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

OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/019 

25 februari 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0238 

 

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

- Verzoekster –  

 

TEGEN :  

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

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op de impliciete beslissing van verwerende partij daterende van april 2020;  
 
Gelet op de klacht die verzoekster op 8 juni 2020 indiende bij de Klachten-en 
bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket;  
 
Gelet op het antwoord van de Klachten-en bemiddelingsdienst van het Agentschap 
Uitbetaling Groeipakket d.d. 29 juli 2021;  
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Gelet op het verzoek dat door verzoekster werd ingediend per e-mail d.d. 29 september 
 2021 bij de Geschillencommissie1, gericht tegen de impliciete beslissing van verwerende 
 partij; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 8 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 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: 

2.1. Verzoekster, geboren te ………………, heeft drie kinderen, waarvan de oudste uit een vroegere 
relatie, m.n. ……………………… (°…………………..), en twee kinderen uit haar huwelijk (op 22 september 
2007 te ………………..) met de heer ……………….. , m.n. …………………… (°…………………….) en 
……………………………. (°……………………….).  
 
Verzoekster stelt dat zij en de heer …………………………. sedert maart 2018 in een 
echtscheidingsprocedure verwikkeld zitten en dat er bij vonnis van 25 maart 2020 co-ouderschap 
werd uitgesproken (bij tussenvonnis van 20 november 2019 werd de echtscheiding uitgesproken 
door de Familierechtbank te ……………….).  De beide kinderen worden ook bij verzoekster 
gedomicilieerd (er was geen maatschappelijk onderzoek mogelijk geweest in het vaderlijke milieu 
door zijn toedoen).  De kinderbijslag voor beide kinderen wordt op basis van het vonnis van 25 
maart 2020 met ingang van 1 april 2020 aan de moeder uitbetaald; zij kan deze rechtstreeks 
ontvangen, met uitsluiting van de vader.  De heer …………………………… moet de bedragen die hem 
sedert 1 april 2018 ten onrechte werden uitbetaald, terugbetalen aan verzoekster.  
 
Verder blijkt uit het vonnis dat er een grote discrepantie is tussen het verdienvermogen van beide 
partijen: moeder beschikt over bescheiden inkomsten en de vader over een royaal inkomen.  
 
2.2. Verzoekster stelde bij dagvaarding betekend aan de heer ………………………… op 13 maart 2018 
een procedure in bij de familierechtbank waarbij zij enkele vorderingen stelde met betrekking tot de 
kinderen ……………………. en ………………...  
De belangrijkste (in het kader van de procedure voor de Geschillencommissie) zijn de volgende:  

 
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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- gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag;  
- hoofdverblijf en domicilie van de kinderen bij de moeder;  
- de kinderbijslag ten behoeve van de kinderen komt aan de moeder toe vanaf april 2018;  
- de veroordeling van de vader tot terugbetaling van het door hem geïnde bedrag van de 
kinderbijslagen vanaf april 2018;  

 
Er is een lange procedure voorafgegaan aan het eindvonnis, er zijn nl. meerdere tussenvonnissen 
uitgesproken op 5 juni 2018, 20 december 2018, 5 juni 2019, 10 juli 2019, 20 november 2019 
(waarbij onder meer een maatschappelijk onderzoek werd bevolen), 20 november 2019 waarbij de 
echtscheiding werd uitgesproken, en het verslag van het maatschappelijk onderzoek dat werd 
neergelegd op 18 februari 2020.  
 
De zaak kon uiteindelijk behandeld worden op de zitting van 26 februari 2020.  
Het vonnis werd uitgesproken op 25 maart 2020.  
  
2.3. Bij vonnis d.d. 25 maart 2020 stelde de Familierechtbank te ………………….. het volgende (enkel de 
passages die relevant zijn in het kader van de procedure voor de Geschillencommissie worden 
weergegeven):  
“- het ouderlijk gezag over de kinderen wordt verder gezamenlijk uitgeoefend;  
- de hoofdverblijfplaats en het domicilie wordt gevestigd bij de moeder;  
- met ingang van 1 april 2018 komt de kinderbijslag en andere sociale voordelen toe aan eiseres. Zij 
kan de kinderbijslag rechtstreeks ontvangen, met uitsluiting van verweerder.   
Verweerder wordt veroordeeld tot terugbetaling van de door hem sinds 1 april 2018 ontvangen 
kinderbijslag voor de twee kinderen.” 
  
2.4. Verzoekster heeft het vonnis van de Familierechtbank in april 2020, zijnde dus vrijwel 
onmiddellijk na ontvangst ervan, aan verwerende partij bezorgd.  
De kinderen ………………… en …………………. werden op 3 april 2020 ingeschreven op het adres van 
verzoekster.  
  
2.5. Per e-mail d.d. 27 april 2021 deelde verwerende partij aan verzoekster mee dat ze het vonnis 
niet met terugwerkende kracht konden toepassen en bijgevolg de kinderbijslag voor de periode van 
december 2018 tot en met 30 april 2020 aan vader als wettelijke bijslagtrekkende toekwam; hij had 
immers op 2 november 2018 de kinderbijslag opgeëist omwille van het domicilie van de kinderen bij 
hem waardoor verwerende partij sedert december 2018 aan hem was beginnen betalen.  
  
2.6. Per brief van 23 juli 2021 heeft verwerende partij aan verzoekster meegedeeld dat bij ontvangst 
van een vonnis waarin het groeipakket volledig aan één van de twee ouders wordt toegewezen, alle 
toekomstige betalingen aan deze ouder toekomen. Dat geldt ook voor betalingen uit het verleden 
die pas plaatsvinden na ontvangst van het vonnis.  
Verwerende partij stelde verder dat ze in april 2020 het vonnis ontvingen waarbij het groeipakket 
volledig aan verzoekster werd toegewezen.  
Verwerende partij voegde er nog aan toe dat er op 25 juni 2020 nog verkeerdelijk een periode van 
januari tot november 2019 aan de vader werd uitbetaald; dat verzoekster volgens het vonnis hierop 
recht had en dat deze bedragen aan haar zouden worden uitbetaald.  
Uit deze brief blijkt dus dat verwerende partij de achterstallen voor het verleden die nog niet of 
verkeerdelijk (na ontvangst van het vonnis) aan de vader waren uitbetaald, aan moeder betaalde. 
  
  
2.7. De heer ………………………. kon niet instemmen met de inhoud van hogergenoemd vonnis en 
tekende hoger beroep aan.  
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In het tussenarrest van 23 juli 2020 werd bepaald dat:  
-in afwachting van de neerlegging van het rapport van het maatschappelijk onderzoek, de kinderen 
vanaf 1 september 2020 opnieuw gelijkmatig zullen verblijven bij beide ouders (en dat deze regeling 
doorloopt tijdens de vakanties);  
- ten voorlopige titel verzoekster (geïntimeerde in de procedure) verder het groeipakket voor de 
beide kinderen ontvangt;  
 
Het maatschappelijk verslag werd ter griffie neergelegd op 2 maart 2021 en er werd voorgesteld om 
de bilocatieregeling te behouden;  
De heer ……………………… (appellant in de procedure) wenst:   

 het gelijkmatig verdeeld verblijfsrecht te behouden;  
 hoofdverblijfplaats en het wettelijk domicilie van beide kinderen te vestigen op zijn 
adres;  
 het groeipakket aan hem te laten toekennen en dit met ingang van 1 april 2018;  

  
Verzoekster (geïntimeerde in hoger beroep) vraagt:  

-het bestreden vonnis van 25 maart 2020 wat betreft de hoofdverblijfplaats en de domicilie 
van de kinderen, alsmede wat betreft de financiële maatregelen voor de kinderen in al haar 
onderdelen te bevestigen;  
  

Het Hof beslist in haar eindarrest dd. 26 april 2021:   
 dat de beide kinderen gelijkmatig verdeeld zullen gehuisvest worden bij beide 
ouders;  
 de kinderen blijven ingeschreven op het adres van de moeder;  
 moeder ontvangt verder het groeipakket;  

  
2.8. Verzoekster heeft op 8 juni 2020 klacht ingediend bij de Klachten- en bemiddelingsdienst van 
het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) waarin ze stelt niet akkoord te gaan met de 
beslissing van verwerende partij om geen derde rang meer toe te kennen voor ……….. en ………...  
Op 29 juli 2021 nam de Klachten- en bemiddelingsdienst van het VUTG een beslissing, stellende dat 
de uitbetalingsactor correct had gehandeld.  De Klachten- en bemiddelingsdienst redeneerde daarbij 
als volgt.  Aangezien verzoekster op 31 december 2018 maar bijslagtrekkende was voor 1 kind nl. 
………………., bleef het bedrag voor hem gelijk (95,89 euro, rang 1).  Aangezien de kinderen ………….. 
en ……………. op dat ogenblik nog in het gezin van de vader verbleven en daar gedomicilieerd waren 
en de kinderbijslag aan hem werd betaald, werden de rangen voor de kinderen ……….. en …………… 
omgekeerd in het gezin van de vader.  Na de omkering werd voor de oudste dochter …………. een 
rang 2 (177,28 euro) uitbetaald en voor de jongste dochter ………….. een rang 1 (95,89 euro).  
Vanaf datum van ontvangst van het vonnis wordt de kinderbijslag via het principe van de 
‘sommendelegatie’ aan de moeder uitbetaald.  
 
 

3. Standpunt van verzoekster: 
 

In haar e-mail d.d. 29 september 2021 die gericht werd aan de Geschillencommissie stelt verzoekster 
het volgende:  
 
‘Via deze weg zou ik mijn klacht bij jullie indienen in verband met de rangen voor uitbetaling van 
groeipakket van mijn drie kinderen.   
 
Ik ben alleenstaande moeder met drie kinderen te laste van 10, 13 en 20 jaar oud.   
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Sinds maart 2018 zat ik in een scheiding procedure. De twee jongste zijn bij deze betrokken en de 
oudste niet. Zij hebben verschillende vaders. De wetgeving is tijdens mijn scheiding verandert maar 
mijn gezin niet! Nu vorm ik een gezien met mijn oudste zoon en zijn groeipakket word in rang een 
uitbetaald en een andere gezien met mijn dochters die in rang een en twee worden uitbetaald.   
 
Dus ik krijg sinds 2019 twee minimale bedragen in rang een en een in tweede.   
 
Ik had nog veel problemen met uitbetaler ……………. voor het jaar 2019 en moest meer dan jaar 
wachten op een antwoord van Groeipakket Vlaanderen. Zie het antwoord hieronder. Zij hebben 
uitbetalingen van 2019 voor mijn dochters recht kunnen zetten maar rangen van mijn drie kinderen 
niet.     
 
Volgens de vonnis van de rechtbank van 25.03.2020 komt de kinderbijslag en andere sociale 
voordelen toe aan mij met ingang van 1 april 2018 (voor de verandering in wetgeving). Volgens de 
eindarrest HOF van beroep ………….. 26.04.2021 krijgt de moeder het groeipakket verder.   
 
Het is mijn fout niet dat het proces van uitspraak 2 jaar duurde en binnen deze de wetgeving 
verandert is.   
 
Nu studeert mijn oudste zoon in UAntwerpen en ik krijg 124€ groeipakket zoals mijn 10 jarige 
dochter. Het is geen groeipakket meer.      
 
Kan ik U beleeft vragen om deze na te kijken en mijn rechten als een moeder van drie kinderen en 
niet 1 + 2 te beschermen?  
  
In bijlage stuur ik:  

 Vonnis Familierechtbank van …………… 25.03.2020;  
 Eindarrest HOF ……………. 26.04.2021;  
 Antwoord op mail Groeipakket Vlaanderen.’  

 
  

 
4. Standpunt van verwerende partij:  

  e-mail d.d. 27 april 2021 van verwerende partij aan verzoekster:  
 

“Wij kunnen niet ingaan op uw vraag tot herziening van het debet over de periode van 
01/12/2018 tot en met 30/04/2020 om reden dat de vader de wettelijke bijslagtrekkende 
was tijdens deze periode.  Pas vanaf ontvangst van een vonnis kunnen wij er rekening mee 
houden.  Een vonnis kunnen wij niet met terugwerkende kracht uitvoeren, tenzij wij het 
vonnis te laat behandeld hebben.  Bij een tijdige behandeling ten vroegste vanaf de maand 
van ontvangst. 
 
De kinderbijslag voor de periode 12/2018-09/2019 voor ……………. en ………………. werd aan 
vader bijbetaald op 25/06/2020 via circulaire cheque.  De kinderbijslag voor de maanden 10 
en 11/2019 werden ook per cheque aan hem toegekend.  De maand 12/2019 werd aan u 
betaald. 
 
De reden dat u niet de volledige kinderbijslag krijgt, is omdat er nog 2 openstaande schulden 
in het dossier zijn die aan 10% worden ingehouden (zie andere mail voor resterende saldo). 
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De rangen van de kinderen werden bepaald in het gezin en in het dossier van de vader op 
31/12/2018.  De vader had rang 1 + 2 in zijn dossier en de moeder had rang 1 in haar dossier.  
Alle rangen werden bevroren.  Vader ……………………. was bevoegd voor de kinderbijslag voor 
de periode 12/2018-11/2019 voor kinderen ……….. en ……………….  ………………. betaalde dus 
terecht rang laag voor het kind ………… aan de moeder.  Kinderen …………. en ……………. 
hebben respectievelijk rang laag en midden en werden dus aan vader betaald.  Wij betaalden 
destijds aan de vader sinds 01/12/2018 n.a.v. verzoekschrift van de vader op 02/11/2018 om 
de kinderbijslag op te eisen.” 
 
  

 e-mail d.d. 23 juli 2021 van verwerende partij  aan verzoekster :  
 

In de e-mail d.d. 23 juli 2021 meldt verwerende partij het volgende aan verzoekster:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
  
  

 e-mail d.d. 21 december 2021 van verwerende partij aan het secretariaat 
van de Geschillencommissie:  
 

In de e-mail d.d. 21 december 2021 deelde verwerende partij haar standpunt mee aan het 
secretariaat van de Geschillencommissie :  
  
‘ De feiten:   
………………. betaalde in de federale wetgeving de gezinsbijslag uit voor het kind ………………. uit aan 
mevrouw ………………… . Zij bleven ook na 01 januari 2019 de gezinsbijslag voor dit kind verder 
toekennen.   
Het kinderbijslagfonds ……………. betaalde de gezinsbijslag uit hoofdens de heer 
……………………………………. ( rechthebbende in dit dossier) aan mevrouw …………………..( bijslagtrekkende 
) in dit dossier voor de kinderen:   
- ……………….. (RRnr ………………)   
- ……………….. (RRnr ……………..)   
  
Aangezien beide fondsen aan dezelfde bijslagtrekkende betaalden, kon er in toepassing van artikel 
42 AKBW in rang betaald worden . Er werd het volgende betaald   
- …………… kreeg een rang 1 toegekend   
- ………….. kreeg een rang 2 toegekend   
- ………….. kreeg een rang 3 toegekend   
  
Op 25 juli 2018 verlaten eiseres en haar zoon ……. het gezin van de heer ……………………. De kinderen 
………… en …………….. blijven gedomicilieerd op het adres van de vader.   
Zolang de vader de gezinsbijslag niet opeiste kon de gezinsbijslag verder aan de moeder uitbetaald 
worden en bleven de rangen ongewijzigd.   
  
Door de opstart van het Groeipakketdecreet wordt het dossier overgeheveld van het Federale niveau 
naar het Vlaamse niveau.   
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.   
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De persoon die op 31 december 2018 de bijslagtrekkende was voor een rechtgevend kind in de 
kinderbijslagreglementering (AKBW) blijft vanaf 01 januari 2019 ook in het Groeipakket verder de 
bijslagtrekkende.   
Om het bedrag vanaf 01/01/2019 te bepalen, waarop de kinderen die reeds recht hadden op 
kinderbijslag op 31 december 2018 volgens de AKBW, moet de omkering van de rangen worden 
toegepast ( artikel 210 Groeipakketdecreet).   
 
Dit houdt in dat binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 december 2018 het laagste 
bedrag gekoppeld wordt aan het jongste kind binnen de groep, het tweede laagste bedrag aan het 
tweede jongste kind en het hoogste bedrag aan de derde jongste en oudere kinderen in de 
groepering. De groepering rond de bijslagtrekkende zoals die op 31 december 2018 samengesteld is 
vormt dus een ijkpunt. Vanaf dit moment worden de basisbedragen bevroren en geldt het vastgeklikt 
basisbedrag voor de duur van het recht van elk kind.   
Groeipakketdecreet – Artikel 210, §1 tot en met §4   
Toelichtingsnota 1 van 19 december 2018 – 2.1. Principes   
De omkering van de rangen houdt in dat binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 
december 2018 het laagste bedrag gekoppeld wordt aan het jongste kind binnen de groep, het 
tweede laagste bedrag aan het tweede jongste kind en de hoogste kinderbijslag aan de derde 
jongste en oudere kinderen in de groepering.   
De omkering van de rangen gebeurt concreet:   

 op basis van de groepering volgens artikel 42 AKBW op 31 december 2018;   
 per bijslagtrekkende in het dossier van de rechthebbende: indien er meerdere 

bijslagtrekkenden in het dossier van de rechthebbende zijn, dan gebeurt de omkering rond 
elke bijslagtrekkende afzonderlijk;   

  
indien eenzelfde bijslagtrekkende in meerdere rechthebbende dossiers voorkomt, dan gebeurt de 
omkering per dossier voor die bijslagtrekkende   
Mevrouw ………………….. ontvangt de gezinsbijslag voor haar kinderen …………….. en …………….. 
……………………….. in een bijslagtrekkendedossier. ( dossier ……………………….).   
zij ontvangt voor:   
- …………… een midden   
- …………….. een laag   
  
Via ………………… ontvangt zij voor ……………… een laag   
  
De vader …………………….. deed op 02 en 09 november 2018 een opeising van de gezinsbijslag voor zijn 
dochters ……………….. en ………………...   
Deze aanvraag werd behandeld in mei 2019.   
De gezinsbijslag vanaf 01 december 2018 tot 30 april 2019 werd teruggevorderd van eiseres ten 
bedrage van 2706,91 EUR. De gezinsbijslag werd heruitbetaald aan de vader ……………………………...   
Hij ontving over de maand december 2018 :   
- Voor ……………… een rang 1   
- Voor ……………… een rang 2   
  
Aangezien hij op 31 december 2018 de bijslagtrekkende was voor de rechtgevende kinderen, blijft hij 
vanaf 01 januari 2019 ook in het Groeipakket verder de bijslagtrekkende. Om het bedrag te bepalen , 
waarop de kinderen recht hadden op 31 december 2018 volgens de AKBW, moet de omkering van de 
rangen worden toegepast (artikel 210 Groeipakketdecreet).   
Vanaf januari 2019 ontvangt hij in zijn bijslagtrekkende dossier (………………………….) voor:   
- ……………… midden   
- ……………… laag   
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De gezinsbijslag werd tot 30 november 2020 per circulaire cheque uitbetaald aan de vader 
…………………………... Vanaf december 2020 werden de betalingen in beraad gehouden, aangezien hij 
de cheques niet inde. Hij gaf geen gevolg aan ons verzoek om zijn rekeningnummer mee te delen. Er 
werd een huisbezoek aangevraagd, om het rekeningnummer te bekomen. Het huis bezoek leverde 
niet het gewenste resultaat op ; de controle werd afgesloten zonder dat wij in het bezit kwamen van 
het rekeningnummer. maar hij gaf geen medewerking aan dit huisbezoek. Op 05 februari 2020 werd 
de gezinsbijslag over de periode van 01 december 2018 tot 30 november 2020 in debet gezet, zodat 
de cheques konden verwerkt worden.   
  
In april 2020 verhuisden ……………………… en ………………………………….. van het gezin van de vader 
…………………………………. naar het gezin van de moeder, ………………………………..   
Wanneer het kind (na 1 januari 2019) verhuist van de ene naar de andere ouder (wijziging 
opvoedingssituatie), worden de nieuwe regels van het Groeipakketdecreet toegepast. Beide ouders 
van het rechtgevende kind worden aangewezen als begunstigden van de gezinsbijslagen en vormen 
de begunstigdenkern.   
  
Toelichtingsnota 7 – Bijlage 1 – 2.Van bijslagtrekkende(kern) naar begunstigde(kern)   
‘Onderstaande wijzigingen hebben invloed op alle gemeenschappelijke kinderen van de nieuwe 
begunstigde(n) voor het kind dat de wijziging met zich meebrengt, op voorwaarde dat (één van) 
beide(n) al begunstigde/bijslagtrekkende is voor deze gemeenschappelijke kinderen, alsook voor de 
kinderen die zij gezamenlijk opvoeden.   
./…   
2. Er is een wijziging in de opvoedingssituatie van het kind, waaronder:   
• Er komt een nieuw kind in het gezin. Onder een nieuw kind dat in het gezin komt, verstaan we 
zowel een   
nieuw geboren kind, een kind dat instroomt of een kind met een bestaand recht in het Groeipakket   
(nieuwe maatregel en overgangsmaatregel). Dit is niet noodzakelijk een eigen kind van de 
begunstigde(n).   
Deze wijziging heeft impact in het gezin waar het kind komt, alsook in het gezin dat het kind verlaat.   
• In het gezin waarin het kind komt: overschakeling voor de gemeenschappelijke kinderen van de 
nieuwe   
begunstigden voor het kind dat in het gezin komt en/of de kinderen die zij gezamenlijk opvoeden.   
• In het gezin dat het kind verlaat als de bijslagtrekkende de ouder is van het kind: overschakeling 
voor   
  
de gemeenschappelijke kinderen van de ouders van het kind dat het gezin verlaat.   
• In het gezin dat het kind verlaat als de bijslagtrekkende niet de ouder is van het kind: 
overschakeling   
voor de kinderen die de bijslagtrekkende gezamenlijk opvoedt met de partner met wie zij/hij   
samenwoont.   
• of een wijziging door aanvang plaatsing of einde plaatsing van een kind in een instelling of 
pleeggezin.   
De personen in de begunstigdenkern zijn steeds gezamenlijk de ontvangers van de gezinstoelagen en 
zij bepalen samen de betaalmodaliteit. Dit kan op een gemeenschappelijke rekening op naam van de 
begunstigden in de begunstigdenkern. De begunstigden kunnen ook kiezen om de toelagen op een 
rekening op naam van één van de begunstigden te laten storten. Bij onenigheid of bij gebrek aan 
keuze wordt er betaald volgens de keuze van de jongste van de begunstigden of via circulaire cheque 
op naam van de jongste. Er wordt hierbij aangenomen dat het kind door beide ouders in gelijk 
verdeelde huisvesting worden opgevoed.   
Hierdoor werd een begunstigdenkerndossier ( …………………………….) opgemaakt vanaf mei 2020.   
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Artikel 64 van het Groeipakketdecreet bepaalt dat de Familierechtbank in het belang van het kind 
één van beide ouders als begunstigde kan aanwijzen.   
In toelichtingsnota 7 bijlage 2 van 6 juni 2019 : punt 4 aanwijzing begunstigde :   
./…   
Bij deze aanwijzingen is de uitbetaler betrokken partij en wordt bijgevolg opgeroepen om te 
verschijnen ter zitting. Enkel als de uitbetaler partij is in het geding en de rechter wijst één van de 2 
ouders aan als enige begunstigde, dan wordt de uitspraak beschouwd als een effectieve aanwijzing 
begunstigde.   
Alle vonnissen in het kader van de echtscheidingsprocedure, waarbij de uitbetaler geen partij is in het 
geding, zijn te beschouwen als een aanwijzing van ontvanger (geen aanwijzing begunstigde). 
Vonnissen die een wijziging van begunstigde met zich meebrengen, hebben uitwerking vanaf de 
eerste dag van de maand na ontvangst. Vonnissen waarin een ouder of andere persoon wordt 
aangeduid als ontvanger, hebben uitwerking vanaf de dag van ontvangst van het vonnis, en dit voor 
het heden en het verleden.   
./…   
  
Op 6 april 2020 bezorgde eiseres de uitbetaler het vonnis van 25 maart 2020. Dit vonnis duidt 
……………………………….. aan als ontvanger van de gezinsbijslag vanaf 1 april 2018. Het tussenvonnis 
van 1 april 2018 zegt dat het ouderlijk gezag verder gezamenlijk wordt uitgeoefend en dat de 
kinderen afwisselend één week bij de vader en één week bij de moeder zullen verblijven. (cf. de 
Geschillencommissie noteert dat het wel co-ouderschap betreft, maar geen gelijkmatig verdeelde 
huisvesting, enkel secundair verblijf bij de vader).  
  
In toelichtingsnota 7 bijlage 2 van 6 juni 2019 : punt 5.2 bijslagtrekkendedossier:   
./…   
C. Er is een vonnis dd vanaf 01/01/2019 ) dat de andere ouder dan de bijslagtrekkende aanwijst als 
ontvanger van de toeslagen in het kader van het gezinsbeleid   
Vanaf de datum van de ontvangst van het vonnis wordt de gezinsbijslag via het principe 
sommendelegatie aan deze ouder toegekend.   
  
Vanaf de maand april 2020 werd de gezinsbijslag via sommendelegatie aan eiseres uitbetaald. Ook 
de periode van december 2019 tot maart 2020, die nog niet aan de vader betaald was, werd op 23 
april 2020 via sommendelegatie aan eiseres toegekend.   
  
De periode december 2018 tot november 2019, die eveneens nog niet aan vader was uitbetaald, 
werd op 25 juni 2020 foutief aan vader uitbetaald. Aangezien verwerende partij reeds in het bezit 
was van het vonnis van 25 maart 2020 diende de achterstallen toe te komen aan de in het vonnis 
aangeduide ontvanger. De gezinsbijslag over de periode van 01 december 2018 tot 30 november 
2019 werd ten bedrage van 3555,32 EUR teruggevorderd van de vader en heruitbetaald aan eiseres.   
  
Vanaf mei 2020 (wijziging opvoedingssituatie april 2020) werd een begunstigdenkerndossier 
opgemaakt waarin beide ouders de begunstigden zijn van het basisbedrag (via sommendelegatie op 
rekening van moeder) en elke begunstigde mogelijk recht heeft op 50% van de sociale toeslag. Beide 
ouders vormen elke apart hun eigen inkomstenkern. Het onderzoek naar het recht op sociale toeslag 
gebeurt ook op basis van deze aparte inkomstenkernen. Het recht op de sociale toeslag kon niet 
worden vastgesteld omdat de gezinsinkomens te hoog liggen. Wij gaan hier niet dieper op in, 
aangezien dit geen voorwerp uitmaakt van haar klacht.   
  
Ook de omkering van de rangen werd correct toegepast. De omkering van de rangen is gebeurd op 
basis van de groepering volgens artikel 42 AKBW op 31 december 2018, per bijslagtrekkende.   
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Op 31 december 2018 was de vader de bijslagtrekkende voor de twee jongste kinderen   
- Voor …………… een rang 1 : 95,81 EUR   
- Voor …………… een rang 2: 177,28 EUR   
  
Eiseres was de bijslagtrekkende voor oudste zoon basis rang 1 = 95,81 EUR.   
  
Het vonnis dat haar aanduidt als ontvanger van de gezinsbijslag vanaf 1 april 2018, doet hier geen 
afbreuk aan. ‘  
 
 
5. Standpunt van de Klachten- en bemiddelingsdienst (Agentschap Uitbetaling 
Groeipakket)  

 
Op 8 juni 2020 diende verzoekster een klacht in bij de Klachten- en bemiddelingsdienst van 
het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) waarin zij stelt niet akkoord te gaan met de 
beslissing van verwerende partij om geen derde rang meer toe te kennen voor het kind …...  
Ze wenst voor haar drie kinderen rang 1, 2 en 3 te worden uitbetaald, i.p.v. twee keer een 
rang 1 en 1 keer een rang 2.  
 
Op 29 juli 2021 formuleerde de Klachten- en bemiddelingsdienst het volgende standpunt:   
 
‘Je leeft sedert juli 2018 gescheiden van de vader van je twee jongste dochters. Op 25 maart 2020 
werd door de Familierechtbank te ………………… beslist dat met ingang van 1 april 2018 de 
gezinsbijslag aan jou toekomt. Je uitbetaler wilt niet overgaan tot terugvordering van de betaalde 
bedragen aan de vader. Zij willen het recht op de sociale toeslag en de schooltoeslag niet herzien op 
basis van jouw inkomstengegevens. Daarnaast houden geen rekening met de drie kinderen in je gezin 
voor de bepaling van de basisbedragen en wordt een deel van de gezinsbijslag ingehouden ter 
aanzuivering van een schuld. Je bent hiermee niet akkoord.  
Ik geef je eerst wat meer uitleg over de geldende reglementering om nadien jouw concrete situatie te 
benaderen.  
 
Reglementering  
 
Tot 31 december 2018 werd de kinderbijslag in België betaald volgens de Algemene Kinderbijslagwet 
(AKBW). Artikel 40 AKBW stelt dat voor een eerste kind een maandelijks bedrag van 95,81 EUR wordt 
betaald, voor het tweede kind 177,28 EUR en 259,49 EUR voor het derde en alle volgende kinderen 
(bedragen van toepassing sinds 1 september 2020). Voor de bepaling van de rang wordt rekening 
gehouden met de volgorde van geboorten van de kinderen. De kinderbijslag wordt betaald aan de 
bijslagtrekkende rekening houdend met het aantal rechtgevende kinderen gedomicilieerd in het gezin 
van de bijslagtrekkende.  
 
Artikel 69 AKBW stelt dat de gezinsbijslag wordt betaald aan de moeder. Als gescheiden levende of 
uit de echt gescheiden ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen over een (minderjarig) kind dat 
niet door een andere persoon dan één van hen beiden wordt opgevoed, wordt de gezinsbijslag verder 
aan de moeder uitgekeerd, ook als het kind zijn woonplaats heeft bij de vader (volgens Rijksregister). 
Maar de gezinsbijslag kan aan de vader uitgekeerd worden als die daartoe een aanvraag doet en het 
kind zijn woonplaats bij hem heeft (volgens Rijksregister).  
De persoon die op 31 december 2018 de bijslagtrekkende was voor een rechtgevend kind in de 
kinderbijslagreglementering (AKBW) blijft vanaf 1 januari 2019 ook in het Groeipakket verder de 
bijslagtrekkende.  
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Om het bedrag te bepalen, waarop de kinderen die reeds recht hadden op kinderbijslag op 31 
december 2018 volgens de Algemene Kinderbijslagwet, moet de omkering van de rangen worden 
toegepast (artikel 210 Groeipakketdecreet).  
 
Dit houdt in dat binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 december 2018 het laagste 
bedrag gekoppeld wordt aan het jongste kind binnen de groep, het tweede laagste bedrag aan het 
tweede jongste kind en het hoogste bedrag aan de derde jongste en oudere kinderen in de 
groepering. De groepering rond de bijslagtrekkende zoals die op 31 december 2018 samengesteld is 
vormt dus een ijkpunt. Vanaf dit moment worden de basisbedragen 'bevroren' en geldt het 
vastgeklikt basisbedrag voor de duur van het recht van elk kind.  
Wanneer het kind (na 1 januari 2019) verhuist van de ene naar de andere ouder (wijziging 
opvoedingssituatie), worden de nieuwe regels van het Groeipakketdecreet toegepast. Beide ouders 
van het rechtgevende kind worden aangewezen als begunstigden van de gezinsbijslagen en vormen 
de begunstigdenkern.  
 
De personen in de begunstigdenkern zijn steeds gezamenlijk de ontvangers van de gezinstoelagen en 
zij bepalen samen de betaalmodaliteit. Dit kan op een gemeenschappelijke rekening op naam van de 
begunstigden in de begunstigdenkern. De begunstigden kunnen ook kiezen om de toelagen op een 
rekening op naam van één van de begunstigden te laten storten. Bij onenigheid of bij gebrek aan 
keuze wordt er betaald volgens de keuze van de jongste van de begunstigden of via circulaire cheque 
op naam van de jongste. Er wordt hierbij aangenomen dat het kind door beide ouders in gelijk 
verdeelde huisvesting worden opgevoed.   
 
De sociale toeslag wordt bovenop het basisbedrag betaald voor kinderen die opgroeien in een gezin 
waarvan het gezinsinkomen niet boven het grensbedrag van 31.605,89 EUR ligt (bedrag van 
toepassing van 1 september 2020). Indien het kind opgevoed wordt volgens gelijkmatig verdeelde 
huisvesting wordt voor de berekening van de inkomsten rekening gehouden met de inkomsten van 
het gezin per begunstigden. Iedere ouder heeft mogelijk recht op de helft van de sociale toeslag.  
 
De Familierechtbank kan in het belang van het kind één van beide ouders als begunstigde aanwijzen. 
Bij deze aanwijzingen is de uitbetaler betrokken partij en wordt bijgevolg opgeroepen om te 
verschijnen ter zitting. Enkel als de uitbetaler partij is in het geding en de rechter wijst één van de 2 
ouders aan als enige begunstigde, dan wordt de uitspraak beschouwd als een effectieve aanwijzing 
begunstigde. Alle vonnissen in het kader van de echtscheidingsprocedure, waarbij de uitbetaler geen 
partij is in het geding, zijn te beschouwen als een aanwijzing van ontvanger (geen aanwijzing 
begunstigde). Vonnissen die een wijziging van begunstigde met zich meebrengen, hebben uitwerking 
vanaf de eerste dag van de maand na ontvangst. Vonnissen waarin een ouder of andere persoon 
wordt aangeduid als ontvanger, hebben uitwerking vanaf de dag van ontvangst van het vonnis, en 
dit voor het heden en het verleden.  
 
Indien je beschikt over een vonnis gezamenlijk ouderlijk gezag waarin één van de ouders aangeduid 
wordt als ontvanger van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid kan het basisbedrag en de 
sociale toeslag (ook helft van de andere ouder) via het principe sommendelegatie betaald worden 
aan aangeduide ouder.  
 
Concreet in jouw dossier  
Op 25 juli 2018 verliet je samen met je zoon ……………. het gezin van je ex-partner. Je dochters 
………….. en ………………. bleven gedomicilieerd bij hun vader. De gezinsbijslag voor je dochters werd 
verder aan jou uitbetaald maar op 9 november 2018 eiste de vader de kinderbijslag op. Bijgevolg 
diende de gezinsbijslag voor ……………. en ……………….. vanaf 1 december 2018 aan de vader 
toegekend worden. Door een systeemfout tijdens de overgang van AKBW naar Groeipakketsysteem 
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werd de gezinsbijslag voor je dochters aan jou verder betaald tot april 2019. De onverschuldigde 
bedragen van december 2018 tot april 2019 werden op 6 mei 2019 teruggevorderd. Tot op heden 
wordt dit debet voor een totaalbedrag van 2706,91 EUR aangezuiverd (eerst 50%, nadien 10%) op de 
aan jouw verschuldigde bedragen.  
 
Op 31 december 2018 had jij recht op een bedrag ‘laag’ voor je zoon …………………., de vader had recht 
op een bedrag ‘laag’ voor ……………. en ‘midden’ voor ………………….. Op 1 januari 2019 worden de 
bedragen omgekeerd in toepassing van het Groeipakketdecreet. De omkering gebeurt per 
bijslagtrekkende waardoor je voor ………………….. verder een bedrag ‘laag’ ontvangt. De vader geniet 
een bedrag ‘midden’ voor …………………. en een bedrag ‘laag’ voor …………………. Deze bedragen 
worden vanaf dan vastgeklikt aan het kind en wijzigen niet meer tot het einde van het recht van elk 
kind.  
 
Je 2 minderjarige dochters verhuisden in april 2020 van het gezin van de vader naar jouw gezin. 
Hierdoor werd een begunstigdenkerndossier opgemaakt vanaf mei 2020. Op 6 april 2020 bezorgde je 
de uitbetaler het vonnis van 25 maart 2020. Dit vonnis duidt jou aan als ontvanger van de 
gezinsbijslag vanaf 1 april 2018. Het tussenvonnis van 1 april 2018 zegt dat het ouderlijk gezag 
verder gezamenlijk wordt uitgeoefend en dat de kinderen afwisselend één week bij de vader en één 
week bij de moeder zullen verblijven.  
 
Vanaf de datum van ontvangst van het vonnis dient de gezinsbijslag via het principe 
“sommendelegatie” integraal aan de aangeduide ouder toe te komen. Vanaf de maand april 2020 
werd de gezinsbijslag via sommendelegatie aan jou uitbetaald. Ook de periode van december 2019 
tot maart 2020, die nog niet aan de vader betaald was, werd op 23 april 2020 via sommendelegatie 
aan jou toegekend.  
 
De periode januari tot november 2019, die eveneens nog niet aan vader was uitbetaald, werd op 25 
juni 2020 foutief aan vader uitbetaald. Aangezien je uitbetaler reeds in het bezit was van het vonnis 
van 25 maart 2020 diende de achterstallen toe te komen aan de in het vonnis aangeduide ontvanger. 
Je uitbetaler zal voor deze periode een bedrag van 3.555,32 EUR aan jou uitbetalen en terugvorderen 
van de vader.  
 
Vanaf mei 2020 (wijziging opvoedingssituatie april 2020) werd een begunstigdenkerndossier 
opgemaakt waarin beide ouders de begunstigden zijn van het basisbedrag (via sommendelegatie op 
rekening van moeder) en elke begunstigde mogelijk recht heeft op 50% van de sociale toeslag. Beide 
ouders vormen elke apart hun eigen inkomstenkern. Het onderzoek naar het recht op sociale toeslag 
gebeurt ook op basis van deze aparte inkomstenkernen. Het recht op de sociale toeslag kon niet 
worden vastgesteld omdat de gezinsinkomens te hoog liggen.  
 
Aangezien de vader als wettelijke bijslagtrekkende dient beschouwd te worden over de periode 
december 2018 tot april 2020 kan er voor deze periode geen herberekening gebeuren voor de sociale 
toeslag en de schooltoeslag op basis van jouw inkomsten (vader geen recht wegens inkomen te 
hoog). Het vonnis heeft enkel uitwerking naar de toekomst toe, tenzij het achterstallen betreffen die 
de bijslagtrekkende (vader) nog niet ontvangen had.  
 
Ook de omkering van de rangen werd correct toegepast. De omkering van de rangen is gebeurd op 
basis van de groepering volgens artikel 42 AKBW op 31 december 2018, per bijslagtrekkende. Op 31 
december 2018 was de vader de bijslagtrekkende voor de twee jongste kinderen (basis rang 1 = 
95,81 EUR en rang 2 = 177,28 EUR), jij was de bijslagtrekkende voor je oudste zoon (basis rang 1 = 
95,81 EUR). Het vonnis dat de jou aanduidt als ontvanger van de gezinsbijslag vanaf 1 april 2018, 
doet hier geen afbreuk aan.  
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Voor je zoon ………………… werd de gezinsbijslag tot augustus 2020 uitbetaald door de uitbetaler 
…………………, vanaf september 2020 werd het dossier overgenomen door verwerende partij. Het 
bedrag voor ………………… bedraagt 124,53 EUR (95,81 EUR basisbedrag + 28,72 EUR gehalveerde 
leeftijdstoeslag). De betaling van juni 2021 werd intussen rechtgezet. Aangezien het 
rekeningnummer waarop gestort werd afgesloten was, werd de betaling teruggestort aan je 
uitbetaler. Intussen werd het nieuwe rekeningnummer ingebracht en kon het bedrag opnieuw 
uitbetaald worden.  
 
Het debet, ten bedrage van 2706,91 EUR werd door de uitbetaler ………………… ingehouden aan 50% 
op de betalingen van juni 2019 tot augustus 2020. Jij ontving hierdoor maandelijks slecht 61,33 EUR 
(maandelijks totaalbedrag ……………………. tot augustus 2020 = 122,65 EUR). Bij overname door de 
verwerende partij bedroeg het saldo nog 1424,94 EUR en werd het verder ingehouden aan 10%. 
Heden bedraagt het saldo nog 366,36 EUR. Na betaling van de achterstallen die jou toekomen zal het 
saldo volledig aangezuiverd zijn.  
 
Ik meen je hiermee voldoende te hebben ingelicht en sluit mijn tussenkomst af.’  

 
 

6. Advies met het oog op een uitspraak ten gronde  
 
6.1. In casu gaat de betwisting over het bedrag van de gezinsbijslagen dat aan de kinderen van 
verzoekster kan worden toegekend.   
 
Aangezien alle betrokken kinderen geboren zijn vóór 1 januari 2019, zijn de specifieke 
overgangsmaatregelen bepaald in het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid (hierna Groeipakketdecreet) van toepassing voor het bepalen van het 
bedrag van de gezinsbijslag dat aan de kinderen van verzoekster kan worden toegekend.   
 
Art. 209, §2 Groeipakketdecreet bepaalt:   
“De artikelen van de kinderbijslagreglementering die zijn opgenomen in boek 5, deel 2, zijn van 
toepassing op rechtgevende kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2019.”  
 
In voormeld Boek 5, deel 2, wordt bij deze overgangsbepalingen een onderscheid gemaakt tussen de 
basisbedragen (titel 1), de kinderbijslag voor wezen (titel 2), de zorgtoeslagen (titel 3), de sociale 
toeslagen (titel 4), de begunstigden (titel 5) en de keuze van de uitbetalingsactor (titel 6).    
In het voorliggende dossier zijn de overgangsbepalingen vervat in artikel 210 van voormelde titel 1 
(basisbedragen) en artikel 225 van voormelde titel 5 (begunstigden) van toepassing.    
 
Art. 210, §1 bepaalt:  
“Een rechtgevend kind dat geboren is vóór 1 januari 2019 en voor wie het recht op kinderbijslag 
overeenkomstig de kinderbijslagreglementering is geopend op 31 december 2018, blijft recht geven 
op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering als aan de voorwaarden, vermeld in 
artikel 8, is voldaan.   
Het bedrag van de kinderbijslag waarop het kind, vermeld in het eerste lid, recht geeft, wordt 
vastgesteld in paragraaf 2.   
Onder de opening van het recht op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering op 
31 december 2018 wordt verstaan het op dat tijdstip voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van 
de kinderbijslagreglementering. Het is niet relevant of de effectieve aanvraag tot toekenning van de 
kinderbijslag op 31 december 2018 al effectief is ingediend.    
§ 2. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag overeenkomstig paragraaf 1, blijft 
recht geven op de kinderbijslag, zoals die bestond binnen de groepering rond de 
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bijslagtrekkende op 31 december 2018, overeenkomstig artikel 42 van de Algemene 
kinderbijslagwet.    
In afwijking van het eerste lid, als verschillende rechtgevende kinderen als vermeld in paragraaf 1, 
behoren tot de groepering rond de bijslagtrekkende, zoals die bestond op 31 december 2018, wordt 
het bedrag van de kinderbijslag waarop die kinderen recht geven, in aflopende wijze aangepast in 
functie van de leeftijd van de rechtgevende kinderen binnen die groepering. Het jongste kind krijgt 
daardoor de laagste kinderbijslag, het tweede jongste kind de tweede laagste kinderbijslag en het 
derde jongste en oudere kinderen de hoogste kinderbijslag. Die aanpassing wordt doorgevoerd vanaf 
1 januari 2019.”  
 
Ingevolge artikel 210, §1, tweede lid en artikel 210, §2, eerste lid van het Groeipakketdecreet wordt 
het bedrag van het kind geboren vóór 1 januari 2019 derhalve bepaald door de rang van het kind 
binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 december 2018, waarbij voor de groepering 
dient te worden teruggegrepen naar de voorwaarden bepaald in artikel 42 AKBW (Algemene 
Kinderbijslagwet).   
 
Overeenkomstig artikel 42 AKBW wordt het bedrag van de kinderbijslag bepaald door de rang die 
het kind inneemt in het gezin volgens de volgorde van de geboorte van de kinderen (art. 42, § 1, 
eerste lid AKBW).  Bij het bepalen van de rangregeling worden de rechtgevende kinderen 
gegroepeerd rond de bijslagtrekkende, dit is degene die het kind opvoedt en aan wie de 
kinderbijslag wordt betaald (art. 42, §1, tweede lid AKBW).   
 
6.2. Wie de bijslagtrekkende is, werd bepaald in artikel 69, § 1, derde lid AKBW.  Meer bepaald was 
bij wet vastgelegd dat wanneer de twee ouders die niet samenwonen, het ouderlijk gezag 
gezamenlijk uitoefenen, de kinderbijslag principieel wordt betaald aan de moeder.  De kinderbijslag 
wordt betaald aan de vader vanaf diens aanvraag als het kind en hijzelf op die datum dezelfde 
hoofdverblijfplaats hebben.    
 
Art. 69, § 1, vijfde lid AKBW bepaalt verder nog het volgende:  
“Als een van de ouders de opportuniteit betwist van de betaling van de kinderbijslag op grond van de 
bepalingen van het derde en het vierde lid, kan hij de familierechtbank vragen hemzelf als 
bijslagtrekkende aan te wijzen, in het belang van het kind.  Die aanwijzing heeft uitwerking de eerste 
dag van de maand na de maand waarin de beslissing van de rechtbank betekend is aan de bevoegde 
kinderbijslaginstelling.”   
 
6.3. Art. 225, § 1 Groeipakketdecreet bepaalt het volgende:  
  
“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. In dat geval worden de bepalingen voor de aanwijzing van de begunstigden en de regels 
van de uitbetaling overeenkomstig boek 2, deel 4, titel 1, hoofdstuk 1, en boek 2, deel 4, titel 2, 
hoofdstuk 1, toegepast. De bepalingen van boek 2, deel 4, titel 2, hoofdstuk 3 zijn van toepassing 
zowel op de bijslagtrekkende als de begunstigde.  
De wijziging in het ouderlijk gezag wordt vastgesteld door de bevoegde rechtbank.(…)”  
  
In de Bijlage 2 van 6 juni 2019 bij Toelichtingsnota 7 betreffende feitelijke scheidingen en 
(echtscheidings)vonnissen (Agentschap Uitbetaling Groeipakket) wordt verduidelijkt wat er verstaan 
dient te worden onder een wijziging in de opvoedingssituatie. Het betreft:  
‘- Nieuw kind in het gezin;  
- Einde of begin plaatsing;  
- Kind verhuist van ene ouder naar de andere ouder.’  
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6.4. In casu kan volgens de Geschillencommissie het volgende worden vastgesteld:   
In 2018 zijn partijen uit de echt gescheiden.  
Verzoekster was bijslagtrekkende voor haar drie kinderen, bij …………….. en ……………. was dit op basis 
van de algemene regeling in de AKBW om de moeder aan te duiden als bijslagtrekkende ingeval van 
co-ouderschap (cf. artikel 69, §1, derde lid AKBW).  Ze kreeg voor hen een rang 1, 2 en 3 
uitbetaald.  De heer ………………………. werd bijslagtrekkende voor ………….. en …………………, dit op basis 
van ‘opeising’ in november 2018, d.w.z. omdat de kinderen bij de vader gedomicilieerd waren (cf. 
artikel 69, §1, derde lid AKBW).  
 
Verzoekster nam in april 2018 - conform art. 69, § 1, vijfde lid AKBW - stappen om een procedure op 
te starten voor de familierechtbank met (onder andere) de bedoeling …………… en …………….. bij haar 
te domiciliëren en de kinderbijslag voor hen te ontvangen.  De dagvaarding dateert van 13 maart 
2018.  De zitting ging uiteindelijk door op 26 februari 2020 en het vonnis werd uitgesproken op 25 
maart 2020.   
 
In het vonnis werd bepaald dat de kinderen ………….. en ……………… hun domicilie zouden hebben bij 
verzoekster en dat de kinderbijslag vanaf april 2018 aan haar zal toekomen.  
Door de wijziging van het domicilie in april 2020, die een wijziging in de opvoedingssituatie betekent, 
wordt het dossier ingekanteld in het Groeipakket en vormen beide ouders vanaf mei 2020 een 
begunstigdenkern.  
 
Er kan dus worden vastgesteld dat verzoekster reeds lang voor de inwerkingtreding van het 
Groeipakketdecreet stappen nam om de domicilie van dochters ……………. en ………………. te kunnen 
wijzigen (zij betekende immers reeds een dagvaarding op 13 maart 2018).  Het vonnis kwam echter 
pas tussen op 25 maart 2020, zijnde dus twee jaar later.  In dat vonnis werd echter wel bepaald dat 
de kinderbijslag aan verzoekster zou toekomen met ingang van april 2018.  
 
6.5. Het feit dat volgens de verwerende partij die aanwijzing qua administratieve verwerking in het 
dossierbeheer, pas uitwerking heeft vanaf de datum van ontvangst van het vonnis (cfr. art. 16 BVR 
Begunstigden en uitgewerkt in bijlage 2 bij toelichtingsnota 7 d.d. 6 juni 2019 betreffende het 
Groeipakketdecreet), doet geen afbreuk aan het feit dat uit het vonnis duidelijk de wil van de 
rechtbank blijkt om de kinderen bij de moeder te domiciliëren en haar retroactief te beschouwen als 
bijslagtrekkende vanaf april 2018 (d.w.z. dus niet de vader die door opeising van de kinderbijslag 
werd beschouwd als bijslagtrekkende op 31.12.2018 bij het vastklikken van de rangen).  
 
In die zin kan mevrouw op basis van het vonnis van de rechtbank reeds in april 2018 (zijnde de 
datum die uitdrukkelijk bepaald werd in het vonnis) beschouwd worden als bijslagtrekkende en 
moet zij dus ook geacht worden op de ijkdatum van 31 december 2018 de hoedanigheid van 
bijslagtrekkende voor haar drie kinderen (……………, …………… en ………………………) te hebben met als 
gevolg een groepering van de drie kinderen.  
 
Er kan immers worden vastgesteld dat de constitutieve elementen die essentieel zijn voor de 
groepering van de betrokken kinderen rond de moeder overeenkomstig artikel 42 AKBW 
voorhanden zijn vóór het ijkpunt van 31 december 2018.  In die zin is dan ook voldaan aan de 
letterlijke tekst van de overgangsbepaling van art. 210, §2, eerste lid AKBW: ‘Een rechtgevend kind 
dat recht geeft op kinderbijslag overeenkomstig §1, blijft recht geven op de kinderbijslag, zoals die 
bestond binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 december 2018, overeenkomstig 
artikel 42 AKBW.’ Immers, de geciteerde bepaling verwijst enkel uitdrukkelijk naar artikel 42 AKBW, 
en niet naar de bepaling betreffende de uitwerking in de tijd van een wijziging van bijslagtrekkende 
naar aanleiding van een vonnis van de familierechtbank in artikel 69, §1, 5de lid AKBW.  Het feit dat 
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het domicilie van ………… en …………………. slechts gewijzigd is op 3 april 2020 (wat ook niet eerder 
kon, aangezien daarvoor het vonnis van de familierechtbank nodig was), doet daaraan geen 
afbreuk.  Voor de moeder als bijslagtrekkende is er geen vereiste van domicilie op hetzelfde adres.  
  
Cf. art. 69, § 1, vijfde lid AKBW bepaalt:  
“Als een van de ouders de opportuniteit betwist van de betaling van de kinderbijslag op grond van de 
bepalingen van het derde en het vierde lid, kan hij de familierechtbank vragen hemzelf als 
bijslagtrekkende aan te wijzen, in het belang van het kind. Die aanwijzing heeft uitwerking de eerste 
dag van de maand na de maand waarin de beslissing van de rechtbank betekend is aan de bevoegde 
kinderbijslaginstelling.”  
 
De bepalingen in het Groeipakketdecreet betreffende de temporele uitwerking van vonnissen (cf. 
artikel 16 BVR Begunstigden) zijn dan weer volledig toegepast op de begrippen van het 
Groeipakketdecreet, en kaderen in de nieuwe regeling van de begunstigdenkern, zodat volgens de 
Geschillencommissie moeilijk kan aangenomen worden dat deze bepaling van toepassing zou 
kunnen zijn op een vonnis dat uitsluitend over de toepassing van de AKBW handelt (cf. aanduiding 
bijslagtrekkende op grond van de bevoegdheid die de familierechtbank destijds op het moment dat 
zij gevat werd, had op grond van artikel 69, §1, vijfde lid AKBW).  De Geschillencommissie meent 
dan ook dat er enigszins sprake is van een bepaalde juridische impasse waardoor inzake de 
temporele uitwerking van het betreffende vonnis van de familierechtbank in het voorliggende 
dossier, noch de voormelde bepaling van de AKBW noch de voormelde bepaling betreffende het 
Groeipakketdecreet kunnen toegepast worden.  Dit sterkt de Geschillencommissie in de overtuiging 
dat dan in elk geval de wil van de rechtbank moet worden gevolgd en gerespecteerd betreffende de 
retroactieve aanwijzing van de moeder als bijslagtrekkende.  
 
Cf. Artikel 16, tweede en derde lid BVR Begunstigden bepaalt:  
“De gerechtelijke uitspraken tot aanwijzing van een begunstigde, vermeld in titel 1 van boek 2, deel 
4, van het decreet van 27 april 2018, hebben uitwerking de eerste dag van de maand die volgt op de 
maand waarin de uitbetalingsactor de uitspraak ontvangt.  
De gerechtelijke uitspraken die betrekking hebben op de voorwaarden van uitbetaling van de 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid, vermeld in titel 2 van boek 2, deel 4, van het voormelde 
decreet, hebben uitwerking vanaf de datum waarop de uitbetalingsactor de uitspraak ontvangt.”  
  
6.6. Er kan verder verwezen worden naar de volgende elementen:  
 
- De opheffingsbepaling in art. 209, §1 Groeipakketdecreet stipuleert uitdrukkelijk dat de Algemene 
Kinderbijslagwet (AKBW) wordt opgeheven en paragraaf 2 voegt daaraan toe dat de artikelen 
waarnaar verwezen wordt in de overgangsbepalingen opgenomen in boek 5, deel 2, van toepassing 
zijn voor de kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2019.    
 
Artikel 209 bepaalt :  
“ §1. De kinderbijslagreglementering, vermeld in artikel 3, §1, 26°, wordt opgeheven vanaf 1 januari 
2019 voor de toekenning van gezinsbijslagen.    
§2. De artikelen van de kinderbijslagreglementering die zijn opgenomen in boek 5, deel 2, zijn van 
toepassing op rechtgevende kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2019.”  
 
Nazicht leert dat er in boek 5, deel 2, genaamd ‘Overgangsbepalingen voor de toepassing van de 
gezinsbijslagen’ van het Groeipakketdecreet uitdrukkelijk wordt verwezen naar tal van toepasselijke 
artikelen van de opgeheven Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) maar dat er noch in de 
overgangsbepalingen van het decreet, noch in de memorie van toelichting, wordt verwezen naar de 
toepassing van artikel 69, § 1, 5de lid AKBW.  Uit de wetgevingstechnische opmaak van het decreet 
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kan dan ook niet worden afgeleid dat het de wil van de decreetgever was om het vertragingseffect 
van dat artikel toe te passen in het kader van de specifieke overgangsmaatregelen van het 
Groeipakketdecreet.  
 
- Er moet gekeken worden naar de ratio legis van art. 69, §1, vijfde lid AKBW dat in lijn ligt van   
art. 70bis AKBW (zie ook de vroegere dienstbrief 996/126bis van 14 december 2017 en de huidige 
bijlage 2 bij Toelichtingsnota 7 d.d. 6 juni 2019).  Omwille van intern-administratieve en praktische 
redenen eigen aan het dossierbeheer werd gekozen om de uitwerking in de tijd van een wijziging 
van bijslagtrekkende naar aanleiding van een vonnis in de loop van een maand op uniforme wijze te 
laten ingaan voor de toekomst, met name op de eerste dag van de volgende maand na kennisgeving 
(of zoals thans het geval is bij de aanwijzing van de ontvanger: vanaf de datum van ontvangst van 
het vonnis) waarbij tevens beoogd wordt om retroactieve aanwijzingen van bijslagtrekkende (en 
regularisaties/terugvordering van onverschuldigde bedragen voor het verleden) te vermijden.  
 
Zoals de Geschillencommissie reeds stelde in andere zaken waar de problematiek van de omkering 
van de rangen eveneens aan bod kwam, lijkt het weinig relevant om dit vertragingsmechanisme te 
laten spelen in het kader van het consolideren van de toekenningsvoorwaarden bepaald in de 
artikelen 69, §1, derde lid AKBW en artikel 42, §1, derde lid AKBW waaraan dient te zijn voldaan op 
het ijkpunt van 31 december 2018 waarbij het bedrag van de gezinstoelagen op dat moment wordt 
vastgeklikt in de overgang van de Algemene Kinderbijslagwet naar het Groeipakketdecreet.  Er zijn 
geen specifieke vereisten waaraan voldaan moet zijn om de kinderbijslag aan de moeder uit te 
betalen.  Bij vonnis d.d. 25 maart 2020 stelde de Familierechtbank dat de kinderbijslag vanaf april 
2018 aan de moeder dient te worden betaald.  De rechtbank koos er uitdrukkelijk voor om dit met 
terugwerkende kracht te doen tot april 2018 en niet om dit slechts te laten ingaan op datum van het 
vonnis.  Het was dus de wil van de rechtbank om de moeder vanaf april 2018 te beschouwen als de 
bijslagtrekkende.  Er zijn overigens ook geen andere wettelijke voorwaarden waaraan verzoekster 
dient te voldoen om als bijslagtrekkende te worden beschouwd.  
 
Het vertragingseffect op administratief vlak volgde (op datum van het vonnis) uit artikel 69, § 1, 5de 
lid AKBW in samenhang met dienstbrief 996/126 van 19 december 2016 en dienstbrief 996/126bis 
van 14 december 2017, waarnaar evenwel niet verwezen wordt vanuit het Groeipakketdecreet, 
zodat het onredelijk lijkt van een burger te kunnen verwachten dat hij deze samenlezing en de 
(financiële) impact ervan in het kader van de overgangsregeling van het Groeipakket zelf had kunnen 
achterhalen of inschatten.  
 
6.7 De Geschillencommissie verwijst eveneens naar haar eerdere beslissingen nrs. 2019/004 d.d. 14 
juni 2019, 2019/007 d.d. 28 juni 2019 en 2019/009 d.d. 28 juni 2019 in gelijkaardige zaken.  
 
6.8. Verder wenst de Geschillencommissie uitdrukkelijk te verwijzen naar een eerdere gelijkaardige 
zaak die door de Commissie werd beslecht in de beslissing nr. 2020/013 d.d. 11 september 2020).   
 
Daarin besliste de Geschillencommissie het volgende:   
‘(…) 6.8. I.c. startte verzoekster de procedure reeds op in april 2018.  De familierechtbank stelde 
echter dat de kinderbijslag vanaf februari 2018 aan verzoekster zou toekomen.  Overeenkomstig het 
vonnis kan verzoekster vanaf februari 2018 als bijslagtrekkende beschouwd worden, zodat ook 
daarmee rekening kan worden gehouden op het ijkpunt van 31.12.2018.  Het lijkt immers onredelijk 
dat er dergelijke negatieve gevolgen aan de situatie van verzoekster verbonden zouden zijn, terwijl zij 
de procedure reeds opstartte in april 2018 en er slechts vonnis volgde op 21.02.2019.   
Vanuit praktische overwegingen werd (en wordt) geopteerd om dergelijke vonnissen niet met 
terugwerkende kracht toe te passen en deze pas te laten ingaan vanaf (de maand na) ontvangst 
ervan.  Dat neemt echter niet weg dat verzoekster volgens de expliciete bepalingen in het vonnis 



  
 

  18
 

dient te worden beschouwd als bijslagtrekkende vanaf februari 2018 om de oefening van de 
omkering van de rangen te maken op 31.12.2018.  Daarbij wordt nogmaals benadrukt dat het 
klaarblijkelijk de uitdrukkelijke wil van de rechtbank was om, rekening houdend met de reeds in 
werking getreden bepalingen van het Groeipakketdecreet, verzoekster als bijslagtrekkende te 
beschouwen vanaf februari 2018, op basis van de vanaf dat moment beschikbare feitelijke elementen 
waardoor de rechtbank aldus oordeelde op basis van de feitelijke situatie op dat moment.  Indien de 
rechtbank van oordeel zou zijn geweest dat verzoekster pas vanaf de datum van het vonnis als 
bijslagtrekkende voor het kind ……… mocht worden beschouwd, en dat er dus met …….. geen 
rekening kon worden gehouden bij de omkering van de rangen op 31.12.2018 in het gezin van 
moeder, dan zou zij verzoekster niet als bijslagtrekkende met terugwerkende kracht tot februari 2018 
hebben aangeduid. ‘  
   
De Geschillencommissie kan begrijpen dat er vanuit praktische overwegingen wordt geopteerd om 
dergelijke vonnissen niet met terugwerkende kracht toe te passen en deze pas te laten ingaan vanaf 
(de maand na) ontvangst ervan.  Dat neemt echter niet weg dat verzoekster volgens de expliciete 
bepalingen in het vonnis dient te worden beschouwd als bijslagtrekkende vanaf april 2018 om de 
oefening van de omkering van de rangen te maken op 31 december 2018.  Daarbij wordt nogmaals 
benadrukt dat het klaarblijkelijk de uitdrukkelijke wil van de rechtbank was om, rekening houdend 
met de reeds inwerking getreden bepalingen van het Groeipakketdecreet, verzoekster als 
bijslagtrekkende te beschouwen vanaf april 2018, op basis van de vanaf dat moment beschikbare 
feitelijke elementen waardoor de rechtbank aldus oordeelde op basis van de feitelijke situatie op dat 
moment.  Indien de rechtbank van oordeel zou zijn geweest dat verzoekster pas vanaf de datum van 
het vonnis als bijslagtrekkende voor de kinderen ………….. en …………. mocht worden beschouwd, en 
dat er dus met hen geen rekening kon worden gehouden bij de omkering van de rangen op 31 
december 2018 in het gezin van de moeder, dan zou zij verzoekster niet als bijslagtrekkende met 
terugwerkende kracht tot april  2018 hebben aangeduid.  
 
6.9. De Geschillencommissie meent dat de aanduiding van verzoekster bij vonnis dient voor 
te gaan op de (nog niet aangepaste) domiciliëring van het kind bij de vader waardoor de 
verwerende partij de vader blijft beschouwen als bijslagtrekkende.  De aanpassing van de 
domiciliëring en de aanduiding van de moeder als bijslagtrekkende vormden immers net het 
voorwerp van de vordering waarover de rechtbank zich diende uit te spreken.  Zoniet is het 
vonnis dat verzoekster bekomen heeft en waarmee zij naar verwerende partij stapte, een 
maat voor niets.  
  
6.10. In de rand vestigt de Geschillencommissie de aandacht op een klacht op 29 juli 
2021  geformuleerd door verzoekster in een e-mail aan verwerende partij, maar niet 
overgenomen in haar verzoekschrift.  Het betreft de sociale toeslagen waarop ze meent 
recht te hebben voor de periode januari tot november 2019 nu ze ook die bedragen 
ontvangen had.  Verwerende partij antwoordde in een e-mail van 4 augustus 2021 dat ze 
daarop geen recht had omdat de sociale toeslag onderzocht was op basis van de inkomsten 
van de vader. 
De Geschillencommissie meent dat, aangezien verzoekster als bijslagtrekkende moet 
beschouwd worden met ingang van april 2018, de sociale toeslag voor januari tot november 
2019 (en eventueel tot september 2020, datum waarop gelijkmatig verdeelde huisvesting 
werd uitgesproken bij tussenarrest d.d. 23 juli 2020) op basis van haar inkomsten moet 
onderzocht worden; hetzelfde geldt voor het onderzoek naar het recht op de schooltoeslag.  
 
6.11. In het licht van al het voorgaande meent de Geschillencommissie dat de conclusie van de 
Klachten- en bemiddelingsdienst, namelijk ‘Vanaf datum van ontvangst van het vonnis dient de 
gezinsbijslag via het principe ‘sommendelegatie’ integraal aan de aangeduide ouder toe te komen.’ 
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niet kan worden bijgetreden.  Ook de argumentatie van de verwerende partij steunt op deze 
redenering.  Deze redenering gaat strikt uit van het feit dat de kinderen …………… en …………….. op 31 
december 2018 nog bij de vader gedomicilieerd waren, maar houdt geen rekening met de inhoud 
van het vonnis dat nadien tussenkwam en zich uitspreekt over de periode sinds april 2018.  Op die 
manier wordt echter volledig voorbijgegaan aan het feit dat de rechtbank de moeder aanduidde als 
bijslagtrekkende voor de meisjes sinds 04/2018 terwijl er geen enkele wettelijke bepaling, noch in de 
AKBW (opgeheven op het moment dat het vonnis werd uitgesproken) noch in het 
Groeipakketdecreet (wegens niet van toepassing op het AKBW-vonnis) verhindert dat het vonnis zou 
worden toegepast overeenkomstig de wil van de rechtbank, nl. aanduiding van de moeder als 
bijslagtrekkende voor de kinderen vanaf 04/2018.  Deze laatste redenering niet volgen, betekent dat 
de moeder – ondanks het vonnis dat op haar vordering in haar voordeel werd uitgesproken - op 31 
december 2018 niet zou kunnen aanzien worden als bijslagtrekkende, en dus niet meer het voordeel 
van de groepering van de kinderen zou genieten bij het vastklikken van de bedragen op het ijkpunt 
van 31 december 2018.  
 
6.12. De Geschillencommissie stelt wel vast dat de verwerende partij correct de toepasselijke 
administratieve richtlijnen toegepast heeft. 
  
  

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 verzoekende partij ontvankelijk maar gegrond is. 

In die zin beslist de Geschillencommissie dat de verwerende partij de groepering van de drie 
kinderen (…………., ……………. en ………………) rond verzoekster dient vast te stellen op 31 december 
2018, zodat er een rangbetaling voor deze drie kinderen kan gebeuren overeenkomstig artikel 210 
Groeipakketdecreet.   
 
Bijkomend dient het recht op de sociale toeslag en de schooltoeslag opnieuw onderzocht te worden 
voor de periode januari tot september 2020 op basis van de inkomsten van verzoekster.  
  

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. 

 

Opgemaakt in drie originele exemplaren, waaronder één exemplaar voor elke partij. 
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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 

 


