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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/017 

25 februari 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0312 

 

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

- Verzoekster –  

 

TEGEN :  

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

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat door verzoekster werd ingediend per e-mail d.d. 22 
november 2021 bij de Geschillencommissie1, aangevuld per e-mails d.d. 22 

 
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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december en 27 december 2021, gericht tegen twee beslissingen van verwerende 
partij d.d. 20 juli 2021; 

Gelet op de beslissing van de Klachten- en bemiddelingsdienst d.d. 23 september 
2021 en de aanvullende beslissing d.d. 29 november 2021 die de beslissing van de 
verwerende partij bevestigd hebben; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 5 januari 2022 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 25 februari 2022 kunnen komen verdedigen of zich 
daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat verzoekster aanwezig is op de zitting van 25 februari 2022; 

Gelet op het feit dat verwerende partij op de zitting van 25 februari 2022 niet is 
verschenen of zich heeft laten vertegenwoordigen; 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 
 

Het verzoekschrift is gericht tegen de volgende beslissingen van de verwerende partij: 

- de beslissing van verwerende partij d.d. 20.07.2021 gericht aan de verzoekster (terugvordering van 
een bedrag van 820,56 EUR wegens tewerkstelling van meer dan 80u./maand door de dochter van 
verzoekster, tijdens de periode van 01.10.2019 tot en met 31.01.2020); 

- de beslissing van verwerende partij d.d. 20.07.2021 gericht aan mevrouw ..................................... 
(°20.11.1998), dochter van verzoekster (terugvordering van een bedrag van 676,62 EUR wegens 
tewerkstelling van meer dan 80 u./maand tijdens de periode van 01.05.2020 tot en met 31.07.2021). 

Bij het verzoek waren de volgende bijlagen gevoegd: 

- bijlage 1: e-mail d.d. 09.11.2019 gericht aan verwerende partij; 
- bijlage 2: klacht d.d. 02.8.2021 gericht aan verwerende partij; 
- bijlage 3: mailuitwisseling d.d. 10.8.2021 en 12.8.2021 met verwerende partij; 
- bijlage 4: beslissing Klachten- en bemiddelingsdienst d.d. 23.9.2021 ingevolge de klacht van 

verzoekster bij het Agentschap Uitbetaling Groeipakket; 
- bijlage 5: mailuitwisseling d.d. 08.10.2021 en 13.10.2021 met de Vlaamse Ombudsdienst; 
- bijlage 6: klacht d.d. 03.10.2021 van mevrouw ....................................., gericht aan 

verwerende partij betreffende haar grieven inzake de terugvordering van een bedrag van 
676,62 EUR dat aan haar werd uitbetaald. 

 

Op vraag van het secretariaat d.d. 22.12.2021 bezorgde verzoekster per e-mail d.d. 27.12.2021 ook 
de betwiste beslissingen van verwerende partij en de informatiebrieven.  
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Per e-mail d.d. 27.12.2021 bezorgde verzoekster tevens de volledige inhoud van haar 
klachtendossier bij het Agentschap Uitbetaling Groeipakket alsook haar klachtendossier bij de 
Vlaamse Ombudsdienst.   

Bij de stukken die de verzoekster aan de Geschillencommissie overmaakte, bevond zich een 
volmacht van haar dochter, mevrouw ....................................., om haar te vertegenwoordigen in de 
klachtenprocedure ten aanzien van verwerende partij; de Geschillencommissie beschouwt deze 
volmacht als dienstig in het kader van de voorliggende procedure opdat de verzoekster haar dochter 
kan vertegenwoordigen voor het debet dat zij betwist. 

Verwerende partij vordert de betwiste bedragen terug omdat de dochter van verzoekster tijdens de 
periode 01.10.2019 tot en met 31.01.2020 en tijdens de periode van 01.05.2020 tot en met 
31.07.2021, meer dan 80 uren per maand werkte. 

De verzoekster acht de terugvordering onterecht omdat verwerende partij het Groeipakket zou zijn 
blijven uitbetalen nadat zij verwerende partij op de hoogte bracht van de voltijdse tewerkstelling na 
het stopzetten van de studies van haar dochter.   

Op 02.08.2021 diende de verzoekster reeds bezwaar in bij de Klachten- en bemiddelingsdienst van 
het Agentschap Uitbetaling Groeipakket, waarop een (negatief) advies van deze dienst volgde op 
23.09.2021.  Uit het verzoek gericht per e-mail d.d. 22.11.2021 aan de Geschillencommissie blijkt dat 
de verzoekster geen genoegdoening kan nemen met het antwoord van de Klachten- en 
bemiddelingsdienst.  De verzoekster diende tevens klacht in bij de Vlaamse Ombudsdienst die haar 
een antwoord verstrekte per e-mail 30.11.2021 en haar doorverwees naar de Geschillencommissie 
Groeipakket. 

 

3. Standpunt van verzoekster: 
 

Verzoekster gaat niet akkoord met de terugvordering en heeft haar grieven als volgt verwoord per e-
mail d.d. 22.11.2021: 

“(…) Bij deze wil ik, ............... ............. als verzoeker klacht indienen tegen .............. als uitbetaler v.h. 
Groeipakket en het VUTG als klachtenbemiddelaar, wat betreft de terugvordering v.h. Groeipakket 
van zowel mij (dossier met ref.nr. 500223780 - voor een bedrag van 820,56 EUR) als van mijn 
dochter, ........................ ............. (dossier met ref.nr. 500370083 - voor een bedrag van 676,62 EUR), 
alsook de manier waarop mijn dossier werd behandeld. 

Naar mijn mening is de terugvordering onterecht daar .............. het Groeipakket is blijven uitbetalen 
met de nodige informatiebrieven zowel aan mij als aan mijn dochter gericht, wat heeft geleid tot 
indrukken van terechte uitbetalingen na dat ik .............. op de hoogte gebracht heb van een voltijdse 
tewerkstelling na het stopzetten van haar studie. 

Naar mijn mening werd mijn dossier niet correct behandeld omdat nu gebleken is dat dè bepalende 
mail over stopzetting v.h. Groeipakket niet terug te vinden is in hun dossier, met alle nadelige 
gevolgen van dien. 
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Daar .............. na het indienen van mijn klacht daarover bij haar standpunt blijft, heb ik klacht 
ingediend bij het VUTG. Ook daar werd beslist dat de terugvordering terecht is, met argumenten die 
bij mij een vermoeden van partijdigheid opwekken, zoals: 

- het negeren van de mail over mijn mededeling tot stopzetting v.h. Groeipakket, wat aanzien kan 
worden als nieuw bewijsmateriaal; 

- het ontbreken van de intentie tot nieuw onderzoek hierover; 

- de boodschap geven dat het naleven van mijn verplichting om een tewerkstelling te melden niet 
uitmaakt; 

- het negeren van de verplichtingen dat .............. heeft, welke ze zelf niet naleeft; 

- een mail van .............. - reeds 30 min. na dat de beslissing v.h. VUTG mij werd meegedeeld - dat ik 
nu wel goed op de hoogte ben over de wetgeving en dus kwijtschelding v.d. terugvordering niet 
mogelijk is. 

 

Ook wil ik mijn ongenoegen uiten over de volgende punten: 

1. het ontbreken van informatie inzake procedures: 

 - er is geen duidelijkheid over het exacte verloop van een schorsing. Vb.: is ze  
  permanent of periodiek? 

 - wat moet de betrokkene doen als de actor niet de gepaste stappen onderneemt? 

 - wat zijn de gevolgen voor de actor als die zijn verplichtingen niet naleeft? 

2. het niet respecteren van mogelijkheden en termijnen van beroepsprocedures: 

 - .............. blijft druk zetten door mails te sturen alsof de beslissing v.h. VUTG bindend 
  en definitief is, met de mededeling dat een eventuele procedure bij de   
  geschillencommissie geen zin heeft; 

 - termijnen worden niet gerespecteerd door herinneringsbrieven te sturen met andere 
  termijnen die liggen vóór de termijn om procedures verder te zetten. Vb.: mij  
  verplichten om te reageren  vóór  09/12 om een deurwaarder te vermijden, tenzij er 
  klacht is ingediend bij de commissie... terwijl er klacht kan ingediend worden bij de 
  commissie tot 25/12; 

3. dat er automatisch gegenereerde herinneringsbrieven verstuurd worden. Dit zou kunnen leiden tot 
verwarring van termijnen en acties zoals beschreven in voorgaand argument, alsook  het aanvoelen 
als dreigement, terwijl de bronnen van klacht indienen nog niet uitgeput zijn; 

4. het concept "terugwerkende kracht": men kan niet op voorhand weten over welke financiële 
draagkracht men beschikt in de toekomst. In de positieve zin allemaal goed en wel maar andersom 
kan dit zware negatieve gevolgen hebben, zowel financieel als op vlak van mentaal welzijn. 

Concreet: 

- wij worden genoodzaakt om bepaalde belangrijke uitgaven uit te stellen; 
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- wij worden ongewild in een positie van schuldbemiddeling gezet, wat een negatief gevoel van 
wanbetaler oplevert - wat wij niet zijn; 

- ik heb mijn verplichting vervuld wat afgedaan wordt als onbelangrijk, wat zorgt voor de neiging om 
in 't vervolg eens 2x na te denken of het nog wel zin heeft om verplichtingen na te komen; 

- mijn dochter kampt reeds met moeilijkheden omwille van Corona. Dit komt er nog eens bovenop. 

 

Dit allemaal omdat .............. 2 jaar geleden de uitbetaling niet geschorst heeft zoals aangegeven in 
mijn mail, die ze niet in hun dossier terugvinden. Daar ik van mening ben dat .............. hier niet 
ongestraft mee mag wegkomen, vraag ik eveneens aan de commissie dat de terugvordering van het 
Groeipakket voor  zowel mijn dochter als mezelf wordt ingetrokken om te vermijden dat er bij de 
uitbetalingsactoren een gevoel van straffeloosheid zou ontstaan (zoals .............. dat naar mijn gevoel 
reeds opwekt). 

 

Ik begrijp dat er mensen zijn die bewust bepaalde instanties oplichten en dat hieraan gevolg moet 
gegeven worden in de vorm van een bepaalde straf. 

Ik ben daar geen van. 

Ik ben iemand die netjes op tijd rekeningen betaalt, alsook mijn belastingen. Iemand die de financiën 
op orde houdt om geen schulden te creëren; die aangeeft om geen geld meer te krijgen als ik denk er 
geen recht meer op te hebben... om later niets te moeten terugbetalen omdat het door bepaalde 
omstandigheden misschien niet kan; iemand die maandelijks rondkomt met wat hij krijgt. 

Is deze situatie dan de manier hoe er met de burger wordt omgegaan? 

Niet erg vertrouwenswaardig. 

Ik begrijp dat er een verschil is tussen recht en rechtvaardigheid maar ik hoop dat er niet vergeten 
wordt dat het recht wel voortgekomen is vanuit rechtvaardigheid en niet andersom. Ik hoop dat dit 
gegeven in het achterhoofd gehouden wordt wanneer er beslissingen worden genomen. 

Ik denk dat het voor een overheid en alle instellingen die eronder vallen wenselijk is dat de burger 
zich veilig en gerust voelt om ervoor te zorgen dat het vertrouwen als ook respect behouden blijft. Dit 
gevoel is bij mij nu wel zoekgeraakt. 

Als laatste wil ik nog meegeven dat er tevens klacht werd ingediend bij De Vlaamse Ombudsdienst 
dd. 02/08/'21 maar er tot op heden nog enkele onduidelijkheden zijn tussen de Ombudsdienst en de 
klachtencoördinator van het VUTG. 

In bijlage vindt u de klachtenbrief aan .............. en de Ombudsdienst, alsook het antwoord van 
.............. en het VUTG, de mail van aangifte van tewerkstelling & volmacht van mijn dochter om haar 
dossier te behartigen. (…)” 

 

Ter zitting herneemt de verzoekster haar uitvoerige argumentatie die ze reeds aan de 
Geschillencommissie bezorgde.  Ze uit ook haar onbegrip over het feit dat de verwerende partij de e-
mail waarin zij de verwerende partij verwittigde over de tewerkstelling van haar dochter niet kan 
terugvinden in het dossier.  Tevens wijst ze bijkomend op een stuk dat zij terugvond op de website 
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GPedia (‘bijlage IIIa bij CO 1386/2017 – fiche student + werkzoekende schoolverlater, p.1 tot en met 
7) waarin de procedure wordt beschreven voor de informatievergaring (onder de federale Algemene 
Kinderbijslagwet, toepasselijk tot 31.12.2018).  Zij wijst tevens op haar moeilijke financiële situatie 
als alleenstaande moeder. 

 

 

4. Standpunt van verwerende partij: 
 

Bij e-mail d.d. 25.01.2022 bezorgde de verwerende partij volgend standpunt: 

“(…) 

De feiten 

Mevrouw ............... had op 31.12.2018 een bijslagtrekkendedossier bij kinderbijslagfonds ……………... 
In dit dossier ontving mevrouw gezinsbijslag voor haar kind ...................................... De gezinsbijslag 
werd toegekend op basis van de prestaties van mevrouw ............... en het kind had over deze maand 
de hoedanigheid van student met studies in het hoger onderwijs.  

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 kind 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)’. 

[…] 

Hierdoor valt het kind ..................................... conform artikel 209 van het Groeipakketdecreet onder 
de artikelen van de kinderbijslagreglementering die zijn opgenomen in boek 5, deel 2. ............. kan dus 
een verder recht op kinderbijslag genieten indien zij voldoet aan de kinderbijslagreglementering. 

 

Groeipakketdecreet - Artikel 210 

§1. Een rechtgevend kind dat geboren is vóór 1 januari 2019 en voor wie het recht 
op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering is geopend op 31 december 2018, 
blijft recht geven op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering als aan de 
voorwaarden, vermeld in artikel 8, is voldaan. 
 
Groeipakketdecreet - Artikel 8 
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§2. Het kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, geeft recht op gezinsbijslagen: 
[…] 

3° tot en met de maand waarin het kind 25 jaar wordt als het leerling, student, stagiair of 
schoolverlater is, overeenkomstig de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden en met behoud 
van de toepassing van punt 1° en 2°; 
[…] 

 

Voor de periode van 01.01.2019 tot en met 30.09.2019 heeft ............. de hoedanigheid van student. 
Het kind volgt volgens de flux onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 hoger onderwijs en kan een 
recht openen indien zij voldoet aan de vastgelegde voorwaarden. 

 

Artikel 23 BVR Rechtgevend kind 

De volgende onderwijstypes worden beschouwd als hoger onderwijs: 
1°      het hoger onderwijs dat in België georganiseerd wordt en dat als dusdanig is erkend; 
[…] 

 

Artikel 24 BVR Rechtgevend kind 

§1. Het kind dat ingeschreven is in een of meer instellingen voor hoger onderwijs binnen of buiten 
België om er een of meer vormingen te doorlopen met in totaal minstens 27 studiepunten per 
academiejaar, is rechtgevend op gezinsbijslagen. 
[…] 

 

Artikel 29 BVR Rechtgevend kind 

§1. De winstgevende activiteit van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, leidt tot de 
schorsing van de gezinsbijslagen, tenzij die activiteit: 
1°      gedurende maximaal 475 uur, waarvoor een verminderde sociale bijdrage verschuldigd is, 
uitgeoefend wordt in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten als vermeld in titel VII 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

2°      in een maand niet meer dan tachtig uren uitgeoefend wordt in het kader van elke tewerkstelling, 
die geen tewerkstelling is als vermeld in punt 1°; 
[…] 

 

Voor de periode van 01.10.2019 tot en met 30.09.2020 heeft het kind de hoedanigheid van 
schoolverlater.  

 

Artikel 40 BVR Rechtgevend kind 

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

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

3°      de maand na de einddatum, vermeld in artikelen 22 en 28; 

[…] 

 

Artikel 41 BVR Rechtgevend kind 

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

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

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

[…] 

 

Op 12.04.2020 verhuist het kind ............. uit het gezin van mevrouw ............... en gaat zelfstandig 
wonen. Het kind ............. woont alleen en heeft geen opvoeder. Conform Toelichtingsnota 7 van 18 
april 2019 wordt er door onze diensten een begunstigdenkerndossier opgestart met mevrouw 
..................................... als begunstigde.  

Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – 5.1 Kind als begunstigde voor zichzelf 

Het rechtgevend kind wordt zelf begunstigde als het: 

[…] 

+ 16 jaar is en alleen woont (RNP of a.d.h.v. officiële documenten, zoals model 2-verklaring van de 
wijkagent, verklaring OCMW of beschikking vonnis en/of arrest14);  dit wordt verder toegelicht in de 
toelichtingsnota over de sociale toeslag; 

[…] 

 

Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – 5.1.2. Het kind is gehuwd, of gerechtelijk ontvoogd, of + 16 jaar 
en woont alleen, of is begunstigde voor eigen kind en is niet in het gezin van (één van) zijn ouder(s) 

Begunstigden(kern): het kind voor de gezinsbijslag en de sociale toeslag. 

Betaalmodaliteit: volgens de keuze van het kind. 

Inkomstenkern: het kind  + partner. 

[…] 

Concreet werden de betaling voor het kind ..................................... als volgt uitgekeerd:  

- Aan bijslagtrekkende ............... ............. de periode van 01.01.2019 tot en met 30.04.2020. 
- Aan begunstigde ........................ ............. de periode 01.05.2020 tot en met 30.09.2020. 
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Op 20.07.2021 verzonden onze diensten een negatieve regularisatiebrief aan mevrouw ................ 
Hiermee werd mevrouw ............... op de hoogte gebracht van het feit dat zij ten onterecht een bedrag 
van 820,56 EUR ontvangen had voor de periode van 01.10.2019 tot en met 31.01.2020. 

Op 20.07.2021 verzonden onze diensten een negatieve regularisatiebrief aan mevrouw 
......................... Hiermee werd mevrouw ........................ op de hoogte gebracht van het feit dat zij ten 
onrechte een bedrag van 676,62 EUR ontvangen had voor de periode van 01.05.2020 tot en met 
31.07.2021. 

 

Tegen beide beslissingen gaat mevrouw ............... in beroep waarbij zij dit in naam van mevrouw 
........................ doet voor de schuld ten bedrage van 676,62 EUR.  

 

De gegrondheid 

Wij beschouwen het verzoekschrift als ongegrond voor de periode vanaf 01.10.2019 tot 31.01.2020 en 
01.05.2020 tot en met 31.07.2020. 

Over de betwiste periode had het kind ..................................... de hoedanigheid van schoolverlater. Het 
recht op het Groeipakket dient dan ook beoordeeld te worden aan de hand van de voorwaarden 
opgesomd in artikel 41 BVR Rechtgevend kind.  

 

Artikel 41 BVR Rechtgevend kind 

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

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

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

[…] 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de gewerkte uren van het kind zoals deze zijn doorgegeven aan de 
kruispuntbank.  
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Volgens deze gegevens voldoet het kind ..................................... niet aan de voorwaarde om recht te 
hebben op kinderbijslag voor de periode van 01.10.2019 tot 31.01.2020 en van 01.05.2020 tot en met 
31.07.2020. In elk van deze maanden heeft zij immers meer dan 80 uren gewerkt. De schulden werden 
opgemaakt conform Toelichtingsnota 19 van 18 mei 2021. 

 

Toelichtingsnota 19 van 18 mei 2021 - aangepaste versie 26.10.2021 - Vaststelling van de regels voor 
de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader 
van het gezinsbeleid en de Vlabel-procedure – 3.3 Onverschuldigde betalingen: categorieën A t.e.m. E 

[…] 

Onverschuldigde betaling type B 

Een onverschuldigde betaling kan in deze categorie worden ingedeeld op voorwaarde dat: 

de onverschuldigde betaling te wijten is aan verzuim of nalatigheid van de begunstigde 

OF 

de onverschuldigde betaling te wijten is aan een fout van de uitbetalingsactor, maar waarbij de 
begunstigde niet te goeder trouw heeft gehandeld. Hierbij is het aan de uitbetalingsactoren om het 
vermoeden van de goede trouw van de begunstigde te weerleggen. 

[…] 
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De schulden van mevrouw ............... ............. en haar dochter ........................ ............. vallen onder het 
type B. Volgens onze diensten hebben de begunstigden niet te goeder trouw gehandeld. Dit wordt 
hieronder verduidelijkt.  

 

Toelichtingsnota 19 van 18 mei 2021 - aangepaste versie 26.10.2021 - Vaststelling van de regels voor 
de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader 
van het gezinsbeleid en de Vlabel-procedure – 5.3.1 Te goeder trouw 

Een ontvanger wordt geacht te goeder trouw te zijn als hij niet wist of redelijkerwijze niet kon weten 
dat hij ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid heeft ontvangen. 

Gelet op de complexiteit van de regelgeving kan de ontvanger niet worden geacht te weten of te 
moeten weten dat hij al dan niet recht had op de onverschuldigde betaalde toelage wanneer de 
ontvanger ter goeder trouw was en dat hij erop mag vertrouwen dat de uitbetalingsactor de juiste 
beslissing neemt en correct uitbetaalt. 

[…] 

De goede trouw van de ontvanger zal geval per geval moeten worden beoordeeld. Als algemene regel 
kan men stellen dat het vermoeden van de goede trouw weerlegd is als de ontvanger: 

[…] 

 bijzondere of algemene informatie (bv.: informatiebrieven, regularisatiebrieven) had 
ontvangen waaruit blijkt dat de beslissing tot toekenning van de toelage door de 
uitbetalingsactor ten onrechte is genomen; 

[…] 

 

 

Onze diensten verzonden op 20/09/2018 een brief naar mevrouw ............... met volgende informatie 
(zie stuk 1). 
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Onze diensten verzonden op 06/09/2019 een brief naar mevrouw ............... met volgende informatie 
(zie stuk 2).   
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Onze diensten verzonden op 19.06.2020 een brief naar mevrouw ........................ met volgende 
informatie (zie stuk 3) 
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Zowel mevrouw ............... als mevrouw ........................ werden door onze diensten voldoende 
geïnformeerd zodat zij redelijkerwijs konden weten dat zij geen recht hadden op de uitgekeerde 
bedragen. Dit wordt ook niet betwist door mevrouw.  

 

Tot slot wil ik verwijzen naar het verslag van de werkgroep debiteuren d.d. 01.06.2021 (zie stuk 4).  

 

In bovenstaande vergadering van de werkgroep debiteuren werd ons medegedeeld dat het louter 
meedelen van een tewerkstelling onvoldoende is om als te goeder trouw beschouwd te kunnen 
worden. De mail die mevrouw op 09.11.2019 naar onze diensten zond, met de informatie dat haar 
dochter tewerkgesteld was, kan dus niet als voldoende beschouwd worden.  

Om de hierboven vermelde redenen acht .............. Vlaanderen de eis van mevrouw ............... tot 
nietigverklaring van onze beslissingen, als ongegrond. (…) ” 

 

 

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

Ingevolge de klacht d.d. 02.08.2021 van verzoekster, formuleerde de Klachten- en 
bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket, een advies op 23.09.2021. 

Per e-mail d.d. 04.01.2022 informeerde de Klachten- en bemiddelingsdienst het secretariaat van de 
Geschillencommissie als volgt: “Op 06.10.2021 werd mijn tussenkomst verzocht door de Vlaamse 
Ombudsdienst.  Naar aanleiding hiervan werd de klacht heropend.  Ik nam opnieuw contact op met 
de uitbetaler ...............  In bijlage zend ik je een kopie van mijn antwoord aan de Vlaamse 
Ombudsdienst van 29.11.2021.” 

 

- Standpunt d.d. 23.09.2021 van de Klachten- en bemiddelingsdienst: 
 

“Naar aanleiding van jouw e-mail startte ik een klachtendossier op en contacteerde ik je uitbetaler 
............... 
Je ontving van je uitbetaler een brief waarmee gevraagd werd € 820,56 terug te storten. Je zou ten 
onrechte gezinsbijslag ontvangen hebben voor ............. over de periode van 01.10.2019 tot 
31.01.2020 omwille van een tewerkstelling van meer dan 80 uur per maand als schoolverlater. 
Je was hiermee niet akkoord omwille van volgende redenen : 

 op 06.09.2019 bracht je de uitbetaler ervan op de hoogte dat ............. haar studies stopzette 
 op 09.11.2019 liet je de uitbetaler .............. weten dat ............. vanaf 14.10.2019 

tewerkgesteld was en vroeg je om stopzetting van de betaling. 
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Je ontving op jouw berichten geen reactie van de uitbetaler. De betalingen zouden ook niet zijn 
stopgezet waardoor je ervan uitging recht te hebben op de gezinsbijslag. 
Je wenst dat het debet teniet wordt beschouwd. 
 
Reglementering 
Vanaf 01.01.2019 werd gestart met de nieuwe Vlaamse kinderbijslagregeling, die Groeipakket heet. 
Het algemeen principe van het Groeipakket is als volgt : 
Een kind dat in Vlaanderen woont (inschrijving rijksregister) en de Belgische nationaliteit heeft of de 
toelating heeft of gemachtigd is in het Rijk te verblijven, heeft recht op het Groeipakket.  
Er is een onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de maand waarin het kind 18 jaar 
wordt, of 21 jaar voor kinderen met een handicap.  
Voor een kind +18 jaar kan er recht zijn tot en met de maand waarin het kind 25 jaar wordt mits de 
voorwaarden van de studies of als schoolverlater vervuld zijn. 
In het niet-hoger onderwijs moet de leerling minstens 17 uren les per week volgen in 1 of meerdere 
scholen OF in 1 of meerdere vormingscentra waar hij een leertijd doorloopt of een 
ondernemerschapstraject volgt. 
In het hoger onderwijs moet de student ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten in één (of 
meerdere) Belgische erkende instelling(en) voor hoger onderwijs. 
Een schoolverlater heeft recht op gezinsbijslag voor een periode van in totaal twaalf maanden nadat 
hij niet meer voldoet aan de voorwaarden van het onvoorwaardelijk recht of nadat hij niet meer 
wordt beschouwd als student. De jongere krijgt dus een krediet van 12 maanden na het beëindigen 
of stopzetten van de studies en hij kan met dit krediet ook de lacunes die in een onregelmatige 
schoolcarrière bestaan, opvangen. De termijn van twaalf maanden start de maand na de datum 
waarop de studie  werd beëindigd. De verplichting tot inschrijving als werkzoekende valt weg. 
Als de jongere opnieuw voldoet aan de voorwaarde van student dan is er een onderbreking in de 
periode van 12 maanden vanaf de maand nadat de voorwaarden terug vervuld zijn en de gebruikte 
maanden worden in mindering gebracht (=rugzakprincipe). 
Om het recht op gezinsbijslag niet te verliezen mag de jongere als student en als werkzoekende : 
- maximaal 475 uur per jaar werken in het kader van een studentenovereenkomst 
- EN  in 1 maand niet meer dan 80 uren werken in elke andere tewerkstelling 
- onbeperkt een activiteit als zelfstandige uitoefenen die geen bijdragen verschuldigd is als een 
zelfstandige in hoofdberoep 
Opgelet: de jongere mag geen sociale uitkering ontvangen, zoals een werkloosheidsuitkering 
 
Concreet in jouw situatie 
............. was over het academiejaar 2018-2019 hogeschoolstudent. Op basis van haar statuut als 
student had zij recht tot 30.09.2019. 
Vanaf 01.10.2019 kon zij nog recht hebben als schoolverlater over een periode van 12 maanden mits 
voldaan werd aan de tewerkstellingsvoorwaarden (tot 30.09.2020).  
Op 06.09.2019 bracht je je uitbetaler .............. ervan op de hoogte dat …… haar studies stopzette. 
Naar aanleiding hiervan werd haar statuut door de uitbetaler aangepast naar schoolverlater vanaf 
01.10.2019 en werd de informatiebrief +18 jaar naar jou opgestuurd. 
De uitbetalers van het Groeipakket werden niet automatisch op de hoogte gesteld van een 
tewerkstelling. Dit is de reden waarom de informatiebrief werd opgestuurd. Hiermee werd verzocht 
om een tewerkstelling te melden zodat de betaling van het Groeipakket kon geschorst worden. 
Sinds kort worden de tewerkstellingen wel automatisch doorgegeven door de RSZ en door de 
uitbetalers verwerkt. 
Bij deze automatische verwerking is gebleken dat ............. over de periode van 01.10.2019 tot 
31.01.2019 en van 01.05.2020 tot 31.07.2020 meer dan 80 uur per maand presteerde. Bijgevolg 
werd een debet opgesteld over deze periodes. De periode van 01.10.2019 tot 31.01.2019 werd aan 
jouw teruggevraagd, de periode van 01.05.2020 tot 31.07.2020 aan ............. (zie uitleg verder). 
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Reglementering 
De schuldenaar aan wie een beslissing tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag is 
meegedeeld, kan bij de uitbetaler, waarbij de schuld is ontstaan, een verzoek indienen om van die 
terugvordering af te zien. De uitbetaler die dergelijk verzoek ontvangt, stuurt een ontvangstbewijs 
naar de schuldenaar met daarbij een formulier waarop de schuldenaar zijn gezinsinkomen kan 
aangeven en waarbij hij de nodige bewijsstukken kan toevoegen. Het is op basis van dit formulier dat 
de uitbetaler beslist of hij volledig of gedeeltelijk van de schuld afziet. De inkomsten waarover de 
uitbetaler reeds beschikt, moeten niet opnieuw worden aangeleverd.  
Het verzoek kan alleen ingewilligd worden als de schuldenaar:  

 te goeder trouw is én; 
 zich in een onzekere financiële situatie bevindt. 

Een schuldenaar wordt geacht te goeder trouw te zijn als hij niet wist of redelijkerwijze niet kon 
weten dat hij ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid heeft ontvangen.  
De goede trouw van de schuldenaar dient geval per geval te worden beoordeeld.  
Indien een jongere begint te werken, dan wordt veronderstelt dat men weet dat dit een invloed heeft 
op het Groeipakket. Terugvorderingen moeten gebeuren, ook als betrokkene dat liet weten. 
 
Concreet 
Op 09.11.2019 liet je aan je uitbetaler .............. weten dat ............. vanaf 14.10.2019 tewerkgesteld 
was. 
Dit bericht vindt .............. niet terug in het dossier, bijgevolg werd het dossier ook niet in beletsel 
gezet wegens een vermoedelijke winstgevende activiteit >80uren/maand. 
Ongeacht het feit of .............. je bericht ontving of niet kan er niet afgezien worden van het debet. Op 
07.09.2019 ontving je immers de informatiebrief +18 jarigen waardoor je moest weten dat als 
............. begint te werken dat dit een invloed had op het Groeipakket. 
 
Reglementering 
De jongere kan de gezinsbijslag voor zichzelf ontvangen als hij : 

 gehuwd is 
 ontvoogd is of minstens 16 jaar is, en hij zijn woonplaats niet bij zijn ouders of zijn werkelijke 

opvoeders heeft (afzonderlijke domicilie of aangetoond met officiële documenten) 
 gezinsbijslag ontvangt voor eventuele eigen kinderen. 

De wijziging van de domicilie wordt via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid automatisch 
doorgegeven aan de uitbetaler (vroeger kinderbijslagfonds). Vanaf de maand daaropvolgende is de 
gezinsbijslag aan de jongere verschuldigd.  
De uitbetalers moeten alle beslissingen ten opzichte van een sociaal verzekerde aan deze laatste 
betekenen. (Art. 7, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal 
verzekerde.) 
 
Concreet 
Op 12.04.2020 verliet ............. jouw gezin, bijgevolg werd vanaf 01.05.2020 het Groeipakket aan 
............. zelf uitbetaald. Zij ontving hier brieven over en in juni 2020 ontving zij de informatiebrief +18 
jarigen. Hier kwam geen reactie op. 
Voor de resterende periode schoolverlater (01.05.2020 tot 30.09.2020) werd het Groeipakket 
uitbetaald aan ............. zelf. 
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Na de automatische verwerking van de tewerkstellingsgegevens werd de ten onrechte uitbetaalde 
gezinsbijslag over de periode van 01.05.2020 tot 31.07.2020 teruggevorderd van .............. 
Rekening houdend met bovenvermelde gegevens besluit ik dat je dossier correct behandeld werd 
door de uitbetaler ...............” 
 

- Aanvullend antwoord d.d. 29.11.2021 van de Klachten- en bemiddelingsdienst: 
 

“Naar aanleiding van je e-mail van 06.10.2021 betreffende de ontvangen documenten nam ik 
opnieuw contact met de uitbetaler ............... 
 
Hierna geef ik je een overzicht van de gevoerde correspondentie. 
 
Feit : 
Op 06.09.2019 ontving .............. een e-mail van betrokkene met de melding dat haar dochter 
............. afgestudeerd is. 
Actie van .............. :  

 aanpassing statuut student naar schoolverlater vanaf 01.10.2019 
 STU2 - infobrief +18 jarigen werd verstuurd op 07.09.2019  

.............. bevestigde mij nogmaals dat deze infobrief wel degelijk werd verstuurd op 07.09.2019  
Feit : 
Op 09.11.2019 liet betrokkene per e-mail weten dat haar dochter vanaf 14.10.2019 tewerkgesteld is. 
Actie van ..............:  
.............. kan deze e-mail niet terugvinden in het dossier. 
In hun antwoord aan betrokkene werd door .............. een foutieve datum vermeld : 14.11.2019 in 
plaats van 09.11.2019. 
Feit : 
Op 12.04.2020 is er een domiciliewijziging van ..............  
Actie van ..............: 
Vanaf 01.05.2020 is zij begunstigde voor haarzelf.  
Op 30.04.2020 worden opgestuurd naar ............. : 

 Brief waarin meegedeeld wordt dat zij vanaf 01.05.2020 begunstigde is van haar eigen 
Groeipakket 

 Formulier voor een betaling op een rekening 

Op 30.04.2020 wordt eveneens een brief gestuurd aan de moeder waarin meegedeeld wordt dat zij 
vanaf 01.05.2020 geen gezinsbijslag meer zal ontvangen voor .............. 
Op 19.06.2020 werd de infobrief STU02 verstuurd naar .............. 
 
Bijkomende: ............. is 18 jaar geworden in 2016. Vanaf september 2019 werden er jaarlijks info 
brieven in verband met het recht op gezinsbijslag voor studenten en schoolverlater verstuurd. 
Rekening houdend met bovenvermelde gegevens ben ik van oordeel dat betrokkene kon weten dat 
............. geen recht had op de gezinsbijslag ingeval van tewerkstellingen. Bijgevolg kan het principe 
ter goeder trouw niet toegepast worden en kan er ook niet afgezien worden van de terugvordering.” 
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6. Beoordeling in rechte: 
 

Voorliggend verzoek is gericht tegen de beslissingen van de verwerende partij d.d. 20.07.2021 tot 
terugvordering van een bedrag van 820,56 EUR wegens tewerkstelling van meer dan 80u./maand als 
schoolverlater tijdens de periode van 01.10.2019 tot en met 31.01.2020 alsook van een bedrag van 
820,56 EUR om dezelfde reden tijdens de periode van 01.10.2019 tot en met 31.01.2020. 

Daarnaast maakt de verzoekster in haar klacht haar ongenoegen kenbaar over een aantal andere 
aspecten in het kader van het verloop van de toekenning en de terugvordering van het Groeipakket, 
alsook de wijze van communicatie. 

 
6.1. Recht op het Groeipakket voor schoolverlaters 

 

Uit de toelichting van de verwerende partij blijkt dat de betwiste bedragen werden betaald aan de 
verzoekster op basis van de hoedanigheid van schoolverlater van de dochter van verzoekster. 

In uitvoering van artikel 8, § 2, eerste lid, 3° en tweede lid Groeipakketdecreet (cf. “Het kind, vermeld 
in paragraaf 1, eerste lid, geeft recht op gezinsbijslagen: (…) 3° tot en met de maand waarin het kind 
25 jaar wordt als het leerling, student, stagiair of schoolverlater is, overeenkomstig de door de 
Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden en met behoud van de toepassing van punt 1° en 2°;” 
kunnen er namelijk nog gedurende 12 maanden2 gezinstoelagen worden toegekend onder de 
voorwaarden van artikel 41 BVR Rechtgevend kind, als volgt: 

 

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

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

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

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

(…)” 

 

Uit het standpunt dat de verwerende partij overmaakte, blijkt voor de dochter van verzoekster de 
tewerkstellingsnorm van 80u./maand te zijn overschreden tijdens de periode van 01.10.2019 tot 
31.01.2020 en van 01.05.2020 tot en met 31.07.2020.  

 

 
2 Artikel 40 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse 
hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden 
voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen (hierna 
BVR Rechtgevend kind). 
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6.2. Opportuniteit van de terugvordering van het onverschuldigde bedrag aan 
uitbetaalde schooltoeslag  

 
Uit voorliggend verzoek blijkt dat de verzoekster in wezen niet betwist dat er voor de betrokken 
periode niet voldaan werd aan de tewerkstellingsnorm.  Zij wijst er evenwel op dat zij de 
verwerende partij tijdig heeft in kennis gesteld van de tewerkstelling maar de uitbetalingen 
vooralsnog niet geschorst werden door verwerende partij; zij meent dat er geen fout van 
harentwege ten grondslag ligt aan de terugvordering en geeft hierbij aan dat zij niet bereid is de 
betwiste schuld terug te betalen daar zij meent dat dit voor rekening van de verwerende partij is.  

 
 
6.2.1. Algemene principes   
  

 Artikel 1376 BW en artikel 103, §1, eerste lid, Groeipakketdecreet:  
  
Conform de bepalingen van artikel 1376 BW is diegene die per vergissing of met zijn weten iets 
ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht het terug te geven aan diegene van wie hij 
het onverschuldigde heeft ontvangen.  
  
In dezelfde zin bepaalt artikel 103, §1, eerste lid Groeipakketdecreet:  
“Onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden teruggevorderd, 
behalve in de gevallen waarin een dergelijke terugvordering wordt uitgesloten door dit decreet, door 
inhoudingen, verricht door de uitbetalingsactor, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1410, §4, 
van het Gerechtelijk Wetboek, op nog te betalen toelagen in het kader van het gezinsbeleid.”  
  

 Fout van de uitbetalingsactor: artikel 92, §1, 1° en 2° lid Groeipakketdecreet:  
  
De bepalingen van artikel 92, § 1, 1e en 2e lid Groeipakketdecreet vormen een uitzondering op dit 
algemene principe van de terugvordering van onverschuldigd betaalde toelagen in de mate dat 
wordt gesteld dat:  
“Als de uitbetalingsactor vaststelt dat een beslissing over toelagen in het kader van het gezinsbeleid 
aangetast is door een juridische of materiële fout, trekt hij die beslissing in en neemt hij op eigen 
initiatief een nieuwe beslissing die uitwerking heeft op de datum waarop de ingetrokken beslissing is 
ingegaan of had moeten ingaan, met behoud van de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk 2 
van deze titel.   
   
Als het gaat om een fout van de uitbetalingsactor, waarvan de begunstigde zich normaal geen 
rekenschap kan geven, en het bedrag van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid kleiner is 
dan het bedrag dat aanvankelijk was toegekend, neemt de uitbetalingsactor een nieuwe beslissing 
die uitwerking heeft op de eerste dag van de maand na de kennisgeving ervan.”  
  
De Memorie van toelichting betreffende het Groeipakketdecreet bevat hierover de volgende 
toelichting:   
“Dit artikel regelt de situatie waarin een beslissing van een uitbetalingsactor aangetast is door een 
juridische of materiële fout.  
De uitbetalingsactor die een juridische of materiële fout vaststelt, trekt de oorspronkelijke beslissing 
in en neemt een nieuwe beslissing die uitwerking heeft op datum van de oorspronkelijke beslissing.   
Van bovenstaand principe wordt afgeweken wanneer de fout te wijten is aan de uitbetalingsactor en 
het bedrag waarop de begunstigde recht heeft op grond van de nieuwe beslissing kleiner is dan wat 
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aanvankelijk was toegekend.  In dat geval heeft de nieuwe beslissing enkel uitwerking voor de 
toekomst.  De ratio legis is duidelijk dat de begunstigde niet de gevolgen moet dragen van een fout 
van de uitbetalingsactor.  Het moet echter gaan om een fout die de begunstigde redelijkerwijze niet 
kon opmerken.   
Indien een begunstigde bijvoorbeeld een bedrag ontvangt waarvan hij redelijkerwijze moest beseffen 
dat hij daarop geen recht had, dan zal de nieuwe beslissing wel uitwerking hebben op datum van de 
oorspronkelijke beslissing en kan dus geen toepassing gemaakt worden van de uitzondering.”  
  

 Rechtspraak en administratieve praktijk:  
  
Voor het hiernavolgende referentiekader inzake rechtspraak en administratieve praktijk verwijst de 
Geschillencommissie naar de beslissing nr. 2019/017 d.d. 22.11.2019 van de Geschillencommissie.  
Bij gebreke aan gedetailleerde nieuwe administratieve onderrichtingen in het kader van het 
Groeipakketdecreet, wordt hierna verwezen naar de administratieve onderrichtingen in het kader 
van de AKBW die gold tot 31.12.2018.  Vanuit het Agentschap Uitbetaling Groeipakket werd intern 
reeds gecommuniceerd dat de vroegere richtlijnen, in de mate dat ze niet in tegenspraak zijn met 
het Groeipakketdecreet, nog instructief kunnen zijn.  
  
Tot en met 31 december 2018 golden onder de toepassing van de federale Algemene 
Kinderbijslagwet gelijkluidende bepalingen, terug te vinden in artikel 17 van het Handvest van de 
Sociaal Verzekerde (ingevoerd bij Wet van 11 april 1995 – stuk 10 – verder HSV genoemd) die stellen 
dat:   
‘Wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of materiële 
vergissing, neemt de instelling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe beslissing die 
uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten ingaan, onverminderd de 
wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring.   
  
Onverminderd de toepassing van artikel 18, heeft de nieuwe beslissing, indien de vergissing aan de 
instelling van sociale zekerheid te wijten is, uitwerking op de eerste dag van de maand na de 
kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het aanvankelijk toegekende 
recht.   
   
Het vorige lid is niet van toepassing indien de sociaal verzekerde weet of moest weten, in de zin 
van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met 
subsidies, vergoedingen en toelagen, dat hij geen recht heeft of meer heeft op het gehele bedrag 
van de prestatie.’   
  
In dit kader kan wat betreft de voormelde bepalingen van artikel 17 HSV worden verwezen naar de 
reeds bestaande rechtspraak waar zich een duidelijke tendens voordeed om te concluderen dat de 
sociaal verzekerde gelet op de complexiteit van de regelgeving niet kan geacht worden te weten of 
te moeten weten dat hij/zij al dan niet recht had op het onverschuldigde bedrag wanneer zij/zij te 
goeder trouw was en dat hij/zij erop mag vertrouwen dat de sociale zekerheidsinstelling de juiste 
beslissing neemt en correct uitbetaalt.     
  
Omgekeerd werd doorgaans geoordeeld dat er wél tot terugvordering kan worden overgegaan 
indien de sociaal verzekerde niet te goeder trouw was, waaromtrent de bewijslast bij de 
socialezekerheidsinstelling ligt (zie bvb. arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 15 maart 2013 
A.R. 2012/AH/227; vonnis van de Arbeidsrechtbank van Nijvel, afdeling Waver van 28 juli 2015 A.R. 
14/3052/A; vonnis van de Arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Sint-Niklaas van 16 januari 2015 A.R. 
14/1092/A en arrest van het Arbeidshof te Luik, afdeling Luik van 7 mei 2018 A.R. 2017/AL/122).   
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In de administratieve praktijk werd er door de kinderbijslagfondsen bij de toepassing van de 
bepalingen van artikel 17 HSV eveneens naar gestreefd om bij een fout van het kinderbijslagfonds 
enkel terug te vorderen indien het vermoeden van de goede trouw van de sociaal verzekerde kon 
worden weerlegd (zie de omzendbrief CO nr. 1402 van 26 februari 2015).  
   
Betreffende de bepaling van de goede trouw kan worden verwezen naar de omzendbrief CO 
nr. 1360 van 20 juli 2006 (administratieve onderrichting FAMIFED), punt 2.2 waar wordt gesteld:  
‘De wet wilde een sociaal verzekerde die te goeder trouw was, selectief beschermen tegen foutieve 
handelingen van de administratie. Deze voorwaarde van goede trouw is enkel vervuld wanneer de 
sociaal verzekerde niet kon twijfelen aan de gegrondheid van de beslissing tot uitbetaling die ten 
onrechte werd genomen ten opzichte van hem.   
De wettekst die het feit van 'weten of moeten weten' voorziet, duidt aan dat men het standpunt 
moet innemen van een sociaal verzekerde die handelt met 'normale voorzichtigheid en toewijding', 
en niet dat van de concrete sociaal verzekerde die de onverschuldigde betaling ontving.  Zo heeft het 
feit geen weerslag dat de concrete sociaal verzekerde het slachtoffer was van omstandigheden 
(ziekte, zwakzinnigheid, gebrekkige kennis van de taal,...) die op het moment van de betaling zijn 
begrip konden schaden.   
  
De materie zal geval per geval moeten geëvalueerd worden.  
  
Als algemene regel kan men stellen dat de bijslagtrekkende 'wist of moest weten' als hij:   
- een/de onverschuldigde bijslag ontving wegens frauduleuze handelingen of valse of bewust onjuiste 
verklaringen afgelegd door hem;   
- voor de onverschuldigde betaling bijzondere of algemene informatie had (controleformulieren 
met precisies over een bepaalde situatie die de sociaal verzekerde kende) die de pertinentie weerlegt 
van de later ten onrechte genomen beslissing tot toekenning;   
- wegens de aard van de betaling zelf (o.a. dubbele betaling van een zelfde bedrag aan kinderbijslag 
voor eenzelfde periode; kennisgeving van de toekenning van een sociale toeslag terwijl de 
rechthebbende zich niet in een dergelijke situatie bevindt,...) onmogelijk niet op de hoogte kon zijn 
van het onverschuldigde karakter van de betaling.’   
  
Voorts verwijst de Geschillencommissie naar de volgende nieuwe administratieve onderrichtingen in 
de Toelichtingsnota nr. 19 d.d. 18.05.2021 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket in het kader 
van het Groeipakketdecreet:  
  
“(…) 
 
Juridische of materiële fout 

Als de uitbetalingsactor vaststelt dat een juridische of materiële fout aan de basis ligt van een 
beslissing over toelagen in het kader van het gezinsbeleid, dan trekt hij deze beslissing in en neemt 
een nieuwe beslissing die uitwerking heeft vanaf de datum waarop de ingetrokken beslissing is 
ingegaan of had moeten ingaan. De bepalingen m.b.t. de verjaring blijven van toepassing. 

Als de fout te wijten is aan de uitbetalingsactor, waarbij de begunstigde dit niet kon weten én het 
bedrag van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid kleiner is dan het bedrag dat werd 
toegekend, dan neemt de uitbetalingsactor een nieuwe beslissing die uitwerking heeft op de eerste 
dag van de maand na de kennisgeving van deze beslissing. 
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(…) 

 

3. Terugvordering onverschuldigde betalingen 

3.1. Uitgangspunt: alle onverschuldigd betaalde toelagen terugvorderen 
Alle onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden door 
de uitbetalingsactoren teruggevorderd, behalve in de gevallen die o.b.v. het Groeipakketdecreet zijn 
uitgesloten3. 
 
(…) 
 

3.3. Onverschuldigde betalingen: categorieën A t.e.m. E 
Juridische of materiële fouten die aan de basis van een beslissing over toelagen in het kader van 
het gezinsbeleid liggen, brengen onverschuldigde betalingen met zich mee. 
Onverschuldigde betalingen zijn betalingen waarbij de decretale bepalingen en reglementeringen 
niet correct zijn toegepast. Elke onverschuldigde betaling wordt ingedeeld in een categorie op basis 
van zijn oorzaak. Deze indeling is noodzakelijk om te bepalen of een onverschuldigd bedrag al dan 
niet moet teruggevorderd worden.  
 
Onverschuldigde betaling type A4 
Een onverschuldigde betaling kan in deze categorie worden ingedeeld op voorwaarde dat: 

 het onverschuldigd bedrag aan een juridische of materiële fout van een uitbetalingsactor te 
wijten is 

EN 

 bij de betaling de begunstigde te goeder trouw5 is. 

Onverschuldigde betaling type B6 
Een onverschuldigde betaling kan in deze categorie worden ingedeeld op voorwaarde dat: 

 de onverschuldigde betaling te wijten is aan verzuim of nalatigheid van de begunstigde 

OF 

 de onverschuldigde betaling te wijten is aan een fout van de uitbetalingsactor, maar waarbij 
de begunstigde niet te goeder trouw heeft gehandeld. Hierbij is het aan 

 
3 Dit is o.a. bij een fout van de uitbetalingsactor, bij het overlijden van de begunstigde,….. 
4 In bepaalde gevallen is de onverschuldigde betaling niet te wijten aan een fout van de uitbetalingsactor of 
de begunstigde, maar te wijten aan een systeemfout in de CGPA of een ander IT-matig probleem. In dergelijke 
gevallen spreken we van een onverschuldigde betaling type A bis. 
5 Zie punt 5.3.1 
6 Onverschuldigde betalingen type B die kleiner zijn dan 50 of 200 euro kunnen in de CGPA worden 
afgeschreven, los van de kwalificatiecode. Het is hierbij niet de bedoeling dat deze eerst naar een 
onverschuldigde betaling type A worden omgezet. 
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de uitbetalingsactoren om het vermoeden van de goede trouw van de begunstigde te 
weerleggen.7   

(…) 
 
3.5. Inhoudingen aan 10% is de norm 
De terugvordering van onverschuldigd betaalde toelagen gebeurt, in eerste instantie, door middel 
van inhoudingen op de toekomstige toelagen in het kader van gezinsbeleid waarop de ontvanger 
recht heeft. Zo kan er maar maximaal 10 % van iedere toekomstige toelage aan de ontvanger van de 
onverschuldigd betaalde toelage van rechtswege worden ingehouden (artikel 1410, §4, lid 1, 
Gerechtelijk Wetboek). Wanneer in andere deelentiteiten gezinsbijslagen aan de ontvanger worden 
uitbetaald, dan kan ook daar maar een inhouding ten belope van 10 % worden gevraagd. 
Bij bedrog, nalatigheid of verzuim kan 100 % van de later verschuldigde toelagen worden ingehouden 
(artikel 1410, §4, lid 4 en 5, Gerechtelijk Wetboek). Indien de uitbetalingsactor meer wenst in te 
houden dan 10 % van iedere toekomstige toelage aan de ontvanger, dan moet dit steeds worden 
gemotiveerd. Bij deze motivatie houdt de uitbetalingsactor steeds rekening met enerzijds het 
verlagen van de schuldenlast en anderzijds het doel om de last voor de burger zo laag mogelijk te 
houden. Zo mogen vervallen maar nog niet uitbetaalde toelagen in het kader van 
het gezinsbeleid volledig worden aangewend om de ten onrechte uitgekeerde toelagen terug te 
vorderen (artikel 1410, §4, lid 9, Gerechtelijk Wetboek). Ook op vraag van de ontvanger mag er meer 
dan 10 % worden ingehouden. Wanneer de uitbetalingsactor overgaat tot inhoudingen, moet dit 
steeds duidelijk aan de ontvanger worden gecommuniceerd, vooral wanneer er enerzijds op vervallen 
maar nog niet uitbetaalde toelagen en anderzijds op toekomstige toelagen wordt ingehouden. 
Achterstallen mogen aan 100 % worden ingehouden. 
Deze inhoudingen worden geschorst of beperkt wanneer de ontvanger kan aantonen dat zijn 
inkomen lager ligt of lager komt te liggen dan het bestaansminimum en dat dit het gevolg is van de 
inhoudingen op de toelagen waarop hij recht heeft. Om dit te controleren mogen 
de uitbetalingsactoren een onderzoek naar de bestaansmiddelen van de ontvanger voeren. 
Deze inhoudingen worden stopgezet wanneer er bij de arbeidsrechtbank een zaak aanhangig wordt 
gemaakt. Een klacht bij de Geschillencommissie schort de inhoudingen niet op.  
 
(…) 
 
5.3. Afzien van terugvordering op vraag van de ontvanger 
De ontvanger aan wie een beslissing tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag is 
meegedeeld, kan bij de uitbetalingsactor, waarbij de schuld is ontstaan, een verzoek indienen om van 
die terugvordering af te zien. De uitbetalingsactor die dergelijk verzoek ontvangt, stuurt een 
ontvangstbewijs naar de ontvanger met daarbij een formulier waarop de ontvanger zijn 
gezinsinkomen kan aangeven en waarbij hij de nodige bewijsstukken kan toevoegen. Het is op basis 
van dit formulier dat de uitbetalingsactor beslist of hij volledig of gedeeltelijk van de schuld afziet. De 
informatie waarover de uitbetalingsactor reeds beschikt, moeten niet opnieuw worden aangeleverd. 
Het verzoek kan alleen ingewilligd worden als de ontvanger: 

 te goeder trouw is én; 
 zich in een onzekere financiële situatie bevindt. 

 
7 Zie punt 5.3.1. 
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5.3.1. Te goeder trouw8 
Een ontvanger wordt geacht te goeder trouw te zijn als hij niet wist of redelijkerwijze niet kon weten 
dat hij ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid heeft ontvangen. 
Gelet op de complexiteit van de regelgeving kan de ontvanger niet worden geacht te weten of te 
moeten weten dat hij al dan niet recht had op de onverschuldigde betaalde toelage wanneer de 
ontvanger ter goeder trouw was en dat hij erop mag vertrouwen dat de uitbetalingsactor de juiste 
beslissing neemt en correct uitbetaalt. 
Het is aan de uitbetalingsactor om het vermoeden van de goede trouw van de ontvanger te 
weerleggen. Om de goede trouw te beoordelen moet de uitbetalingsactor het standpunt innemen 
van een ontvanger die handelt met ‘normale voorzichtigheid en toewijding’ en niet dat van de 
concrete ontvanger die de onverschuldigde betaling ontving. Zo heeft het feit dat de concrete 
ontvanger het slachtoffer was van omstandigheden (ziekte, zwakzinnigheid, gebrekkige kennis van 
de taal,….) die op het moment van de betaling zijn begrip konden schaden, geen weerslag. 
De goede trouw van de ontvanger zal geval per geval moeten worden beoordeeld. Als algemene 
regel kan men stellen dat het vermoeden van de goede trouw weerlegd is als de ontvanger: 

 onverschuldigde toelagen ontving wegens frauduleuze handelingen of door de ontvanger 
afgelegde valse of bewust onjuiste verklaringen; 

 bijzondere of algemene informatie (bv.: informatiebrieven, regularisatiebrieven) had 
ontvangen waaruit blijkt dat de beslissing tot toekenning van de toelage door de 
uitbetalingsactor ten onrechte is genomen; 

 wegens de aard van de betaling (bv. dubbele betaling van eenzelfde toeslag voor dezelfde 
periode) zelf onmogelijk niet op de hoogte kon zijn van het feit dat de betaling 
onverschuldigd is. 

5.3.2. Zich in een onzekere financiële situatie bevinden 
De onzekere financiële situatie van de ontvanger moet een duurzaam karakter vertonen. Dit 
duurzaam karakter blijkt uit de bewijsstukken die aantonen dat de gezinsinkomsten van de 
ontvanger9 10 tijdens zes opeenvolgende maanden voorafgaand aan het verzoek11 om van de 
terugvordering af te zien onder de maximumgrens liggen. Op basis van deze gegevens wordt het 
gemiddelde van de gezinsinkomsten bepaald. Dit bedrag geldt als het basisbedrag om na te gaan of 
er al dan niet (gradueel) van de terugvordering kan worden afgezien. 
Op dit basisbedrag wordt een forfaitaire vermindering toegepast voor: 

 de echtgenoot/echtgenote van de ontvanger én; 
 de persoon met wie de ontvanger wettelijk samenwoont én; 
 de persoon met wie de ontvanger een feitelijk gezin vormt12 én; 
 voor elk kind van het gezin dat kinderbijslag ontvangt. 

 
8 Geschillencommissie, 22 november 2019, GC/19/0058. 
9 De gezinsinkomsten worden bepaald op grond van artikel 4 en 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 
21 september 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag. Zie 
hiervoor ook Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – Vaststelling en de betaling van sociale toeslagen. 
10 Het gezin van de ontvanger wordt bepaald op grond van artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag. Zie 
hiervoor ook Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – Vaststelling en de betaling van sociale toeslagen. 
11 Indien het verzoek in oktober 2020 wordt ontvangen, moet de ontvanger zijn inkomsten van 6 
opeenvolgende maanden, voorafgaand de maand oktober, bewijzen: dus voor de periode van 1 april 2020 tot 
en met 30 september 2020. 
12 Zie artikel 1,2°, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2018 tot vaststelling van de 
nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag. 
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Het bedrag dat wordt bekomen door het basisbedrag te verminderen met de totale forfaitaire 
vermindering wordt vergeleken met het minimumgrensbedrag en het maximumgrensbedrag. Indien 
het bekomen bedrag zich bevindt onder de minimumgrens dan wordt er van terugvordering afgezien, 
op voorwaarde dat de ontvanger te goeder trouw is. Indien het bekomen bedrag zich boven de 
maximumgrens bevindt, dan kan de uitbetalingsactor niet afzien van de terugvordering. Bevindt het 
bekomen bedrag zich tussen de minimumgrens en de maximumgrens, dan kan de uitbetalingsactor 
gradueel afzien van de terugvordering van de onverschuldigde betaling. Bij twijfel kunnen de 
gezinsinkomsten van de ontvanger door een gezinsinspecteur worden gecontroleerd. Dergelijke 
controle door de gezinsinspecteur is niet nodig wanneer het bekomen bedrag zich boven de 
maximumgrens bevindt. 
(…)” 
  
 
6.2.2. Toepassing van de voormelde principes inzake terugvordering bij fout van de administratie 

in casu 
 
De Geschillencommissie stelt vast dat voornoemde bepalingen van artikel 92, § 1, 1e en 2e lid 
Groeipakketdecreet enkel van toepassing zijn indien er effectief een juridische of materiële fout van 
de uitbetalingsactor blijkt die ten grondslag ligt aan de terugvordering.  Vervolgens moet worden 
nagegaan of de betrokkene zich normaal geen rekenschap kan geven van die fout, om te bepalen of 
het onverschuldigde bedrag al dan niet kan worden teruggevorderd. 
 
Uit de klacht d.d. 02.08.2021 van verzoekster gericht aan de verwerende partij stelt zij de 
uitbetalingsactor als volgt te hebben ingelicht over de tewerkstelling van haar dochter: 

“(…) - op 06/09/2019 heb ik een melding gedaan aan mijn ..............-contactpersoon ………………….. dat 
mijn dochter gestopt is met studeren en zich bij VDAB heeft laten inschrijven als werkzoekende. Op 
dit punt verwachtte ik al een stopzetting van de uitbetaling van de kinderbijslag, wat niet gebeurde. 

- op 09/11/2019 laat ik weten dat mijn dochter aan het werk is sinds 14/10/2019 met nogmaals een 
verwijzing naar het stopzetten van de uitbetaling van de kindervergoeding. 

- op beide berichten kreeg ik geen antwoord en bleef de uitbetaling verder lopen, welke mij de indruk 
gaf dat er argumenten waren waardoor de uitbetaling rechtmatig verliep en nu een regelrechte 
misleiding blijkt te zijn. 

- op 31/03/2020 krijg ik een brief van .............. met de mededeling dat de studies zijn stopgezet maar 
dat het groeipakket nog 12 maanden blijft doorlopen behalve in een paar uitzonderlijke situaties, 
welke op mijn dochter blijkbaar van toepassing zijn. 

- daar zij geen recht heeft op het groeipakket omdat ze meer dan 80 uren per maand gewerkt heeft 
en ik u daar tot 2x toe van op de hoogte gebracht heb zonder gepast gevolg, noem ik dit zware 
nalatigheid van uw kant. Zeker omdat u ook nog eens een brief stuurt op 30/04/2020 om te laten 
weten dat mijn dochter zelf de kinderbijslag zal ontvangen door verandering van domicilie. M.a.w. u 
weet dat ze geen recht heeft op uitkering, toch blijft u die uitbetalen en nu komt u dit 
terugvorderen?! Onbekwaamheid noem ik dit. (…)” 

 

Meer bepaald meldde de verzoekster in haar e-mail d.d. 06.09.2019 het volgende op het e-mailadres 
van de voormelde dossierbeheerder bij ..............: 
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“(…) bij deze wil ik u meedelen dat mijn dochter ........................ ............. gestopt is met studeren en 
zich heeft laten inschrijven als werkzoekende bij de VDAB dd. 21/08/2019. 

Het bewijs ervan vindt u terug in bijlage. 

Mocht u nog verdere informatie nodig hebben kan u mij steeds contacteren via e-mail.” 

 

Per e-mail d.d. 09.11.2019 meldde de verzoekster het volgende op het voormelde e-mailadres van 
de dossierbeheerder bij ..............: 

“(…) bij deze wil ik u meedelen dat mijn dochter ........................ ............. aan het werk is sinds 14/10 
ll. op interim-basis.  Ik heb gezien dat er voor de maand oktober nog kindervergoeding gestort werd 
maar vanaf heden wellicht zal stopgezet worden.  Mocht er nog een gedeelte teruggevorderd 
worden, gelieve dit te laten weten aub. 

Mocht u nog verdere informatie nodig hebben kan u mij steeds contacteren via e-mail.” 

 

 

De verwerende partij stelt in haar standpunt ten aanzien van de Geschillencommissie het volgende: 

“(…) De schulden van mevrouw ............... ............. en haar dochter ........................ ............. vallen 
onder het type B. Volgens onze diensten hebben de begunstigden niet te goeder trouw gehandeld. 
Dit wordt hieronder verduidelijkt.  

 

Toelichtingsnota 19 van 18 mei 2021 - aangepaste versie 26.10.2021 - Vaststelling van de regels voor 
de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader 
van het gezinsbeleid en de Vlabel-procedure – 5.3.1 Te goeder trouw 

Een ontvanger wordt geacht te goeder trouw te zijn als hij niet wist of redelijkerwijze niet kon weten 
dat hij ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid heeft ontvangen. 

Gelet op de complexiteit van de regelgeving kan de ontvanger niet worden geacht te weten of te 
moeten weten dat hij al dan niet recht had op de onverschuldigde betaalde toelage wanneer de 
ontvanger ter goeder trouw was en dat hij erop mag vertrouwen dat de uitbetalingsactor de juiste 
beslissing neemt en correct uitbetaalt. 

[…] 

De goede trouw van de ontvanger zal geval per geval moeten worden beoordeeld. Als algemene regel 
kan men stellen dat het vermoeden van de goede trouw weerlegd is als de ontvanger: 

[…] 

 bijzondere of algemene informatie (bv.: informatiebrieven, regularisatiebrieven) had 
ontvangen waaruit blijkt dat de beslissing tot toekenning van de toelage door de 
uitbetalingsactor ten onrechte is genomen; 

[…] 
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Onze diensten verzonden op 20/09/2018 een brief naar mevrouw ............... met volgende informatie 
(zie stuk 1). 

 

 

Onze diensten verzonden op 06/09/2019 een brief naar mevrouw ............... met volgende informatie 
(zie stuk 2).   
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Onze diensten verzonden op 19.06.2020 een brief naar mevrouw ........................ met volgende 
informatie (zie stuk 3) 
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Zowel mevrouw ............... als mevrouw ........................ werden door onze diensten voldoende 
geïnformeerd zodat zij redelijkerwijs konden weten dat zij geen recht hadden op de uitgekeerde 
bedragen. Dit wordt ook niet betwist door mevrouw.  

 

Tot slot wil ik verwijzen naar het verslag van de werkgroep debiteuren d.d. 01.06.2021 (zie stuk 4).  

 

 

In bovenstaande vergadering van de werkgroep debiteuren werd ons medegedeeld dat het louter 
meedelen van een tewerkstelling onvoldoende is om als te goeder trouw beschouwd te kunnen 
worden. De mail die mevrouw op 09.11.2019 naar onze diensten zond, met de informatie dat haar 
dochter tewerkgesteld was, kan dus niet als voldoende beschouwd worden.  

 

Om de hierboven vermelde redenen acht .............. Vlaanderen de eis van mevrouw ............... tot 
nietigverklaring van onze beslissingen, als ongegrond. (…) ” 

 

 

- De Geschillencommissie noteert voorts volgende toelichting door de Klachten- en 
bemiddelingsdienst betreffende de e-mail d.d. 09.11.2019 waarop verzoekster alludeert: 

“Concreet 
Op 09.11.2019 liet je aan je uitbetaler .............. weten dat ............. vanaf 14.10.2019 tewerkgesteld 
was. 
Dit bericht vindt .............. niet terug in het dossier, bijgevolg werd het dossier ook niet in beletsel 
gezet wegens een vermoedelijke winstgevende activiteit >80uren/maand. 
Ongeacht het feit of .............. je bericht ontving of niet kan er niet afgezien worden van het debet. Op 
07.09.2019 ontving je immers de informatiebrief +18 jarigen waardoor je moest weten dat als 
............. begint te werken dat dit een invloed had op het Groeipakket.” 
 

In het kader van de vraag of er sprake is van een juridische of materiële fout in hoofde van de 
verwerende partij in de zin van artikel 92, §1, eerste en tweede lid Groeipakketdecreet stelt de 
Geschillencommissie het volgende vast.  Uit het voorgaande begrijpt de Geschillencommissie dat er 
geen zekerheid is dat de e-mail d.d. 09.11.2019 van verzoekster goed is aangekomen bij verwerende 
partij of correct werd behandeld.  Daarnaast geldt hetzelfde voor de e-mail d.d. 06.09.2019 van 
verzoekster waarin zij verwerende partij wenste te informeren over de inschrijving van haar dochter 
als werkzoekende bij de VDAB, maar waarbij evenwel op dat moment nog geen sprake was van een 
effectieve tewerkstelling en een schorsing van de betaling van het Groeipakket (cf. artikel 41 BVR 
Rechtgevend kind stelt: “Een winstgevende activiteit van het kind leidt tot de schorsing van 
de gezinsbijslagen die worden toegekend gedurende de periode vermeld in artikel 40 (…)”)  Voorts 
begrijpt de Geschillencommissie uit het verweer van de partijen dat de verwerende partij aangeeft 
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dat de verzoekster naderhand niet heeft aangegeven dat het Groeipakket niet langer verschuldigd 
was in reactie op de infobrieven die verzoekster later ontving.  De verzoekster is van mening dat zij 
de verwerende partij reeds adequaat ingelicht had waarbij zij zich in haar klacht bij de Vlaamse 
Ombudsdienst ook vragen stelt over de door de verwerende partij gevolgde procedure en de 
verwerking van tewerkstellingsgegevens. 

Opdat de onverschuldigde bedragen niet worden teruggevorderd van verzoekster dient naast een 
fout van de uitbetalingsactor, tevens voldaan te zijn aan de voorwaarde dat de verzoekster er zich 
geen rekenschap kon geven dat de betalingen onverschuldigd waren. 

Vooreerst kan de Geschillencommissie het volste begrip opbrengen voor het ongenoegen dat de 
verzoekster heeft ervaren tijdens de diverse fasen van het geschil dat ontstaan is, aangezien zij 
steeds in eer en geweten heeft gehandeld met de bedoeling geen onverschuldigde betalingen te 
creëren.  In die zin dient de stelling alsof het geen verschil maakt of een burger zijn uitbetalingsactor 
informeert over een tewerkstelling te worden genuanceerd: het behoorde inderdaad zeker toe aan 
verzoekster om haar uitbetalingsactor tijdig te informeren.  Echter is het basisprincipe van het 
burgerlijk recht en het Groeipakketdecreet (cf. supra) steeds om alle onverschuldigde betalingen 
terug te vorderen aangezien het gaat om gelden van de sociale zekerheid die niet kunnen toekomen 
aan wie er geen recht op heeft.  Slechts uitzonderlijk wordt er niet teruggevorderd wanneer er 
sprake is van een fout van de uitbetalingsactor èn de sociaal verzekerde er zich geen rekenschap kon 
van geven dat de betaling niet verschuldigd was. 

Wat betreft dit laatste aspect dient de Geschillencommissie vast te stellen dat de verzoekster 
regelmatig op de hoogte werd gesteld van de voorwaarden om als student, schoolverlater, … verder 
recht te hebben op het Groeipakket; dat de verzoekster ook aangeeft haar uitbetalingsactor te 
hebben geïnformeerd over de tewerkstelling van haar dochter impliceert dat ze zich er rekenschap 
van gaf dat het Groeipakket niet verder kon uitbetaald worden aangezien haar dochter voltijds 
tewerkgesteld was.  In die zin meent de Geschillencommissie dat verzoekster er overeenkomstig de 
toepasselijke bepalingen van artikel 92, § 1, 1e en 2e lid wel toe gehouden is de onverschuldigde 
bedragen terug te betalen.   

 

6.3. Afzien van terugvordering 
 

De bepalingen van artikel 13, 1e t.e.m. 3e lid van het ‘BVR van 13 juli 2018 tot vaststelling van de 
nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met 
uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening 
van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid (BVR Rechten en 
plichten begunstigden)’ stellen dat:  
 
“De schuldenaar aan wie een beslissing tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag is 
meegedeeld, kan bij de uitbetalingsactor, waarbij de schuld is ontstaan, een verzoek indienen om van 
die terugvordering af te zien. De uitbetalingsactor die dat verzoek ontvangt, stuurt een 
ontvangstbewijs naar de begunstigde.  
  
Een verzoek, in de zin van het eerste lid, om af te zien van de terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde bedrag kan alleen ingewilligd worden als de schuldenaar voldoet aan de volgende twee 
voorwaarden:  
1°       te goeder trouw zijn;  
2        zich in een onzekere financiële situatie bevinden.  
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In het tweede lid, 1°, wordt verstaan onder te goeder trouw: het niet weten of redelijkerwijze niet 
kunnen weten dat men ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid ontvangen heeft.”  
  
  
De Bisnota aan de leden van de Vlaamse Regering bevat de volgende toelichting betreffende 
voormeld artikel 13:  
“Op basis van artikel 103, §2, van het Groeipakketdecreet, worden in dit artikel de bijkomende 
voorwaarden voor het afzien van de terugvordering van onverschuldigde betalingen verder 
uitgewerkt. Met dit artikel wordt de huidige procedure gebaseerd op de Circulaire Omzendbrief 
1346 verder gezet.  
Zo kan de uitbetalingsactor afzien van de terugvordering van een onverschuldigde betaling op vraag 
van de schuldenaar wanneer deze te goeder trouw is.”  
 

Bij de Toelichtingsnota nr. 19 van 18 mei 2021 (aangepaste versie van 26 oktober 2021) van het 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket betreffende de vaststelling van de regels voor de ambtshalve en 
gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid en de Vlabel-procedure, worden met betrekking tot het begrip ‘te goeder trouw’ 
volgende administratieve richtlijnen gegeven: 

“5.3.1. Te goeder trouw 
Een ontvanger wordt geacht te goeder trouw te zijn als hij niet wist of redelijkerwijze niet kon weten 
dat hij ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid heeft ontvangen. 
Gelet op de complexiteit van de regelgeving kan de ontvanger niet worden geacht te weten of te 
moeten weten dat hij al dan niet recht had op de onverschuldigde betaalde toelage wanneer de 
ontvanger ter goeder trouw was en dat hij erop mag vertrouwen dat de uitbetalingsactor de juiste 
beslissing neemt en correct uitbetaalt. 
Het is aan de uitbetalingsactor om het vermoeden van de goede trouw van de ontvanger te 
weerleggen. Om de goede trouw te beoordelen moet de uitbetalingsactor het standpunt innemen 
van een ontvanger die handelt met ‘normale voorzichtigheid en toewijding’ en niet dat van de 
concrete ontvanger die de onverschuldigde betaling ontving. Zo heeft het feit dat de concrete 
ontvanger het slachtoffer was van omstandigheden (ziekte, zwakzinnigheid, gebrekkige kennis van 
de taal,….) die op het moment van de betaling zijn begrip konden schaden, geen weerslag. 
De goede trouw van de ontvanger zal geval per geval moeten worden beoordeeld. Als algemene 
regel kan men stellen dat het vermoeden van de goede trouw weerlegd is als de ontvanger: 

 onverschuldigde toelagen ontving wegens frauduleuze handelingen of door de ontvanger 
afgelegde valse of bewust onjuiste verklaringen; 

 bijzondere of algemene informatie (bv.: informatiebrieven, regularisatiebrieven) had 
ontvangen waaruit blijkt dat de beslissing tot toekenning van de toelage door de 
uitbetalingsactor ten onrechte is genomen; 

 wegens de aard van de betaling (bv. dubbele betaling van eenzelfde toeslag voor dezelfde 
periode) zelf onmogelijk niet op de hoogte kon zijn van het feit dat de betaling 
onverschuldigd is.” 

 

De Geschillencommissie wijst erop dat de verzoekster een aanvraag om af te zien van 
terugvordering kan indienen bij verwerende partij; het behoort niet tot de bevoegdheid van de 
Geschillencommissie om dit onderzoek te voeren.  Daarnaast heeft verzoekster ook de mogelijkheid 
om een afbetalingsplan vast te leggen met verwerende partij. 
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6.4. Klachten over de gevolgde procedure 

Wat betreft het ongenoegen dat de verzoekster in haar klacht uit over een aantal andere aspecten in 
het kader van het verloop van de toekenning en de terugvordering van het Groeipakket, alsook de 
wijze van communicatie, hoopt de Geschillencommissie door het bovenstaande aan verzoekster 
meer inzicht te hebben verschaft in de ratio legis van de toepasselijke regelgeving betreffende de 
terugvordering van onverschuldigde betalingen.  De Geschillencommissie kan er verder enkel op 
wijzen dat er inzake het Groeipakket een beleidskeuze werd gemaakt inzake een maximale 
automatische rechtentoekenning en de continuïteit van de betalingen waarbij gewerkt wordt met 
provisionele betalingen gecombineerd met de nodige informatieverschaffing over de 
toekenningsvoorwaarden en desgevallend een terugvordering wanneer de betaling onverschuldigd 
blijkt.  Voor klachten inzake het optreden van de uitbetalingsactoren is de Geschillencommissie niet 
bevoegd; dit behoort tot de bevoegdheid van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket waarbij de 
Geschillencommissie enkel kan doorverwijzen naar de gedelegeerd bestuurder van het agentschap 
(cf. artikelen 4 en 5 van het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van 
Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private 
uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van 
het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin (B.S. 08.08.2017). 

 

 

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 doch ongegrond is en bevestigt de betwiste 
terugvorderingsbeslissingen van verwerende partij, met dien verstande dat de verzoekster een 
aanvraag om af te zien van terugvordering alsook een vraag om een afbetalingsplan kan richten tot 
de verwerende partij voor verder onderzoek. 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 25 februari 2022; 
 

De commissie was samengesteld uit : 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

De heer Ignace Lambert (Opgroeien regie) en mevrouw Rita Louwagie (Infino), leden. 
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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 


