelijk gezin vormde 
met de heer ………… in de periode van 24 augustus 2020 tot 31 januari 2021 en aldus al dan niet 
recht had op een sociale toeslag in die periode en op de selectieve participatietoeslag in het 
schooljaar 2020-2021 voor het kind … . 

 

6.1  Wat de sociale toeslag betreft:  
 

Het Groeipakket voorziet in een ruime regeling van sociale toeslagen voor alle gezinnen met 
beperkte inkomsten, ongeacht hun socio-professioneel statuut.     

Aangezien de kinderen …………. geboren zijn vóór 1 januari 2019, dient er rekening te worden 
gehouden met de overgangsbepalingen in het Groeipakketdecreet betreffende het recht op een 
sociale toeslag vanaf 1 januari 2019.    

Artikel 222 van het Groeipakketdecreet bepaalt:   

“§1. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat recht 
geeft op de gewone wezenbijslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale 
toeslag als voldaan is aan de voorwaarden van artikel 18, tweede lid, 1° en 2°.   
Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat recht geeft 
op de gewone wezenbijslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale toeslag 
als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, tweede lid, 3° op voorwaarde dat er in het 
gezin van zijn bijslagtrekkende of begunstigden een derde of volgend rechtgevend kind bij komt 
vanaf 1 januari 2019, dat recht geeft op de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, titel 3 tot en 
met 5.   
Het bedrag van de toeslag, vermeld in het eerste en tweede lid, stemt overeen met het bedrag van de 
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toeslag voor langdurig werklozen, vermeld in artikel 42bis van de Algemene Kinderbijslagwet, en 
bedraagt:   
1° 46,88 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 92,09 euro;   
2° 29,06 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 170,39 euro;   
3° 5,10 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 254,40 euro;   
(…)   
§3. Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 3° wordt verhoogd tot 23,43 euro 
voor de betrokken kinderen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als de bijslagtrekkende of begunstigde 
van de kinderbijslag voor die rechtgevende kinderen in aanmerking komt voor de toeslag voor 
eenoudergezinnen, vermeld in artikel 41 van de Algemene Kinderbijslagwet.   
(…)”   

Artikel 210, §1 van het Groeipakketdecreet bepaalt:   

“Een rechtgevend kind dat geboren is voor 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.   
(…)”   

  

Uit de voormelde bepaling van artikel 222, §1, eerste lid Groeipakketdecreet, blijkt dat voor 
kinderen geboren voor 1 januari 2019, er in het Groeipakket vanaf 1 januari 2019 aanspraak kan 
gemaakt worden op een sociale toeslag als voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 18, 1° 
en 2° Groeipakketdecreet.    

Artikel 18 van het Groeipakketdecreet bepaalt:   

“Het basisbedrag, vermeld in artikel 13, wordt voor het rechtgevende kind verhoogd met een 
maandelijkse sociale toeslag als de inkomsten van het gezin van de begunstigden bepaalde grenzen 
niet overschrijden.    
Het bedrag van de toeslag, vermeld in het eerste lid, bedraagt:   
1° 50 euro per kind voor gezinnen tot en met 2 rechtgevende kinderen, waarvan de gezinsinkomsten 
op jaarbasis niet meer dan 30.378,60 euro ontvangen;   
2° 80 euro per kind voor gezinnen met meer dan 2 rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis niet meer dan 30.386,52 euro bedragen;   
3° 60 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis tussen 30.386,52 euro en 60.000 euro liggen.   
(…).”   

Op basis van het voormelde artikel 18 Groeipakketdecreet is het recht op de sociale toeslag 
afhankelijk van de inkomsten van het gezin.   

  

Bij Besluit van de Vlaamse Regering is bepaald wat moet worden verstaan onder het begrip gezin 
voor het toetsen van de inkomsten (cf. artikelen 1, 2°, 2 en 3 van het Besluit van 21 september 2018 
van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale 
toeslag – hierna BVR Sociale Toeslagen genoemd).   

  

Aldus wordt een feitelijk gezin gedefinieerd als: “een leefeenheid waarin twee personen die geen 
bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad zijn, samenwonen en samen een huishouden 
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regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende manier” (art. 1, 2° BVR Sociale 
toeslagen).   

 

Art. 2, §1, tweede lid BVR Sociale Toeslagen bepaalt: 

“Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van de begunstigde en de persoon met wie hij een 
feitelijk gezin vormt als er maar een begunstigde is of als de beide begunstigden voor hetzelfde 
rechtgevend kind, niet op hetzelfde adres wonen.” 

  

Het samenwonen blijkt uit een gemeenschappelijk domicilie volgens de gegevens vermeld in het 
Rijksregister (art. 3, §1 BVR Sociale Toeslagen).    

Als het samenwonen niet blijkt uit de gegevens van het Rijksregister, kan de vorming van een 
feitelijk gezin bewezen worden door hetzij:   
1° een controle door de gezinsinspecteur;   
2° een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst, waaruit de feitelijke 
gezinssamenstelling blijkt;   
3° een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof;   
4° een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de begunstigde en van de persoon met wie de 
begunstigde samenwoont (art. 3, §3 BVR Sociale Toeslagen).   

  

Artikel 3, §4 BVR Sociale Toeslagen bepaalt:  

“De vorming van een feitelijk gezin kan weerlegd worden door:  

1°      een huurovereenkomst tussen de begunstigde en de persoon met wie hij samenwoont;  

2°      een arbeidsovereenkomst met recht van inwoon;  

3°      een attest van detentie;  

4°      een registratieformulier van de mantelzorger, die niet een persoon is als vermeld in artikel 2, 
§2, 1°;  

5°      een aanwezigheidsattest van het vluchthuis of sociaal huis;  

6°      een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met een rechtgevend 
kind in het gezin;  

7°      een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met een andere 
persoon dan de begunstigde met dezelfde woonplaats;  

8°      een verklaring van geen feitelijke gezinsvorming van de begunstigde en de niet-verwante 
persoon in zijn gezin;  

9°      het feit dat de niet-verwant zelf nog rechtgevend is op gezinsbijslagen op het ogenblik dat hij in 
het gezin van de begunstigde komt;  

10°     een bewijs dat het om een inschrijving op een referentieadres gaat;  

11°     een attest van de FOD Binnenlandse Zaken en een attest van immatriculatie dat is afgeleverd 
aan de asielzoeker tijdens de asielaanvraagprocedure; 
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12°     een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst waaruit de feitelijke 
gezinssamenstelling blijkt.  

In het eerste lid wordt verstaan onder niet-verwante persoon: een persoon die geen bloed- of 
aanverwant is tot en met de derde graad.  

Een gezinsinspecteur staaft de verklaringen, vermeld in het eerste lid, 6° tot en met 8°, altijd door een 
controle ter plaatse.”  

  

Om het gezinsinkomen van verzoekster te bepalen, dient er derhalve eerst te worden bepaald met 
welke inkomsten van welke personen rekening dient te worden gehouden.   

Het aldus bekomen gezinsinkomen moet vervolgens getoetst worden aan de toepasselijke 
inkomensgrenzen om zo te bepalen of er recht is op een sociale toeslag.   

 

Artikel 7 BVR Sociale Toeslagen bepaalt:  

“§1. Het inkomen van het gezin, vermeld in artikel 4, wordt vastgesteld vóór het begin van 
een toekenningsjaar op basis van het aanslagbiljet dat betrekking heeft op de inkomsten van 
het kalenderjaar, twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het toekenningsjaar begint, als 
die gegevens op dat ogenblik ter beschikking zijn. 

Als de gegevens, vermeld in het eerste lid, op het ogenblik, vermeld in het eerste lid, ontbreken, stelt 
de uitbetalingsactor het recht op de sociale toeslagen vast zodra hij die gegevens heeft ontvangen. 

Het Ki en de niet-belastbare inkomsten worden vastgesteld op basis van het kalenderjaar, twee jaar 
voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het toekenningsjaar uit het eerste lid begint. 

§2. Voor gezinnen die anders waren samengesteld in het jaar waarop het aanslagbiljet betrekking 
heeft, wordt het inkomen gereconstrueerd, rekening houdend met de gezinssamenstelling aan het 
begin van het toekenningsjaar. 

(…)” 

Art. 8 BVR Sociale Toeslagen bepaalt: 

“Het recht op een sociale toeslag wordt toegekend voor het volledige toekenningsjaar, als het 
inkomen van het gezin dat wordt vastgesteld conform artikel 7, §1, van dit besluit, voldoet aan de 
voorwaarden, vermeld in artikel 18 van het decreet van 27 april 2018. 

Als het inkomen van het gezin dat wordt vastgesteld conform artikel 7, §1, van dit besluit, niet 
voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18 van het decreet van 27 april 2018, wordt het recht 
op een sociale toeslag geweigerd voor het toekenningsjaar.” 

I.c. heeft de discussie betrekking op de vraag of verzoekster over de periode van 24 augustus 2020 
tot en met januari 2021 al dan niet een feitelijk gezin vormde met de heer ……….. en of er aldus voor 
de berekening van het recht op de sociale toeslag vanaf september 2020 rekening gehouden dient te 
worden met het inkomen van verzoekster of met het inkomen van zowel verzoekster als van de heer 
……………… . 
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Aangezien er i.c. geen samenwoning blijkt uit het Rijksregister, zal dienen nagegaan te worden of 
de vorming van een feitelijk gezin bewezen kan worden.  

  

6.2 Wat de selectieve participatietoeslag betreft:  

  

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:  

  

“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.”  

  

Vanaf het schooljaar 2020-2021, bepaalt artikel 25 Groeipakketdecreet voor de toekenning van de 
selectieve participatietoeslagen:  

“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 augustus voorafgaand aan het 
schooljaar in kwestie. (…).”  

 

De toelichtingsnota 13 van 29 januari 2021 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket met 
betrekking tot de vaststelling en betaling van de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) vanaf 
het schooljaar 2020-2021 geeft daarbij volgende administratieve toelichting inzake de financiële 
voorwaarden:  

“Om te bepalen of de rechthebbende leerling in aanmerking komt voor een schooltoeslag wordt 
uitgegaan van het gezin (de leefeenheid) waartoe de leerling behoort. Dit gezin wordt vastgesteld op 
basis van het domicilieadres van de leerling (…).”  
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“Het is telkens de situatie op basis van het domicilie van de rechthebbende leerling op 31 augustus 
voorafgaand aan het schooljaar in kwestie, die bepalend is voor de definitieve vaststelling van het 
recht op schooltoeslag.” 

  

Art. 37 van het Groeipakketdecreet luidt als volgt:  

“Om te bepalen of een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, in aanmerking komt voor de 
selectieve participatietoeslag leerling, wordt uitgegaan van de inkomsten van het gezin waartoe de 
leerling behoort.  

(…)”  

  
Artikel 38 Groeipakketdecreet bepaalt:  

“§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 december 
van 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.  
(…)”  
  
I.c. heeft de discussie enkel betrekking op de vraag of verzoekster alleen woont, dan wel of zij een 
feitelijk gezin vormt met de heer ….. vanaf 24 augustus 2020 en of er aldus voor de berekening van 
het recht op de selectieve participatietoeslag voor …. rekening gehouden dient te worden met het 
inkomen van verzoekster of met het inkomen van zowel verzoekster als van de heer … .  

 

Art. 3 van het BVR Selectieve Participatietoeslagen bepaalt immers hoe de inkomsten van 
het gezin berekend dienen te worden:  

“§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.  

§2. In deze paragraaf wordt verstaan onder feitelijk gezin: een leefeenheid waarin twee personen die 
geen bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad zijn, samenwonen en samen een huishouden 
regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunde manier. (…)”  

 

Art. 3, § 2, 8ste lid stelt verder hoe de vorming van een feitelijk gezin bewezen kan worden als het 
samenwonen niet blijkt uit het Rijksregister, namelijk door:  
“1° een controle door de gezinsinspecteur;  
2° een vaststelling van een andere overheidsdienst waaruit de feitelijke gezinssamenstelling blijkt;  
3° een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof;  
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4° een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de persoon aan wie de selectieve 
participatietoeslag wordt uitbetaald, of van de persoon met wie de persoon aan wie de selectieve 
participatietoeslag wordt uitbetaald, samenwoont.”  

 

Artikel 3, §2, 9de lid bepaalt:  

“De vorming van een feitelijk gezin, vermeld in het achtste lid, kan weerlegd worden door:  
1° een huurovereenkomst tussen de persoon aan wie de selectieve participatietoeslag wordt 
uitbetaald, en de persoon met wie hij samenwoont;  
2° een arbeidsovereenkomst met recht van inwoning;  
3° een attest van detentie;  
4° een registratieformulier van de mantelzorger, die niet een van de personen, vermeld in paragraaf 
2, vierde lid, 1°, is;  
5° een aanwezigheidsattest van het vluchthuis of sociaal huis;  
6° een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met een rechtgevend 
kind in het gezin;  
7° een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met een andere persoon 
dan de persoon aan wie de selectieve participatietoeslag wordt uitbetaald, met dezelfde woonplaats; 
8° een verklaring van geen feitelijke gezinsvorming van de persoon aan wie de selectieve 
participatietoeslag wordt uitbetaald, en de niet-verwante persoon in zijn gezin;  
9° het feit dat de niet-verwante persoon zelf nog rechtgevend is op gezinsbijslagen op het ogenblik 
dat hij in het gezin komt van de persoon aan wie de selectieve participatietoeslag wordt uitbetaald; 
10° een bewijs dat het om een inschrijving op een referentieadres gaat;  
11° een attest van de FOD Binnenlandse Zaken en een attest van immatriculatie, afgeleverd aan de 
asielzoeker tijdens de asielaanvraagprocedure; 
12° een vaststelling van een andere overheidsdienst waaruit de feitelijke gezinssamenstelling blijkt;  
13° een controle door de gezinsinspecteur.  

In het negende lid wordt verstaan onder niet-verwante persoon: een persoon die geen bloed- of 
aanverwant tot en met de derde graad is.  

Een gezinsinspecteur staaft de verklaringen, vermeld in het negende lid, 6°, 7° en 8°, altijd met een 
controle ter plaatse.”  

 

Art. 12 BVR Selectieve Participatietoeslagen bepaalt: 

“§1. De inkomsten, vermeld in artikel 7 tot en met 10, zijn de inkomsten die blijken uit het 
aanslagbiljet dat betrekking heeft op de inkomsten van het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat 
aan het kalenderjaar waarin het schooljaar in kwestie begint. 

Voor gezinnen die anders zijn samengesteld in het jaar waarop het aanslagbiljet betrekking heeft, 
wordt het inkomen gereconstrueerd op basis van de huidige gezinssamenstelling. 

Als naar aanleiding van de latere verificatie de aanslag, vermeld in het eerste lid, herzien wordt, 
wordt met de herziene aanslag rekening gehouden. 

(…).” 

Art. 14 BVR Selectieve Participatietoeslagen bepaalt: 
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“Aan het begin van elk schooljaar wordt gecontroleerd of de beoordeling op basis van artikel 12 
correct is voor het kalenderjaar waarvan de inkomsten worden beoordeeld bij het begin van 
het schooljaar in kwestie.” 

In Toelichtingsnota 13 van 29 januari 2021 betreffende de vaststelling en betaling van de selectieve 
participatietoeslag (schooltoeslag) voor het schooljaar 2020-2021 van het Agentschap Uitbetaling 
Groeipakket wordt het volgende bepaald: 

“Het is telkens de situatie op basis van het domicilie van de rechthebbende leerling op 31 augustus 
voorafgaand aan het schooljaar in kwestie, die bepalend is voor de definitieve vaststelling van het 
recht op schooltoeslag.” 

Aangezien er i.c. geen samenwoning blijkt uit het Rijksregister, zal dienen nagegaan te worden of 
de vorming van een feitelijk gezin bewezen kan worden.  

 

6.3 Wat de feitelijke gezinsvorming van verzoekster betreft:  
 

Zowel voor de sociale toeslag als voor de selectieve participatietoeslag blijkt het samenwonen uit 
een gemeenschappelijk domicilie.  
 

De heer … en verzoekster waren gehuwd van 5 april 2001 tot 19 december 2013. 

Zij waren officieel niet meer samen gedomicilieerd sinds 10 juli 2012. 

Verzoekster woont sinds 19 augustus 2020 op het adres te … . 

De heer … woont sinds 25 september 1997 op het adres te … . Verzoekster heeft ook op dat adres 
gewoond van 31 augustus 2001 tot 10 juli 2012. 

 

Op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen dient er bijgevolg te worden nagegaan of de 
vorming van een feitelijk gezin kan worden bewezen met één van de volgende elementen:  

1° een controle door de gezinsinspecteur;  
2° een vaststelling van een andere overheidsdienst waaruit de feitelijke gezinssamenstelling blijkt;  
3° een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof;  
4° een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de persoon aan wie de selectieve 
participatietoeslag wordt uitbetaald, of van de persoon met wie de persoon aan wie de selectieve 
participatietoeslag wordt uitbetaald, samenwoont.  

 

Verwerende partij ontving via het Agentschap Uitbetaling Groeipakket een PV van de politie … 
waaruit domiciliefraude zou blijken. 

Uit het aanvankelijk pv nr. … d.d. 15 oktober 2020 blijkt het volgende: 

Naar aanleiding van een nieuwe adresaanvraag op 24 augustus 2020 van verzoekster op het adres te 
……………….. (de aanvraag had betrekking op verzoekster en haar 2 kinderen ……………….), werd een 
woonstcontrole door de politie uitgevoerd op woensdag 26 augustus 2020 (om 8u00). Op dat 
ogenblik werd de heer ………………. aangetroffen in de woning. Hij droeg een lange broek en een t-
shirt, hij had geen kousen aan en zijn voeten staken in slippers.  
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Verzoekster zou aan de politie hebben aangegeven dat de heer …………. haar ex-man is en dat hij de 
kinderen komt bezoeken. 

De politie stelt dat de heer ………… “niks zegt, dat op zijn gezicht te lezen staat dat hij zich 
ongemakkelijk voelt en dat hij totaal niet verwacht had dat ze op dat ogenblik zouden aanbellen”. 

Naar aanleiding daarvan wordt door de politie een onderzoek gestart naar mogelijke 
domiciliefraude. 

 

Uit het buurtonderzoek zou gebleken zijn dat de heer …….. zelden gezien wordt in de ………. (het 
adres waar hij gedomicilieerd is), maar hij komt er nog wel.  Buren zouden aan de politie verteld 
hebben dat hij terug bij zijn ex-vrouw en kinderen zou verblijven.  Uit buurtonderzoek in de 
omgeving van de …………. (domicilie van verzoekster) zou de politie van de buren vernomen hebben 
dat er op nummer …….. een vrouw met een of 2 kinderen woont en dat er regelmatig een man in- en 
uitgaat en dit op alle tijdstippen.  Er wordt ook vermeld dat er weinig contact is tussen de buren. 

Op maandag 12 oktober 2020 om 6u55 heeft de politie zich opnieuw aangeboden aan de woning 
van verzoekster.  Verzoekster verklaart dat haar 2 kinderen thuis zijn en nog liggen te slapen.  Zij 
verklaart eveneens dat haar ex-partner, de heer ………., in haar slaapkamer in bed ligt.  Hij komt 
tijdens de aanwezigheid van de politie naar beneden.  Zij geven toestemming om rond te kijken in de 
woning.  Tijdens de rondgang wordt vastgesteld dat het dubbel bed in de kamer van verzoekster aan 
beide kanten beslapen is.  De heer …………….. zegt dat hij enkel in het weekend komt slapen.  Er 
wordt geen mannenkledij, noch toiletgerief voor mannen aangetroffen. 

Er werd door de politie een overzicht van de nutsvoorzieningen van de ……….. opgevraagd. Daaruit 
blijkt dat het verbruik van de elektriciteit en de gas in de periode van juni/juli 2019 tot 24 juni 2020 
aanzienlijk gedaald is.  Wat het water betreft, is er een daling vast te stellen voor de periode van 
februari 2019 tot en met februari 2020 tegenover de periode van 2018-2019, maar ligt het verbruik 
wel in lijn met het verbruik van 2017-2018 en van 2016-2017. 

Het verhoor van betrokkenen maakt deel uit van het navolgend pv nr. …………. d.d. 5 november 2020, 
dat door het arbeidsauditoraat aan het secretariaat van de Geschillencommissie werd bezorgd.  
Daaruit blijkt het volgende: 

Beiden geven aan dat ze regelmatig bij elkaar blijven slapen; de heer ………… geeft zelfs aan elk 
weekend bij verzoekster te overnachten.  Verzoekster geeft in haar verhoor echter aan dat zij in het 
weekend meestal bij de heer …………… zou verblijven, omdat haar zoon dan naar huis komt (vanop 
kot) en er maar 2 kamers in haar woning zijn… Beiden spreken elkaar hier dus tegen… Verder 
hebben beiden aangegeven dat ze regelmatig samen thuis of buitenshuis eten; de heer ………… hielp 
verzoekster bij haar verhuis, doet geregeld alleen of met het hele gezin uitstappen met de kinderen, 
springt financieel bij voor de kinderen, doet regelmatig boodschappen voor verzoekster, ze zijn 
samen een maand op vakantie in ……… geweest zonder de kinderen. 

 

Op basis van alle verschillende elementen in het dossier, meent de Geschillencommissie dat er 
sprake is van samenwoonst.  Zo werd de heer ………….. immers op de twee uitgevoerde controles 
door de politie ‘s ochtends aangetroffen in de woning van verzoekster (om 8u00 en om 6u55), liep 
hij rond zonder sokken in slippers en was het bed van verzoekster langs beide zijden beslapen bij de 
tweede controle.  Tijdens de woonstcontrole in het kader van de adreswijziging van verzoekster 
maakte hij een ongemakkelijke indruk op de politie en gaf de verzoekster te kennen dat de heer 
……… op bezoek kwam bij de kinderen; voor de politie was het de aanleiding om een onderzoek naar 
oplichting in sociaal strafrecht op te starten.  Tijdens het verhoor naderhand verklaart de 
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verzoekster dat de heer …………. na zijn nachtdienst bij haar was komen slapen toen de 
woonstcontrole plaatsvond en hij in de namiddag wat klusjes zou doen ingevolge haar verhuis.   

In hun verhoor geven zowel verzoekster als de heer ……….. aan dat ze regelmatig bij elkaar blijven 
slapen (elk weekend en op vrije dagen) en ze eten ook vaak samen. Ook uit de verklaringen van de 
buren van de heer ……….. blijkt dat de heer ………… terug bij zijn ex-vrouw en kinderen zou wonen.  
Ook de buren van verzoekster verklaren dat er regelmatig een man in en uit de woning gaat op alle 
mogelijke tijdstippen.  Voorts werd de tweede controle uitgevoerd op initiatief van de politie omdat 
er een vermoeden ontstaan was van domiciliefraude tijdens de eerste controle (in het kader van de 
adreswijziging van verzoekster).  

Ook uit het verhoor komen elementen naar voor die er wijzen dat partijen elkaar helpen, zowel 
financieel als ondersteunend.  Zo helpt de heer ………….. verzoekster bij haar verhuis, doet hij 
geregeld alleen of met het hele gezin uitstappen met de kinderen, springt hij financieel bij voor de 
kinderen, doet hij regelmatig boodschappen voor verzoekster, … ze zijn in januari – februari 2020 
samen een maand op vakantie naar ……. geweest zonder de kinderen. 

De vaststelling door de politie dient beschouwd te worden als een vaststelling door een 
overheidsinstantie, zoals voorzien in art. 3, §3, 2° BVR Sociale Toeslagen en art. 3, §2, 8e lid, 2° BVR 
Selectieve Participatietoeslagen waaruit samenwoonst blijkt.  Gelet op het feit dat zij 
gemeenschappelijke kinderen hebben, kan de samenwoonst niet weerlegd worden (art. 3, §5, 1° 
BVR Sociale Toeslagen en art. 3, §2, laatste lid BVR Selectieve Participatietoeslagen).  

Het verzoek van verzoekster levert overigens niet meer elementen op dan de loutere verklaring door 
haar raadsman “(…) zij heeft geen woonfraude [sic] gepleegd en wordt ten onrechte als 
samenwonende beschouwd (…)”  Nochtans dateert het verzoek d.d. 08.09.2021 van na het antwoord 
van de Klachten- en bemiddelingsdienst d.d. 13.08.2021 waarin verwezen wordt naar de 
vaststellingen door de politie, maar wordt hierop niet gerepliceerd. 

Tijdens de tweede politiecontrole op maandagochtend verklaart de heer …… dat hij enkel in het 
weekend bij verzoekster blijft overnachten; echter was de heer ………. ook op een woensdagochtend 
bij verzoekster aanwezig ten tijde van de eerste controle waarbij verzoekster verklaarde dat de heer 
…… de kinderen kwam bezoeken.  In haar verhoor geeft verzoekster echter aan dat zij in het 
weekend meestal bij de heer ………….. zou verblijven, omdat haar zoon dan naar huis komt (vanop 
kot) en er maar 2 kamers in haar woning zijn… Beiden spreken elkaar hier dus tegen… 

Hoewel de heer ………… vermoedelijk niet 7 dagen op 7 bij verzoekster verblijft of blijft overnachten, 
is er wel degelijk sprake van een duurzaam samenlevingsverband.  Het gaat in het kader van de 
Groeipakketreglementering om de begrippen ‘feitelijk gezin’, ‘leefeenheid’, ‘het vormen van het 
huishouden’.  Het gaat niet over de intensiteit van de amoureuze relatie.  

Er lijkt i.c. sprake te zijn van samenwoning op duurzame en regelmatige basis waarbij de wetgeving 
geenszins vereist dat de samenwoning volledig of dagelijks is.  Betrokkenen verblijven regelmatig bij 
elkaar (ook ’s nachts), verzoekster bereidt regelmatig de maaltijden voor hen samen, de heer …………. 
doet boodschappen voor verzoekster, … wat wijst op een gemeenschappelijk huishouden regelen en 
(minstens beperkte) gezamenlijke financiën.  Er is hiertoe geen volledige samenvoeging van 
financiën of het voorhanden zijn van een gezamenlijke rekening vereist. 

Daarbij kan verwezen worden naar de volgende (weliswaar daterend van voor de invoering van het 
Groeipakketdecreet, maar nog steeds) relevante rechtspraak, waaruit blijkt dat ook een bijdrage op 
een andere manier dan louter financieel kan leiden tot het bestaan van een feitelijk gezin.  
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Het Hof van Cassatie heeft destijds, in een arrest van 18 februari 20082, geoordeeld dat tot het 
bestaan van een feitelijk gezin kan besloten worden, indien de gezinskwesties in onderling akkoord 
en volledig of ten minste hoofdzakelijk geregeld worden door het samenvoegen, al is het maar 
gedeeltelijk, van hun respectieve financiële en andere middelen. Dat een van de samenwonenden 
geen inkomsten heeft, sluit het bestaan van een feitelijk gezin niet uit.   
In zijn latere rechtspraak preciseert het Hof in zijn arrest van 9 oktober 20173 dat vereist is, maar 
niet volstaat, dat twee of meer personen een economisch-financieel voordeel behalen door een 
woning te delen.  Daarvoor is namelijk ook vereist dat zij taken, activiteiten en andere huishoudelijke 
aangelegenheden verrichten en daarvoor eventueel financiële middelen inbrengen.  Voorbeelden 
van huishoudelijke aangelegenheden zijn het onderhoud van de woonst, de inrichting ervan, de was, 
de boodschappen, of het bereiden en nuttigen van de maaltijden.   
Het voormelde cassatiearrest van 9 oktober 2017 legde dus de nadruk op de hoofzakelijkheid van 
het gemeenschappelijke huishouden. Het Hof vermeldt daarvoor veel feitelijke elementen die bij de 
beoordeling meespelen.   
Concreet veronderstelt de hoofdzakelijkheid van het gemeenschappelijke huishouden het samen 
vervullen van bepaalde huishoudelijke taken.  Er moet niet enkel met dergelijke financiële 
aangelegenheden rekening worden gehouden, want écht samenwonen betekent ook dat 
verschillende huishoudelijke taken, onderhoud van de ruimtes, de was, het bereiden van maaltijden, 
enz. gezamenlijk worden uitgevoerd.  
Het Hof heeft deze zienswijze nadien nog eens bekrachtigd in twee latere arresten van 22 januari 
20184.  
 

Verwerende partij heeft bijgevolg terecht rekening gehouden met het inkomen van verzoekster en 
de heer ……… en is bijgevolg terecht overgegaan tot terugvordering van de sociale toeslag voor de 
periode van september 2020 tot januari 2021 en de schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Cass. 18 februari 2008, AR nr. S.07.0041.F 
3 Cass.9 oktober 2017, AR nr. 16.0084.N. 
4 Cass. 22 januari 2018, nr. S.17.0039.F; Cass. 22 januari 2018, nr. S.17.0024.F.  
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7. Beslissing: 

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

Gelet op het Besluit van 29 juni 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een 
commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van 
het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan;  

 

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 
vordering van de verzoekster ontvankelijk en ongegrond is in die zin dat er sprake is van 
samenwoonst van verzoekster en de heer … .  Verwerende partij heeft bijgevolg terecht rekening 
gehouden met het inkomen van verzoekster en de heer ……… en is bijgevolg terecht overgegaan tot 
terugvordering van de sociale toeslag voor de periode van september 2020 tot januari 2021 en de 
schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021. 

 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 11 februari 2022; 
 

De commissie was samengesteld uit : 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

De heer Ignace Lambert (Opgroeien regie) en mevrouw Anja Hellemans (FONS), effectieve 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 


