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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/021 

18 maart 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0248 

 

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

- Verzoekster –  

Vertegenwoordigd door de heer ………………………., wonende te 
……………………………………………. 

 

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. 7 oktober 
2021 bij de Geschillencommissie1, gericht tegen de beslissing van verwerende partij 
d.d. 9 september 2021; 

 
1 Bij de bepalingen van artikel 104, 1e lid van het Decreet van 27 april 2018 (tot regeling van de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid) werd er bij Kind en Gezin (Opgroeien Regie) een geschillencommissie ingericht.  In 
toepassing van het 2e lid van voormeld artikel kan er tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan na afloop van de termijn waarin hij op 
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Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 29 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 18 maart 2022 kunnen komen verdedigen of zich 
daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat de heer …………………, de vader van verzoekster, verzoekster 
vertegenwoordigt op de zitting van 18 maart 2022 en de zitting digitaal bijwoont via 
Teams ingevolge volmacht d.d. 19 januari 2022; 

Gelet op het feit dat verwerende partij niet is verschenen of zich heeft laten 
vertegenwoordigen op 18 maart 2022; 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 
 

Verzoekster ontvangt kinderbijslag/Groeipakket voor de kinderen: 

- ……………………….. (°………...2012); 
- ……………………….. (°………...2014); 
- ………………………… (°………...2021). 

Verzoekster was in de periode van 12 maart 2012 tot 31 juli 2013 samen met de heer …………………. 
(en zoon …………… vanaf ……………. 2012) ingeschreven op het adres te ……………………………. 

In de periode van 31 juli 2013 tot 31 mei 2021 was verzoekster, samen met haar zonen ………………….. 
(vanaf …………… 2014) ingeschreven op het adres te ………………… bij haar ouders.  De heer ……………… 
was in de periode van 5 augustus 2013 tot 3 september 2018 ingeschreven op het adres te 
……………………….., bij zijn ouders.  Vanaf 3 september 2018 is de heer …………………. ingeschreven op 
het adres te ……………………... 

Vanaf 31 mei 2021 zijn verzoekster en de heer ………………., samen met de kinderen ……………………. 
samen gedomicilieerd op het adres te ………………………... 

Verzoekster ontving in de periode van 1 februari 2017 tot en met 31 december 2018 een sociale 
toeslag voor alleenstaande ouders, overeenkomstig art. 41 Algemene Kinderbijslagwet (hierna 
AKBW genoemd).  In de periode van 1 januari 2019 tot 31 maart 2021 ontving zij eveneens een 
sociale toeslag bovenop de gezinsbijslag, overeenkomstig art. 18 en art. 222 van het decreet van 27 
april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (hierna Groeipakketdecreet 
genoemd) en art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 21 september 2018 tot vaststelling 
van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag (hierna BVR Sociale Toeslagen 
genoemd).  Voor de berekening van de toeslag werd enkel rekening gehouden met het inkomen van 
verzoekster. 

Daarnaast ontving verzoekster de coronatoeslag conform het decreet van 27 november 2020. 

 
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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Verder ontving verzoekster een selectieve participatietoeslag voor de kinderen ……………………. tijdens 
de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021.  Voor de berekening van de toeslag werd enkel rekening 
gehouden met het inkomen van verzoekster. 

De verwerende partij stelt via de sociale inspectie- en begeleidingsdienst van het VUTG (Agentschap 
Uitbetaling Groeipakket) het resultaat van de sociale controle d.d. 1 september 2021 te hebben 
ontvangen.  Daaruit zou blijken dat verzoekster als samenwonend moet beschouwd worden met de 
heer ………………….. sinds 13 augustus 2013. 

Om die reden vorderde de verwerende partij bij beslissing d.d. 9 september 2021, die nadien per 
aangetekend schrijven d.d. 14 september 2021 werd bevestigd, een bedrag van 5.020,17 euro terug, 
waarvan na een positieve regularisatie nog een bedrag van 4.816,33 euro overbleef.  Dit bedrag 
werd aan 100% ingehouden op de lopende gezinsbijslag.  Op 17 september 2021 zijn de ouders van 
verzoekster overgegaan tot betaling van het bedrag van 4.763,69 euro, zodat de schuld op dit 
ogenblik volledig aangezuiverd is. 

Verzoekster kan niet instemmen met de terugvordering en betwist woonstfraude te hebben 
gepleegd: zij stelt slechts samen te wonen met de heer ………………. vanaf de geboorte van ……… op 
………………. 2021.  Om die reden tekende zij op 7 oktober 2021 beroep aan bij de 
Geschillencommissie Groeipakket. 

Het verzoek is derhalve gericht tegen de beslissing van verwerende partij d.d. 14 september 2021 
waarin volgende bedragen werden teruggevorderd wegens beweerde samenwoonst met de heer 
………………………….: 

- De éénoudertoeslag (betaald op grond van de Algemene Kinderbijslagwet – hierna AKBW 
genoemd) voor de periode van 1 februari 2017 tot en met 31 december 2018 (ten bedrage 
van 1.856,92 €); 

- De sociale toeslag (Groeipakket) voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 
2021; 

- De coronatoeslag; 
- De selectieve participatietoeslag voor het schooljaar 2019-2020; 
- De selectieve participatietoeslag voor het schooljaar 2020-2021; 

Het betreft een totaalbedrag van 4.816,33 euro voor de periode vanaf 1 februari 2017. 

Verzoekster heeft in haar verzoek d.d. 7 oktober 2021 uitdrukkelijk aangegeven dat ze geen beroep 
wenst aan te tekenen bij de arbeidsrechtbank voor de periode vóór 1 januari 2019. 

 

3. Standpunt van verzoekster: 
 

In haar verzoek d.d. 7 oktober 2021 formuleerde verzoekster haar grieven als volgt: 

“Graag zou ik een verzoek willen indienen bij de geschillencommisie om mijn zaak te behandelen en 
dit voor de periode vanaf 01/01/2019. Betreffende de beslissing voor het vermeende samen wonen 
met ……………………... Betreft get Pc nr ………….. dossier nr uitbetaler ………………...  
 
Graag zou ik mijn vader (……………..) mij laten vertegenwoordigen om verduidelijking te geven in mijn 
dossier …………………….  
 
Ik wil ook bevestigen dat ik geen beroep zal of wil aantekenen bij de arbeidsrechtbank betreffende 
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voor de voorgaande periode 01/01/2019.” 
 

Op vraag van het secretariaat van de Geschillencommissie heeft verzoekster op 18 oktober 2021 de 
betwiste beslissing van ………………. d.d. 9 september 2021 bijgebracht. 

In deze e-mail stelde verzoekster verder het volgende: 

“Mijn rijksregisternummer is …………….. Graag had ik mij willen verdedigen voor het feit, dat men een 
beslissing genomen heeft dat we samen gewoond hebben van 2013. Wij woonde niet samen tot na 
de geboorte van …………….. 2021.  
 
Ik woonde bij mijn ouders op het adres ……………………………… en …………… bij zijn ouder op 
……………………………………..  
 
De beslissing is genomen op basis van een bankrekeningnummer dat op beide namen stond (staat) 
bij …………... Het rekeningnummer is eerst aangemaakt op ………………….. om de waarborg van het 
huurhuis te betalen. Dit was een vereiste van de toemalige verhuurder.  
 
Deze werd erna gebruikt om de lening van het huis en betalingen van ………….. Dit om onze ouders de 
zekerheid te bieden dat alle betalingen gedaan werden. Zodat er ook geen deurwaarders aan hun 
adressen stond.  
 
Mijn ouders hebben ook reeds de volledige terugbetaling van 4.763.69 euro betaald met het 
rekengnummer …………………… op …………2021 waarvoor we hun heel dankbaar zijn. Omdat dit voor 
ons grote financieel erge gevolgen zou gehad hebben. “ 
 

Ter zitting licht de heer ………. toe dat er een gemeenschappelijke rekening was opdat de 
respectievelijke ouders van verzoekster en de heer ………….. controle zouden hebben op de 
effectieve afbetaling van de verschillende schulden.  Hij bevestigt dat zijn dochter en de kinderen bij 
hem inwoonden, en de heer ……………… bij zijn ouders; hij stelt wel dat de heer ……………… als papa 
van de kinderen wel eens op bezoek kwam maar er zeker niet inwoonde. 

 

 
4. Standpunt van verwerende partij: 

 

4.1. Beslissing van verwerende partij aan verzoekster d.d. 14 september 2021: 
 

“Wij verstuurden u op 09.09.2021 een terugvorderingsbrief. Deze diende u evenwel per aangetekend 
schrijven te bereiken. 
Om die reden vindt u ons schrijven nogmaals via deze aangetekende zending. 

Via de Inspectie- en Begeleidingsdienst VUTG ontvingen wij het resultaat van de sociale controle. 
Hieruit blijkt dat wij u als samenwonend moeten beschouwen met Dhr. ………………………. sinds 
13.08.2013. 

Er is sprake van domiciliefraude. In dat geval gaat de verjaringstermijn van vijf jaar in, vanaf de 
eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de toelage oorspronkelijk werd uitbetaald. 
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Concreet werden wij op 08.09.2021 op de hoogte gebracht van het feit dat wij u als samenwonend 
moeten beschouwen met Dhr. …………………. 08.09.2021 min vijf jaar: 08.09.2016. De gezinsbijslag 
over augustus 2016 werd uitbetaald in september 2016 en verjaard (sic) vanaf 01.10.2021. De 
periode vanaf 01.08.2016 tot en met 31.05.2021 is niet verjaard. Elke aangetekende zendingstuit de 
verjaringstermijn met een nieuwe periode van vijf jaar. 

Tijdens de periode van 01.02.2017 tot en met 31.12.2018 woonde u officieel alleen met de kinderen. 
Er werd enkel rekening gehouden met uw eigen gezinsinkomen. Op basis van de gegevens die wij 
toen ter beschikking hadden, voldeed u om recht te openen op de sociale toeslag voor alleenstaande 
ouders (art. 41 AKBW). Aangezien wij u als samenwonend moeten beschouwen met Dhr. ………………… 
voldoet u niet aan de voorwaarde inzake het alleen wonen waardoor u de sociale toeslag voor 
éénoudergezinnen ten onrechte heeft ontvangen over de periode van 01.02.2017 tot en met 
31.12.2018. U ontving over deze periode 1.856,92 euro ten onrechte. 

Over de periode van 01.01.2019 tot en met 31.03.2021 ontving u eveneens op basis van uw eigen 
inkomsten maandelijks een sociale toeslag bovenop de gezinsbijslag, zoals bepaald in artikel 18 en 
222 van het Groeipakketdecreet en artikel 2 van het Besluit Vlaamse Regering inzake Sociale 
Toeslagen. Uit het inkomensonderzoek blijkt dat uw gezamenlijke gezinsinkomen boven het 
toegelaten maximumbedrag ligt. Hierdoor heeft u de sociale toeslagen ten onrechte ontvangen 
tijdens de voornoemde periode.  

Dit betekent ook dat u ten onrechte de coronatoeslag heeft ontvangen. De betaling ervan was in 
strijd met de artikels voorgeschreven in het Decreet van 27.11.2020. 

U ontving de Selectieve Participatietoeslag (studiebeurs) tijdens schooljaren 2019/2020 en 
2020/2021 op basis van uw eigen gezinsinkomen. Wij dienen echter ook rekening te houden met het 
inkomen van Dhr. ………………… om het recht op de Selectieve Participatietoeslag (studiebeurs) vast te 
stellen. 
Uit het inkomensonderzoek blijkt dat uw gezamenlijke gezinsinkomen niet voldoet aan de 
voorwaarden om recht te openen op deze Selectieve Participatietoeslagen tijdens de voornoemde 
schooljaren. De uitbetaling ervan was in strijd met deel 2, Titel 1, Hoofdstuk 3 inzake ‘Financiële 
voorwaarden’ van het Groeipakketdecreet en artikel 3 van het Besluit Vlaamse Regering inzake 
Selectieve Participatietoeslagen. 

Door de geboorte van ……………. op ………….2021 opent u voor ……………….. over …………2021 recht op 
de sociale toeslag op basis van het gezamenlijke gezinsinkomen. U ontving over deze maand voor de 
voornoemde kinderen al het correcte bedrag. Door haar geboorte werd er voor …………… een 
begunstigdenkerndossier in het Groeipakket opgestart vanaf …….2021. De twee andere gezamenlijke 
kinderen werden in dit dossier opgenomen vanaf ………...2021. Wanneer ouders samen wonen én 
recht openen op een sociale toeslag in een begunstigdenkerndossier, moet deze sociale toeslag 100% 
op het begunstigdenkernniveau worden uitbetaald, samen met de gezinsbijslag. 
Wanneer ouders niet samen wonen én elk recht openen op de sociale toeslag op basis van het eigen 
gezinsinkomen, dan krijg elk 50% van de sociale toeslag. 
Concreet ontving u, op basis van uw eigen inkomsten, over …… (enkel voor ……….) en ……….. 2021 
(voor de drie kinderen) 50% van de sociale toeslag. Dit moest echter 100% worden uitbetaald bij de 
gezinsbijslag. 

Om die reden vorderden wij 50% van de sociale toeslag terug over de voornoemde maanden en 
kenden wij dit aan 100% toe op het niveau van de gezinsbijslag. Omdat het rekeningnummer waarop 
de helft van de sociale toeslag werd gestort hetzelfde is als waarop nu de gezinsbijslag en 100% van 
de sociale toeslag wordt gestort en u titularis bent, hebben wij de uitbetaling onmiddellijk 
ingehouden om het openstaande debet al gedeeltelijk aan te zuiveren. 
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Concreet ontving u 5.020,17 euro ten onrechte over de periode van 01.02.2017 tot en met 
31.03.2021. Alle ten onrecht betalingen werden uitgevoerd op het rekeningnummer ………………... Er 
kon een positieve regularisatie plaatsvinden ten bedrage van 203,84 euro waardoor het openstaande 
ten onrechte op heden nog 4.816,33 euro. 

Wij houden vanaf heden 100% in op de lopende gezinsbijslag ten einde het openstaande saldo aan te 
zuiveren. Doordat er sprake is van frauduleuze handelingen is er geen mogelijkheid om het 
inhoudingspercentage te verminderen, noch kan de schuld (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.” 

 

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

 

Het standpunt van verwerende partij werd meegedeeld aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie per e-mail d.d. 1 december 2021 en luidt als volgt: 

 

“De feiten 
 
………………….. (op heden ……………………….) was bevoegd voor de uitbetaling van de 
gezinsbijslag van ……………………. (°……...2012 / …………………) en …………………………. 
(°…………….2014 / …………………….) met ingang vanaf 01.03.2016. 
De kinderbijslag werd op basis van de prestaties van ………………. (°………….../ ………………..) toegekend 
aan Mevrouw ………………. (°………… / ……………………..) over de periode van 01.03.2016 tot en met 
31.12.2018. 
 
Door de opstart van het Groeipakketdecreet, werd het dossier gezinsbijslag met ingang vanaf 
01.01.2019 overgeheveld van het Federaal niveau naar het Vlaams niveau. ………….. kende de 
gezinsbijslag toe voor de twee kinderen in het bijslagtrekkendenkerndossier van Mevrouw 
…………………., met haar als begunstigde om reden dat het dossier op Federaal niveau was gekend als 
een dossier co-ouderschap. 
 
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. 
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.’ 
[…] 
 
Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – 1. Algemene Principes 
‘De begunstigde(n) binnen het Groeipakket is/zijn de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) aan wie de toelagen in kader van 
het gezinsbeleid worden toegekend. 
De bepaling van de begunstigden gebeurt kind per kind. In principe worden beide ouders van het rechtgevend kind 
aangeduid als begunstigden van de gezinsbijslagen. 
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)’. 
[…] 
 
Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – 3. Aanwijzing van de begunstigde(n) […] bij de overgang van 31.12.2018 naar 
01.01.2019. 
[…] 
‘Niet-samenwonende ouders die de kinderen in co-ouderschap opvoeden: 
Bijslagtrekkende(kern): bijslagtrekkende op 31.12.2018 blijft bijslagtrekkende vanaf 01.01.2019. 
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Betaalmodaliteit: op een rekening op naam van de bijslagtrekkende. 
Inkomstenkern: de bijslagtrekkende (+partner met wie de bijslagtrekkende een feitelijk gezin vormt).’ 
[…] 
 
Toelichtingsnota 7 – Bijlage 1 – 1.Situering 
‘Art. 225, § 1 van het Groeipakketdecreet stelt dat de bijslagtrekkende voor een rechtgevend kind op 31.12.2018 de 
bijslagtrekkende blijft voor dat kind. 
Bij de transitie op 1 januari 2019 is de bijslagtrekkende op 31.12.2018 de enige begunstigde. Wij spreken in deze dossiers 
van een bijslagtrekkendekern. 
De andere ouder zal in het dossier gedefinieerd staan als bijkomende actor/inkomstenkern. 
Zolang er geen wijziging is in het dossier blijven we de gezinsbijslagen, met inbegrip van de sociale toeslagen integraal 
betalen aan de bijslagtrekkende op 31.12.2018.’ 

 

HET RECHT OP SOCIALE TOESLAG ALS ALLEENSTAANDE OUDER 
Om het recht op de sociale toeslag vast te stellen, werd er enkel rekening gehouden met het inkomen 
van Mevrouw …………... Het feit dat zij inwoonde bij haar ouders vormde geen beletsel om haar als 
een alleenstaande ouder te beschouwen. Zie bewijsstuk 1. 
 
Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – Item 2.1. 
[…] 
‘Bloed- en aanverwanten tot de derde graad van de begunstigde die in het gezin van de begunstigde wonen, maken 
bijgevolg geen deel uit van de inkomstenkern, behalve wanneer zij samen de begunstigdenkern vormen voor een kind.’ 
[…] 
 
Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 
Item 2.2. – Aandachtspunten – Niet samenwonende ouders – Het kind wordt door beide ouders in gelijkmatig verdeelde 
huisvesting opgevoed […] 
‘Zolang de gezinsbijslag voor het rechtgevend kind op basis van artikel 225 van het decreet verder aan de bijslagtrekkende 
betaald wordt, wordt er slechts 1 enkele inkomstenkern rond die bijslagtrekkende gevormd, namelijk de bijslagtrekkende of 
de bijslagtrekkende en zijn (huwelijks)partner met wie hij een feitelijk gezin vormt. In dat laatste geval worden de 
inkomsten van de bijslagtrekkende en die van de (huwelijks)partner samengeteld en vervolgens getoetst aan de 
inkomensgrens.’ 
[…] 
 
De kinderen …………………. vallen voor het recht op de sociale toeslag vanaf 01.01.2019 onder de 
overgangsmaatregelen. 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 222 
‘§1. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat recht geeft op de gewone 
wezenbijslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale toeslag als voldaan is aan de voorwaarden, 
vermeld in artikel 18, tweede lid, 1° en 2°. 
[…] 
§3. Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 3°, wordt verhoogd tot 23,43 euro voor de betrokken 
kinderen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als de bijslagtrekkende of begunstigde van de kinderbijslag voor die 
rechtgevende kinderen in aanmerking komt voor de toeslag voor eenoudergezinnen, vermeld in artikel 41 van de Algemene 
kinderbijslagwet. 
De Vlaamse Regering kan nadere uitvoeringsbepalingen voor deze paragraaf vaststellen. 
[…] 
 
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.’ 

[…] 

Uit het inkomensonderzoek bleek dat het inkomen van Mevrouw ………………… aan de voorwaarden 
beantwoordde om recht te openen op de sociale toeslag. Zie bewijsstuk 2. 
 
Voor het onderzoek naar het recht op de sociale toeslag tijdens de eerste toekenningsperiode van 
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01.01.2019 tot en met 30.09.2019, werden de inkomsten van het inkomstenjaar 2016 in aanmerking 
genomen. Deze bedroegen bij Mevrouw ……………… 20.202,18 EUR. Zie bewijsstuk 3. 

Toelichtingsnota 8 van 18 april 2019 (opgeheven) – Item 4.2.1.2. 
“Na de migratie dient voor alle nieuwe beslissingen in eerste instantie een onderzoek op basis van de automatische 
procedure te worden ingesteld. Daarvoor werd de flux "geef aanslagbiljet" ontwikkeld. In de toekenningsperiode tot 30 
september 2019 zal dat onderzoek dus gebeuren in functie van de inkomsten voor het inkomstenjaar 2016. 
 
Het onderzoek gebeurt per inkomstenkern en op basis van de actuele situatie en actuele gezinsgrootte. Het exacte inkomen 
wordt opgenomen in CGPA. 
 
In functie van de gezinsgrootte dient dat exacte inkomen getoetst te worden aan 1 of 2 inkomensgrenzen 

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

Wanneer de toeslag verschuldigd is, kan bij ongewijzigde partnersituatie (inkomstenkern) en bij dezelfde relevante 
gezinsgrootte (zie rubriek 6 hierna) de betaling van de toeslag worden voortgezet tot 30 september 2019. Het gaat om een 
definitieve vaststelling. 
[…] 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 222, §1 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 18 
[…] 
Het bedrag van de toeslag, vermeld in het eerste lid, bedraagt: 
1° 50 euro per kind voor gezinnen tot en met twee rechtgevende kinderen, waarvan de gezinsinkomsten op jaarbasis niet 
meer dan 30.378,60 euro bedragen; 
[…] 
 
Voor het onderzoek naar het recht op de sociale toeslag tijdens de tweede toekenningsperiode van 
01.10.2019 tot en met 30.09.2020 werden de inkomsten van het inkomstenjaar 2017 in aanmerking 
genomen. Deze bedroegen 22.407,24 EUR. Zie bewijsstuk 4. 
 
Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – Item 4.2.1. 
[…] 
Het onderzoek gebeurt aan de hand van de gegevens op het aanslagbiljet m.b.t. de inkomsten van het kalenderjaar, twee 
jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de toekenningsperiode begint. Voor de tweede toekenningsperiode van 1 
oktober 2019 tot 30 september 2020 gaat het om de inkomsten voor het kalenderjaar 2017. Ook de kadastrale inkomsten 
en de niet belastbare inkomsten hebben betrekking op het jaar 2017. 

[…] 

Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – Item 4.2.1.1. 
Het onderzoek gebeurt in de eerste plaats via de automatische procedure op basis van de gegevens over inkomstenjaar 
2017 en volgens het nieuw inkomstenbegrip. 
Dit onderzoek gebeurt per inkomstenkern en op basis van de actuele situatie en actuele gezinsgrootte. Het exacte inkomen 
wordt opgenomen in CGPA. 
 
In functie van de gezinsgrootte dient dat exacte inkomen getoetst te worden aan 1 of 2 inkomensgrenzen 

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

Wanneer de toeslag verschuldigd is, kan bij ongewijzigde partnersituatie (inkomstenkern) en bij dezelfde relevante 
gezinsgrootte (zie rubriek 6 hierna) de betaling van de toeslag worden voortgezet tot 30 september 2020. Het gaat om een 
definitieve vaststelling. Deze toekenning wordt gemotiveerd aan het gezin. 
[…] 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 222, §1 
 

Groeipakketdecreet – Artikel 18 

 

Voor het onderzoek naar het recht op de sociale toeslag tijdens de derde toekenningsperiode van 
01.10.2020 tot en met 30.09.2021 werden de inkomsten van het inkomsten 2018 in aanmerking 
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genomen. Deze bedroegen 18.607,73 EUR. Zie bewijsstuk 5. 
Naar aanleiding van een indexering werden de inkomensgrenzen vanaf 01.09.2020 gewijzigd. Hierbij 
werd de laagste inkomensgrens vermeld in artikel 18 van het Groeipakketdecreet opgetrokken naar 
31.605,89 EUR. We verwijzen hiervoor naar T/4 van 27 augustus 2020 – Indexering van de bedragen vanaf 1 
september 2020. 
 
Besluit Vlaamse Regering inzake Sociale Toeslagen – Artikel 7 
‘§1. Het inkomen van het gezin, vermeld in artikel 4, wordt vastgesteld vóór het begin van een toekenningsjaar op basis van 
het aanslagbiljet dat betrekking heeft op de inkomsten van het kalenderjaar, twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar 
waarin het toekenningsjaar begint, als die gegevens op dat ogenblik ter beschikking zijn.’ 
[…] 
 
Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – Item 4.2.1. 
[…] 
Het onderzoek gebeurt aan de hand van de gegevens op het aanslagbiljet m.b.t. de inkomsten van het kalenderjaar, twee 
jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de toekenningsperiode begint. 
[…] 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 222, §1 
 

Groeipakketdecreet – Artikel 18 

 

Mevrouw …………………….. ontving 100% van deze sociale toeslag voor de kinderen 
……………………………….. over de periode van 01.01.2019 tot en met 31.03.2021. 
 
Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – 3. Aanwijzing van de begunstigde(n) […] bij de overgang van 31.12.2018 naar 
01.01.2019. 
‘De bijslagtrekkende voor een rechtgevend kind op 31.12.2018 blijft de bijslagtrekkende voor dat kind. 
In deze dossiers zal er betaald worden aan een bijslagtrekkendekern. De andere ouder kan in het dossier gedefinieerd 
staan als bijkomende actor/inkomstenkern. 
[…] 
Zolang er geen wijziging is in het dossier blijven we de sociale toeslag aan 100% betalen aan de bijslagtrekkende op 
31.12.2018.’ 

[…] 

HET RECHT OP CORONATOESLAG ALS ALLEENSTAANDE OUDER 
Omdat Mevrouw …………………. over november 2020 als alleenstaande ouder recht opende op de 
voornoemde sociale toeslag, opende zij hierdoor ook recht op de Coronatoeslag zoals beschreven in 
het decreet van 27.11.2020. Zij ontving voor …………….. 70EUR op 15.12.2020. 
 
Decreet 27.11.2020, Artikel 3 
[…] 
‘Concreet omvat dit voorstel van decreet een eenmalige toeslag die zal worden toegekend aan gezinnen met rechtgevende 
kinderen waarvan het inkomen de grens van 31.605,89 euro per jaar niet overschrijdt. 
[…] 
Artikel 3: Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat een toeslag ten bedrage van 35 euro eenmalig wordt toegekend aan 
kinderen aan wie in de maand november 2020 het bedrag van de toeslag, vermeld in artikel 18, tweede lid, 1° en 2°, of 
artikel 222, §1, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, wordt toegekend. 
Die eenmalige toeslag wordt toegekend onder de toepassingsvoorwaarden van artikel 18 van het decreet van 27 april 
2018.’ 

[…] 

HET RECHT OP SELECTIEVE PARTICIPATIETOESLAG ALS ALLEENSTAANDE OUDER 
Ook voor de toekenning van de Selectieve Participatietoeslag werd er enkel rekening gehouden met 
het inkomen van Mevrouw ……………………... De samenwoonst met haar ouders vormde ook in dit 
geval geen beletsel om haar als een alleenstaande ouder te beschouwen. 
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Besluit Vlaamse Regering inzake Selectieve Participatietoeslagen - Artikel 3 
[…] 
§2. In deze paragraaf wordt verstaan onder feitelijk gezin: een leefeenheid waarin twee personen die geen bloed- of 
aanverwanten tot en met de derde graad zijn, samenwonen en samen een huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op 
een andere ondersteunende manier. 
[…] 
In het negende lid wordt verstaan onder niet-verwante persoon: een persoon die geen bloed- of aanverwant tot en met de 
derde graad is. 
[…] 
 
Toelichtingsnota 13 van 3 december 2019 en Toelichtingsnota 13 van 29 januari 2021 – Item 3.3.1. 
[…] 
Onder feitelijk gezin (SEPAR-gezin) dient te worden verstaan: een leefeenheid waarin twee personen die geen bloed- of 
aanverwanten tot en met de derde graad zijn, samenwonen en samen een huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op 
een andere ondersteunende manier. 

[…] 

Het inkomen van Mevrouw …………………. voldeed als alleenstaande om recht te openen op de 
Selectieve Participatietoeslag tijdens de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 voor beide kinderen: 
………………………….. Zie bewijsstukken 6 tot en met 9. 
Tijdens schooljaar 2019-2020 bedroeg haar referentie-inkomen als alleenstaande 22.407,24 EUR en 
konden er drie punten aan haar worden toegekend. 
Hiermee bevond het referentie-inkomen zich onder de minimumgrens van 25.296,38 euro, waardoor 
Mevrouw ……………………………. recht opende op de volledige Selectieve Participatietoeslag. 
 
Tijdens schooljaar 2020-2021 bedroeg haar referentie-inkomen als alleenstaande 18.607,73 EUR en 
konden er opnieuw drie punten worden toegekend. 
Hiermee bevond het referentie-inkomen zich opnieuw onder de minimumgrens van 25.852,90 euro, 
waardoor Mevrouw ……………………………… terug recht opende op de volledige Selectieve 
Participatietoeslag. 

Groeipakketdecreet – Artikel 37 
‘Om te bepalen of een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, in aanmerking komt voor de selectieve 
participatietoeslagen leerling, wordt uitgegaan van de inkomsten van het gezin waartoe de leerling behoort.’ 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 43, §1 
‘§1. De minimum- en maximuminkomensgrenzen worden vastgelegd aan de hand van een puntensysteem, gaande van nul 
tot twintig: 
1° de minimuminkomensgrens stemt voor een gezin met nul punten overeen met 11.808,74 euro en voor een gezin met 
twintig punten met 47.153,27 euro; 
2° de maximuminkomensgrens stemt voor een gezin met nul punten overeen met 24.153,07 euro en voor een gezin met 
twintig punten met 103.406,48 euro.’ 
[…] 
 
Besluit Vlaamse Regering inzake Selectieve Participatietoeslagen, Hoofdstuk 3, Artikel 3, §2 
[…] 
Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van de persoon die dezelfde woonplaats heeft als een leerling en de persoon 
met wie die persoon een feitelijk gezin vormt als de selectieve participatietoeslagen worden uitbetaald aan één persoon 
alleen of aan twee personen die niet op hetzelfde adres wonen. 

[…] 

Toelichtingsnota 13 van 3 december 2019 – Item 3.4.5 – 1. Inkomensgrenzen schooljaar 2019/2020. 
[…] 
Gezinslast in punten    Minimumgrens    Maximumgrens 
[…] 
3      25.296,38€    47.089,41€ 
[…] 
 
T/4 van 27 augustus 2020 – Indexering van de bedragen vanaf 1 september 2020 – Bedragen Selectieve Participatietoeslag 
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Punten leefeenheid    Minimum    Maximum 
[…] 
3 punten      € 25.852,90    € 48.125,38 
[…] 
 
Groeipakketdecreet - Artikel 39 
[…] 
§1. Een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, heeft recht op een volledige selectieve participatietoeslag als de 
gezinsinkomsten gelijk zijn aan of lager zijn dan de voor het gezin in aanmerking te nemen minimuminkomensgrens, 
vermeld in artikel 43.[…] 
 

GEBOORTE DERDE KIND – …………………. 
Op ………..2021 werd het kind …………… (°…….2021 / ………………………..) geboren. Dochter van Dhr. 
………………….. en Mevrouw ……………………….. Zie bewijsstuk 10. 
Naar aanleiding van deze gebeurtenis werd er een begunstigdenkerndossier opgestart met als 
begunstigden Dhr. …………………….. en Mevrouw ……………….. vanaf …………….2021. 
 
Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – 4. Aanwijzing van de begunstigde(n) […] voor nieuwe dossiers vanaf 01.01.2019 
Item 4.1.2: niet-samenwonende ouders die de kinderen in gelijk verdeelde huisvesting opvoeden. 
Begunstigden(kern): ouders zijn samen begunstigde voor de gezinsbijslag. Beide ouders zijn binnen deze begunstigdenkern 
elk begunstigde van de gehalveerde sociale toeslag waarop ze recht hebben. 
Betaalmodaliteit: voor het basisbedrag volgens keuze van de ouders of bij onenigheid of gebrek aan keuze: volgens keuze 
van de jongste of via circulaire cheque op naam van de jongste. Voor de sociale toeslag: volgens de keuze van elke 
begunstigde voor hun gehalveerde sociale toeslag. 
Inkomstenkern: 2 inkomstenkernen: beide ouders (+partner) vormen elk afzonderlijk een inkomstenkern. 
Wanneer de ouders niet samenwonen wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed dat ze het kind in gelijk verdeelde 
huisvesting opvoeden. […] 

 

Het bijslagtrekkendenkerndossier van de kinderen ……………………………………. werd 
omgebogen naar dit begunstigdenkerndossier met ingang vanaf ……...2021. 

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, […]’ 
 
Toelichtingsnota 7 – Bijlage 1 – 2.Van bijslagtrekkende(kern) naar begunstigde(kern) 
2.1. Algemeen Principe – Kinderen opgevoed in het gezin van (een van) de ouders. 
‘De wijziging in de opvoedingssituatie van een kind brengt met zich mee dat er dient te worden overgegaan naar de regels 
en toepassingen van begunstigde(n), zoals beschreven in de artikelen 64 en 65 van het Groeipakketdecreet. Deze wijziging 
geldt eveneens voor het dossier van andere gemeenschappelijke kinderen die afstammen van de betrokken ouders en/of die 
zij gezamenlijk opvoeden voor wie (één van hen) bijslagtrekkende/begunstigde is. 
Wanneer de begunstigden gescheiden zijn, gaan we uit van het principe dat de kinderen door beide ouders in gelijk 
verdeelde huisvesting worden opgevoed. ‘ 
[…] 
 
Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – 1. Algemene Principes 
[…] 
Iedere wijziging van begunstigde in de loop van de maand, heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de volgende maand. 
Dit geldt ook als de wijziging zich voordoet op de eerste dag van de maand.’ 

 

GEBOORTE ……………….: 
ONDERZOEK SOCIALE TOESLAG 
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De geboorte van …………………. zorgde er voor dat, naast het recht op gezinsbijslag, ook het recht op 
sociale toeslag werd onderzocht voor haar. 
 
Groeipakketdecreet - Artikel 18 
‘Het basisbedrag, vermeld in artikel 13, wordt voor het rechtgevende kind verhoogd met een maandelijkse sociale toeslag 
als de inkomsten van het gezin van de begunstigden bepaalde grenzen niet overschrijden. 
Het bedrag van de toeslag, vermeld in het eerste lid, bedraagt: 
[…] 
2° 80 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de gezinsinkomsten op jaarbasis 
niet meer dan 30.378,60 euro bedragen; 
[…] 
 
T/4 – 27 augustus 2020 – Indexering van de bedragen vanaf 1 september 2020 – Bedragen sociale toeslagen artikel 18. 
Sociale toeslagen (maandelijks) - Artikel 18 van het Groeipakketdecreet. 
Inkomen onder 31.605,89 EUR. 
Inkomen tussen 31.605.89 EUR en 62.424,00 EUR 
 
Voor de kinderen …………………… werd de sociale toeslag opnieuw geëvalueerd naar aanleiding van 
de wijziging binnen de gezinsgrootte waarmee rekening moest worden gehouden en het feit dat er 
werd omgebogen van een bijslagtrekkendenkerndossier naar een begunstigdenkerndossier. 
 
Besluit Vlaamse Regering inzake Sociale Toeslagen – Artikel 9 
Tijdens het toekenningsjaar wordt het recht op een sociale toeslag opnieuw geëvalueerd naar aanleiding van de volgende 
gebeurtenissen: 
1° de aangroei van de gezinsgrootte, waardoor wordt voldaan aan de voorwaarde, vermeld in artikel 18, tweede lid, 3°, van 
het decreet van 27 april 2018, tenzij het gezin alleen kinderen kent die onder de toepassing vallen van de artikelen 210,§1, 
214, §2 en 215, §1 van het voormelde decreet; 
[…] 
 
Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – Item 6 
Het recht op sociale toeslag wordt steeds vastgesteld op basis van de actuele gezinssituatie (inkomstenkern) en 
gezinsgrootte. Dat betekent dat bij wijziging in het feitelijk gezin een nieuwe inkomstenkern dient te worden samengesteld. 
 
Uitgaande van de nieuwe inkomstenkern dient dan een nieuw onderzoek naar de inkomsten te gebeuren, […] 
[…] 
Tijdens de toekenningsperiode tot 30 september 2020 dient het recht op sociale toeslag aangepast te worden aan de 
nieuwe situatie wanneer: 

 de gezinsgrootte wijzigt van 1 of 2 kinderen naar minstens 3 kinderen; er moet worden nagegaan of het bedrag 
van de sociale toeslag niet moet worden aangepast en of er geen recht is op sociale toeslag in functie van de 
hoogste inkomensgrens op voorwaarde dat één van de kinderen een basisbedrag van 163,20 euro ontvangt. 

[…] 
Tijdens de toekenningsperiode tot 30 september 2020 dient het recht op sociale toeslag aangepast te worden aan de 
nieuwe situatie wanneer: 

  […] 
 bij overgang van bijslagtrekkende naar begunstigdenkern. 
 […] 

[…] 
 
Groeipakketdecreet - Artikel 18, 2° 
T/4 – 27 augustus 2020 – Indexering van de bedragen vanaf 1 september 2020 – Bedragen sociale toeslagen artikel 18. 
 
Deze gebeurtenis viel in de toekenningsperiode van 01.10.2020 tot en met 30.09.2021 waardoor de 
inkomsten over 2018 in rekening moesten worden gebracht. 
 
Besluit Vlaamse Regering inzake Sociale Toeslagen – Artikel 7 
‘§1. Het inkomen van het gezin, vermeld in artikel 4, wordt vastgesteld vóór het begin van een toekenningsjaar op basis van 
het aanslagbiljet dat betrekking heeft op de inkomsten van het kalenderjaar, twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar 
waarin het toekenningsjaar begint, als die gegevens op dat ogenblik ter beschikking zijn.’ 
[…] 
 



  
 

  13
 

Doordat Dhr. ……………… en Mevrouw …………………… nog steeds officieel apart waren 
gedomicilieerd op het ogenblik van de geboorte van ……………………….., werd het recht op sociale 
toeslag aanvankelijk onderzocht binnen hun eigen inkomstenkern. Zie bewijsstuk 11. 
 
Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 
Item 2.2. – Aandachtspunten – Niet samenwonende ouders – Het kind wordt door beide ouders in gelijkmatig verdeelde 
huisvesting opgevoed […] 
[…] 
‘In alle andere situaties: namelijk nieuwe gevallen en bij overschakeling van bijslagtrekkende naar begunstigdenkern, 
worden er 2 inkomstenkernen gevormd: een rond de vader en een rond de moeder. 
[…] 
 

Dhr. ……………………… had in 2018 een inkomen van 25.241,61 euro. Zie bewijsstuk 12. 
Mevrouw ………………………. had in 2018 een inkomen van 18.607,73 EUR. Zie bewijsstuk 5. 
Beiden voldeden hiermee aan de laagste inkomensgrens van 31.605,89 EUR om recht te openen op 
de sociale toeslag. Zij ontvingen hiervan elk 50% over de maanden ………………. 2021. 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 222, §1 
 
Groeipakketdecreet - Artikel 18 
[…] 
Als de al dan niet gelijkmatig verdeelde huisvesting van het rechtgevende kind niet is bepaald of bekrachtigd door de 
bevoegde rechtbank, wordt ervan uitgegaan dat de huisvesting van het rechtgevende kind gelijk is verdeeld tussen de 
ouders en wordt het bedrag van de toeslag gehalveerd toegekend in elk rechtgevend gezin.’ 
[…] 
 
Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – Item 4.2.1.1. 
[…] 
In functie van de gezinsgrootte dient dat exacte inkomen getoetst te worden aan 1 of 2 inkomensgrenzen 

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

[…] 
 
T/4 – 27 augustus 2020 – Indexering van de bedragen vanaf 1 september 2020 – Bedragen sociale toeslagen artikel 18. 
 
Besluit Vlaamse Regering inzake Sociale Toeslagen, Hoofdstuk 2, Artikel 2, §1 
[…] 
‘Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van de begunstigde en de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt als 
er maar een begunstigde is of als de beide begunstigden voor hetzelfde rechtgevend kind, niet op hetzelfde adres wonen.’ 
[…] 
 
Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – 1. Algemene Principes 
[…] 
‘Bij gelijk verdeelde huisvesting zijn beide ouders begunstigde, maar wordt de sociale toeslag voor 50% toegekend aan elk 
van de ouders op voorwaarde dat zij voldoen aan de inkomstenvoorwaarden. In dit geval kunnen de ouders dus allebei, 
geen van beiden of één van beiden recht hebben op sociale toeslag. Meer informatie hierover vind je terug in de 
toelichtingsnota 8 over de "Sociale Toeslag".’ 
[…] 
 
Deze nieuwe geboorte in een éénoudergezin waarin er recht was op sociale toeslag, zorgde ervoor 
dat ………………… een aanvraag tot sociale controle indiende op …………….2021. 
Wij verwijzen hiervoor naar de Technische Mededeling T/1 van 18 april 2019: 
‘3.2.7. Een kind wordt geboren in een gezin dat op basis van het Rijksregister als alleenstaand wordt beschouwd en dat op 
basis van het inkomen een sociale toeslag ontvangt of kan ontvangen. De uitbetalingsactor vraagt een controle aan 
ongeacht of het om een eerste of een volgend kind gaat.’. 
 

FEITELIJKE SAMENWOONST SINDS 31.05.2021: 
ONDERZOEK SOCIALE TOESLAG 

Op 17.06.2021 ontving ………………….. een wijziging gezinssamenstelling waaruit bleek dat Dhr. 
……………………………… en Mevrouw ………………………… officieel samenwoonden vanaf 31.05.2021. Zie 
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bewijsstuk 1. 
Het feitelijk gezin werd in die zin aangepast vanaf 31.05.2021. 
 
Besluit Vlaamse Regering inzake Sociale Toeslagen, Hoofdstuk 2, Artikel 3, §1 
‘§1. Het samenwonen, vermeld in artikel 2, §2, blijkt uit een gemeenschappelijk domicilie volgens de gegevens vermeld in 
het Rijksregister en kan alleen weerlegd worden door een officieel document van een overheid of een overheidsinstelling, 
dat gebaseerd is op de reële gezinssituatie. 
[…] 
 
Besluit Vlaamse Regering inzake Sociale Toeslagen – Artikel 9 
Tijdens het toekenningsjaar wordt het recht op een sociale toeslag opnieuw geëvalueerd naar aanleiding van de volgende 
gebeurtenissen: 
[…] 
3° een wijziging binnen het feitelijk gezin; 
[…] 
 
Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – Item 6 
Het recht op sociale toeslag wordt steeds vastgesteld op basis van de actuele gezinssituatie (inkomstenkern) en 
gezinsgrootte. 
Dat betekent dat bij wijziging in het feitelijk gezin een nieuwe inkomstenkern dient te worden samengesteld. 
Uitgaande van de nieuwe inkomstenkern dient dan een nieuw onderzoek naar de inkomsten te gebeuren, […] 
 
Voorbeeld 
Stel dat de bijslagtrekkende de kinderen als alleenstaande opvoedt tot 17 maart 2020 en de sociale toeslag ontvangt. Vanaf 
18 maart 2020 vormt zij een feitelijk gezin met haar partner A. 
Vanaf april 2019 kan zij verder sociale toeslag ontvangen: 

 ofwel als haar inkomsten voor 2017 samengeteld met de inkomsten voor 2017 van haar nieuwe partner de 
inkomensgrens niet overschrijden in het kader van de automatische procedure. 

  […] 
[…] 
 
Besluit Vlaamse Regering inzake Sociale Toeslagen, Hoofdstuk 2, Artikel 2, §1 
‘§1. Voor de berekening van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 18, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, 
wordt rekening gehouden met de inkomsten van de beide begunstigden voor hetzelfde rechtgevend kind die op hetzelfde 
adres wonen.’ 

[…] 

Uit het daaropvolgende inkomensonderzoek over inkomensjaar 2018 bleek het gezamenlijke 
inkomen van betrokkenen 43.849,34 EUR te bedragen en hiermee aan de voorwaarden te voldoen 
om verder recht te openen op sociale toeslag. Zie bewijsstuk 13 en bewijsstuk 14. 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 18 
[…] 
Het bedrag van de toeslag, vermeld in het eerste lid, bedraagt: 
[…] 
3° 60 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de gezinsinkomsten op jaarbasis 
tussen 30.378,60 euro en 60.000 euro liggen. 
 
T/4 – 27 augustus 2020 – Indexering van de bedragen vanaf 1 september 2020 – Bedragen sociale toeslagen artikel 18. 
 
 
Deze sociale toeslag werd vanaf 06.2021 aan 100% toegekend bovenop de gezinsbijslag en 
uitbetaald aan de begunstigdenkern; Dhr. ………………………… en Mevrouw …………………………... 
 
Toelichtingsnota 7 van 18 april 2018 – Artikel 4.1.1. 
2 samenwonende ouders 
‘Begunstigden(kern): ouders zijn samen begunstigde voor de gezinsbijslag. 
Betaalmodaliteit: op een rekening waarvan minstens één van de begunstigden titularis is. Bij onenigheid of gebrek aan 
keuze: betaling volgens de keuze van de jongste of via circulaire cheque op naam van de jongste. 
Inkomstenkern: de ouders vormen samen de inkomstenkern.’ 
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Op 02.09.2021 ontving ………………………. het resultaat van de sociale controle. Zie bewijsstukken 
15 tot en met 15E. 
De gezinsinspecteur oordeelde dat er sprake was van domiciliefraude met ingang vanaf 13.08.2013. 
Met andere woorden: Mevrouw ………………………. en Dhr. …………………………… dienden als 
samenwonend te worden beschouwd vanaf voornoemde datum. 
 
Rekening houdend met een verjaringstermijn van vijf jaar, onderzocht ………………………… de rechten in 
het dossier gezinsbijslag van Mevrouw …………………………. opnieuw, met ingang vanaf 01.08.2016. 
Wij verwijzen voor de verjaringstermijn naar artikel 97 van het Groeipakketdecreet dat zegt: 
‘Die termijn wordt op vijf jaar gebracht als de ten onrechte uitbetaalde toelage het gevolg is van bedrog of bedrieglijke 
handelingen van de begunstigde. De termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de 

datum waarop de toelage is uitbetaald.’. 

 

RESULTAAT SOCIALE CONTROLE: 
ONDERZOEK SOCIALE TOESLAG BIJSLAGTREKKENDENKERNDOSSIER 

Naar aanleiding van het resultaat van de sociale controle, werd het bijslagtrekkendenkerndossier van 
de kinderen …………………………… opnieuw onderzocht over de periode van 
01.01.2019 tot en met 31.03.2021 – einde recht sociale toeslag. 
 
Het feitelijk gezin werd aangepast met terugwerkende kracht naar 01.01.2019. Dhr. 
………………………………………… werd mee opgenomen in de inkomstenkern. Zie bewijsstuk 16. 
 
Besluit Vlaamse regering inzake Sociale Toeslag – Artikel 3, §3 
‘§3. Als het samenwonen niet blijkt uit de gegevens van het Rijksregister, kan de vorming van een feitelijk gezin bewezen 
worden 
door: 
1° een controle door de gezinsinspecteur;’ 
[…] 
 
 
Voor het onderzoek naar het recht op de sociale toeslag tijdens de eerste toekenningsperiode van 
01.01.2019 tot en met 30.09.2019, werden de inkomsten van het inkomstenjaar 2016 in aanmerking 
genomen. De gezamenlijke gezinsinkomsten over 2016 van Dhr. …………………. en Mevrouw 
……………………… bedroegen 45.886,13 EUR. Zie bewijsstuk 17. 
 
Voor de tweede toekenningsperiode van 01.10.2019 tot en met 30.09.2020 werden de inkomsten 
over 2017 in rekening gebracht. Deze bedroegen 49.563,21 EUR. Zie bewijsstuk 18. 
 
Tijdens de derde toekenningsperiode van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021 bedroegen de 
gezamenlijke inkomsten over 2018 van Dhr. ………………………… en Mevrouw ………………………. 
43.849,34 EUR. Zie bewijsstuk 14. 
 
Dit betekent dat het gezamenlijk inkomen niet voldeed over de periode van 01.01.2019 tot en met 
31.03.2021. Mevrouw ………………………. heeft over de voornoemde periode ten onrechte de sociale 
toeslag genoten voor de kinderen ………………………………………. 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 222, §1 
 
Groeipakketdecreet - Artikel 18, 1° 
 
T/4 – 27 augustus 2020 – Indexering van de bedragen vanaf 1 september 2020 – Bedragen sociale 
toeslagen artikel 18. 
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RESULTAAT SOCIALE CONTROLE: 
ONDERZOEK CORONATOESLAG BIJSLAGTREKKENDENKERNDOSSIER 

Mevrouw ………………………. ontving eveneens ten onrechte Coronatoeslag voor beide kinderen op 
15.12.2020. Daar zij als samenwonende geen recht opende op de sociale toeslag, voldeed zij ook niet 
aan de voorwaarden beschreven in het Decreet van 27.11.2020 om recht te openen op deze 
Coronatoeslag. 
 
Decreet 27.11.2020, Artikel 3 
 

RESULTAAT SOCIALE CONTROLE: 
ONDERZOEK SELECTIEVE PARTICIPATIETOESLAG BIJSLAGTREKKENDENKERNDOSSIER 

Anderzijds werd Dhr. ………………………. in het bijslagtrekkendenkerndossier opgenomen als 
inkomensverstrekker in het SEPAR-gezin voor de herberekening van de Selectieve Participatietoeslag. 
 
Besluit Vlaamse Regering inzake Selectieve Participatietoeslagen – Artikel 3, §2 
[…] 
‘Als het samenwonen, vermeld in het eerste lid, niet blijkt uit het Rijksregister, kan de vorming van een feitelijk gezin 
bewezen worden door: 
1° een controle door de gezinsinspecteur;’ 
[…] 
 
Tijdens schooljaar 2019-2020 bedroeg het gezamenlijk referentie-inkomen 49.563,21 EUR en konden 
er drie punten worden toegekend. 
Hiermee bevond het referentie-inkomen zich boven de maximum van 47.089,41 euro en opende 
Mevrouw …………………………. geen recht op de Selectieve Participatietoeslag. Zie bewijsstuk 19. 
 
Tijdens schooljaar 2020-2021 bedroeg het gezamenlijk referentie-inkomen 43.849,34 EUR en konden 
er opnieuw drie punten worden toegekend. 
Hiermee bevond het referentie-inkomen zich tussen de minimumgrens van 25.852,90 euro en de 
maximumgrens van 48.125,38 euro. Mevrouw ……………………………… opende hierdoor recht op de 
Selectieve Participatietoeslag. Zie bewijsstuk 20. 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 37 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 43, §1 
Besluit Vlaamse Regering inzake Selectieve Participatietoeslagen, Hoofdstuk 3, Artikel 3, §1 
17 
‘§1. Voor de berekening van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 37, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, 
wordt rekening gehouden met de inkomsten van beide personen aan wie de selectieve participatietoeslagen worden 
uitbetaald voor een leerling, die dezelfde woonplaats hebben.’ 
[…] 
 
Toelichtingsnota 13 van 3 december 2019 – Item 3.4.5 – 1. Inkomensgrenzen schooljaar 2019/2020. 
 
T/4 van 27 augustus 2020 – Indexering van de bedragen vanaf 1 september 2020 – Grensbedragen Selectieve 
Participatietoeslag 
Groeipakketdecreet - Artikel 39 
[…] 
§2.. Een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, heeft geen recht op een selectieve participatietoeslag als de 
gezinsinkomsten hoger zijn dan de voor het gezin in aanmerking te nemen maximuminkomensgrens, vermeld in artikel 43. 
§3. Als de in aanmerking te nemen gezinsinkomsten hoger zijn dan de minimuminkomensgrens, vermeld in artikel 43, maar 
lager zijn dan de maximuminkomens- grens, vermeld in artikel 43, wordt een selectieve participatietoeslag verleend 
waarvan het bedrag gelijk is aan het bedrag van de volledige selectieve participatietoeslag, vermeld in artikel 47, eerste lid, 
of artikel 48, vermenigvuldigd met de coëfficiënt van de formule (maximuminkomensgrens min gezinsinkomsten) / 
(maximuminkomensgrens min minimuminkomensgrens). 
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[…] 
 

RESULTAAT SOCIALE CONTROLE: 
ONDERZOEK SOCIALE TOESLAG BEGUNSTIGDENKERNDOSSIER 

In het begunstigdenkerndossier werd met ingang vanaf …………….2021 eveneens een nieuwe 
evaluatie 
doorgevoerd om het recht op sociale toeslag te bepalen, naar aanleiding van het resultaat van de 
sociale controle. 
Dhr. ……………….. en Mevrouw …………………… werden samen in de inkomstenkern gebracht 
vanaf de geboorte van …………………………………….., 2021. Zie bewijsstuk 21. 
 
De gezamenlijke inkomsten over 2018 van Dhr. ………………………. en Mevrouw ……………………. 
bedroegen 43.849,34 EUR (zie bewijsstuk 14) en voldeden hiermee aan de voorwaarden om recht 
te openen op de sociale toeslag vanaf …………….2021. 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 18 
[…] 
Het bedrag van de toeslag, vermeld in het eerste lid, bedraagt: 
[…] 
3° 60 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de gezinsinkomsten op jaarbasis 
tussen 30.378,60 euro en 60.000 euro liggen. 
[…] 
 
Groeipakketdecreet – Artikel 222, §1 
 
T/4 – 27 augustus 2020 – Indexering van de bedragen vanaf 1 september 2020 – Bedragen sociale toeslagen artikel 18. 
 
……………………… acht het feit dat Dhr. …………….. en Mevrouw ……………………. een feitelijk gezin 
vormden ook al waren zij officieel op een ander adres gedomicilieerd, voldoende bewezen. 
 
Enerzijds zijn er de bewijsstukken afgeleverd door de gezinsinspecteur (Zie bewijsstukken 15 tot 
met 15E), maar bovenal kregen betrokkenen een derde gezamenlijk kind in een periode waarin zij 
zogenaamd apart woonden. 
 
…………………… vorderde in het Groeipakketdecreet vanaf 01.01.2019 in totaal 3.941,49 EUR 
terug: 
3.818,74 EUR in het bijslagtrekkendenkerndossier over de periode van 01.01.2019 tot en met 
31.03.2021. 
122,75 EUR in het begunstigdenkerndossier over de periode van 01.04.2021 – 31.05.2021. 
 
Deze schulden werden reeds volledig terugbetaald. 
 
Wij betekenden de terugvordering per aangetekend schrijven op 14.09.2021. Zie bewijsstuk 22. 
 
Tegen de terugvorderingsbeslissing over de periode van 01.01.2019 tot en met 31.05.2021 tekent 
Mevrouw ……………………. beroep aan. 
 
Mevrouw ………………….. tekent geen beroep aan bij de Arbeidsrechtbank voor de teruggevorderde 
periode daterend voor 31.12.2018. Volledigheidshalve informeren wij u dat ………………… over 
de periode van 01.02.2017 tot en met 31.12.2018 1.856,92 EUR vorderde. 
 
 
De gegrondheid 
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1. Voorafgaandelijk 
De discussie gaat ten gronde over de vraag of Dhr. …………………… en Mevrouw …………………. als een 
feitelijk gezin moeten worden beschouwd vanaf 01.01.2019. 
Het antwoord op deze vraag moet ……………………. in staat stellen om: 
- te bepalen met welke inkomsten er rekening moet worden gehouden ten einde te kunnen 
besluiten of er al dan niet recht is op de sociale toeslag. 
- te bepalen met welke inkomsten er rekening moet worden gehouden ten einde te kunnen 
besluiten of er al dan niet recht is op de coronatoeslag. 
- te bepalen met welke inkomsten er rekening moet worden gehouden ten einde te kunnen 
besluiten of er al dan niet recht is op de Selectieve Participatietoeslag voor het schooljaar 2019- 
2020. 
 
Hierbij wil …………………………. de aandacht vestigen op enkele definities: 
 
‘Feitelijk gezin’: zoals het wordt beschreven in het Besluit Vlaamse Regering inzake Sociale Toeslagen, 
artikel 1, 2°: “een leefeenheid waarin twee personen die geen bloed- of aanverwanten tot en met de 
derde graad zijn, samenwonen en samen een huishouden regelen het zij financieel het zij op een 
andere ondersteunende manier”. 
 
‘Feitelijk gezin’ zoals het wordt gedefinieerd in het Besluit Vlaamse Regering inzake Selectieve 
Participatietoeslagen, Hoofdstuk 3, Artikel 3, §2: ‘In deze paragraaf wordt verstaan onder feitelijk 
gezin: een leefeenheid waarin twee personen die geen bloed- of aanverwanten tot en met de derde 
graad zijn, samenwonen en samen een huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere 
ondersteunende manier.’ 
 
  

2. De feitelijke toestand 
Eiseres stelt geen feitelijk gezin te vormen met Dhr. ………………………. 
 
Echter zijn er onzes inziens voldoende bewijzen die aantonen dat Dhr. ……………………. en Mevrouw 
……………………… wel degelijk een feitelijk gezin vormen: 
- Er is een gezamenlijk financieel project: Dhr. ……………………… en Mevrouw ………………………….. 
betalen samen de hypothecaire lening af van een gezamenlijke woning, ondanks het feit ze 
apart gedomicilieerd zijn. 
 
- Er wordt een derde kindje geboren in een periode waarin zij apart zijn gedomicilieerd. Hierbij 
wil …………………… de aandacht vestigen op het feit dat een zwangerschap gemiddeld negen 
maanden duurt en het dus bewezen is dat betrokkenen al minstens sindsdien nauwe contacten 
hadden. 
 
Deze feiten zijn volledig in strijd met: 
- Hoofdstuk 2, artikel 3, §5 van het Besluit Vlaamse Regering inzake Sociale Toeslagen 
dat zegt voor recht: ‘De vorming van een feitelijk gezin kan niet weerlegd worden als de 
begunstigde samenwoont met een persoon met wie hij zich in een van de volgende gevallen 
bevindt: 
1° ze hebben een gemeenschappelijk kind; 
2° ze hebben samen de gezinswoning gekocht of gebouwd.’ 
 
- Hoofstuk 3, artikel 3, §5 van het Besluit Vlaamse Regering inzake de Selectieve 
Participatietoeslagen dat zegt voor recht: ‘De vorming van een feitelijk gezin kan niet 
weerlegd worden als de begunstigde samenwoont met een persoon met wie hij zich in een van 
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de volgende gevallen bevindt: 
1° ze hebben een gemeenschappelijk kind; 
2° ze hebben samen de gezinswoning gekocht of gebouwd.’ 
 
Op grond van deze bewijslast neemt …………………………….. aan dat betrokkenen een feitelijk gezin 
vormen zonder dat zij ………………………………. hierover hebben ingelicht. Er moet dus rekening worden 
gehouden met beide inkomsten om het recht op de sociale toeslag, de coronatoeslag en de selectieve 
participatietoeslag te bepalen. 
 
Om bovenstaande redenen acht ………………….. de eis tot nietigverklaring van de 
terugvorderingsbeslissing ongegrond. 
 
 
Conclusie 
…………………… acht het voldoende bewezen dat Dhr. ……………………. en Mevrouw ……………………….  een 
feitelijk gezin vormen en vraagt de leden van de Geschillencommissie om de 
terugvorderingsbeslissing te bevestigen.” 
 
Verwerende partij brengt volgende stukken bij in het kader van de procedure voor de 
Geschillencommissie:  
 
1. Bewijsstuk 1: Historiek gezinssamenstelling ……………….. 
2. Bewijsstuk 2: Feitelijk gezin als éénouder …………………... 
3. Bewijsstuk 3: Inkomen 2016 – ………………….. 
4. Bewijsstuk 4: Inkomen 2017 – ……………………. 
5. Bewijsstuk 5: Inkomen 2018 – …………………… 
6. Bewijsstuk 6: Recht SePar ……….. 2019-2020. 
7. Bewijsstuk 7: Recht SePar ……….. 2019-2020. 
8. Bewijsstuk 8: Recht SePar ……….. 2020-2021. 
9. Bewijsstuk 9: Recht SePar ………… 2020-2021. 
10. Bewijsstuk 10: Afstamming ………………….. 
11. Bewijsstuk 11: Feitelijk gezin in BGK-dossier vanaf ………..2021. 
12. Bewijsstuk 12: Inkomen 2018 – …………………. 
13. Bewijsstuk 13: Gezamenlijk feitelijk gezin in BGK-dossier vanaf 31.05.2021. 
14. Bewijsstuk 14: Gezamenlijk inkomen 2018. 
15. Bewijsstuk 15: Resultaat CTP in CGPA. 
16. Bewijsstuk 15A: Resultaat CTP – Controleverslag gezinsinspecteur. 
17. Bewijsstuk 15B: Resultaat CTP – PV Vaststellingen gemaakt door de gezinsinspecteur. 
18. Bewijsstuk 15C: Resultaat CTP – Facebook …………….. 
19. Bewijsstuk 15D: Resultaat CTP – Verslag van vaststellingen. 
20. Bewijsstuk 15: Resultaat CTP – Facebook ……………. 
21. Bewijsstuk 16: Gezamenlijk feitelijk gezin in BT-dossier vanaf 01.2019. 
22. Bewijsstuk 17: Gezamenlijk inkomen 2016. 
23. Bewijsstuk 18: Gezamenlijk inkomen 2017. 
24. Bewijsstuk 19: Gezamenlijk SEPAR-gezin 2019-2020. 
25. Bewijsstuk 20: Gezamenlijk SEPAR-gezin 2020-2021. 
26. Bewijsstuk 21: Gezamenlijk Feitelijk Gezin in BGK-dossier vanaf …...2021. 
27. Bewijsstuk 22: Aangetekende debetbrief. 
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5. Beoordeling in rechte: 
 

In casu heeft het geschil betrekking op het feit of verzoekster al dan niet een feitelijk gezin vormde 
met de heer ………………. in de periode vanaf 1 januari 20192 en aldus al dan niet recht had op een 
sociale toeslag, de coronatoeslag, de selectieve participatietoeslag in het schooljaar 2019-2020 en 
het schooljaar 2020-2021. 

 

5.1  Wat de sociale toeslag betreft:  
 

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

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

Artikel 222 van het Groeipakketdecreet bepaalt:   

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

Artikel 210, §1 van het Groeipakketdecreet bepaalt:   

“Een rechtgevend kind dat geboren is voor 1 januari 2019 en voor wie het recht op kinderbijslag 
overeenkomstig de kinderbijslagreglementering is geopend op 31 december 2018, blijft recht geven 
op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering als aan de voorwaarden, vermeld in 
artikel 8, is voldaan.   
(…)”   

 
2 De volledige periode loopt over de periode vanaf 13 augustus 2013. Voor de beoordeling van de 
Geschillencommissie is echter slechts de periode vanaf 1 januari 2019 van belang. De Geschillencommissie is 
onbevoegd om zich uit te spreken over de periode voordien. 
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Uit de voormelde bepaling van artikel 222, §1, eerste lid Groeipakketdecreet, blijkt dat voor 
kinderen geboren vóór 1 januari 2019, er in het Groeipakket vanaf 1 januari 2019 aanspraak kan 
gemaakt worden op een sociale toeslag als voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 18, 1° 
en 2° Groeipakketdecreet.   Dat zijn ook de voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn voor de 
kinderen geboren vanaf 1 januari 2019, wat i.c. het geval is voor het kind …………….   
 

Artikel 18 van het Groeipakketdecreet bepaalt:   

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

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

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

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

 

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

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

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

Als het samenwonen niet blijkt uit de gegevens van het Rijksregister, kan de vorming van een 
feitelijk gezin bewezen worden door hetzij:   
1° een controle door de gezinsinspecteur;   
2° een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst, waaruit de feitelijke 
gezinssamenstelling blijkt;   
3° een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof;   
4° een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de begunstigde en van de persoon met wie de 
begunstigde samenwoont (art. 3, §3 BVR Sociale Toeslagen).   
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Artikel 3, §4 en 5 BVR Sociale Toeslagen bepalen:  

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

In het eerste lid wordt verstaan onder niet-verwante persoon: een persoon die geen bloed- of 
aanverwant is tot en met de derde graad.  
Een gezinsinspecteur staaft de verklaringen, vermeld in het eerste lid, 6° tot en met 8°, altijd door een 
controle ter plaatse. 
(…) 
§ 5. De vorming van een feitelijk gezin kan niet weerlegd worden als de begunstigde samenwoont 
met een persoon met wie hij zich in een van de volgende gevallen bevindt: 
1° ze hebben een gemeenschappelijk kind; 
2° ze hebben samen de gezinswoning gekocht of gebouwd.”  
  

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

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

 

Artikel 4 BVR Sociale Toeslagen bepaalt:  

“De inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 18, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, 
bestaan uit: 
1° de volgende belastbare inkomsten, voor aftrek van de aftrekbare bestedingen: 
a) beroepsinkomsten: 
  1.  wat betreft beroepsinkomsten in loonverband: vóór de aftrek van beroepskosten; 
  2. wat betreft beroepsinkomsten als zelfstandige: na de aftrek van beroepskosten, 
vermenigvuldigd met een factor 100/80; 

b) uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering; 
c) werkloosheidsuitkeringen; 
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d) pensioenen; 
2° 80% van de onderhoudsgelden die uitbetaald zijn aan de persoon of personen van wie de 
inkomsten voor de berekening van de toelage in aanmerking wordt genomen; 
3° driemaal het geïndexeerde Ki vreemd gebruik en eenmaal het geïndexeerde Ki dat voor eigen 
beroepsdoeleinden wordt aangewend; 
4° de inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend overeenkomstig de wet van 27 februari 
1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap; 
5° het leefloon, toegekend overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie; 
6° het equivalent van leefloon, toegekend overeenkomstig de wet van 2 april 1965 betreffende het 
ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
7° de inkomsten die voortvloeien uit de beroepsactiviteit, toegekend aan de personeelsleden van een 
Europese of andere internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke 
bijdragen voor de door de instelling georganiseerde verzekering voor de dekking van sociale 
zekerheidsrisico's. 

In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt 80% van de onderhoudsgelden die betaald zijn door de 
persoon of personen van wie het inkomen van het gezin voor de berekening van de toelage in 
aanmerking wordt genomen, wel afgetrokken van de belastbare inkomsten. 

Voor de omrekening naar het inkomen van het gezin conform dit artikel, worden in het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen geldende regels gevolgd.” 

Artikel 18/1 BVR Sociale Toeslagen bepaalt: 

“In afwijking van artikel 4 wordt voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2019 
voor de vaststelling van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 18, eerste lid, van het decreet 
van 27 april 2018, de inkomensnotie uit de Algemene kinderbijslagwet, zoals deze geldt tot 31 
december 2018, gehanteerd, namelijk: 

1° de belastbare inkomsten, voor aftrek van de bestedingen: 
a) de beroepsinkomsten: 
     1) de beroepsinkomsten als werknemer vóór de aftrek van de beroepskosten; 
     2) de beroepsinkomsten als zelfstandige vermenigvuldigd met factor 100/80; 
b) de uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering; 
c) de werkloosheidsuitkeringen; 
d) de pensioenen; 

2° de inkomsten die voortvloeien uit een beroepsactiviteit toegekend aan personeelsleden van een 
Europese of andere internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke 
bijdragen voor de door de instelling georganiseerde verzekering voor dekking van sociale 
zekerheidsrisico's. 

Met de volgende inkomsten wordt nog geen rekening gehouden: 
1° het leefloon, vermeld in artikel 4, 5° of het equivalent ervan, vermeld in artikel 4, 6° ; 
2° de inkomensvervangende tegemoetkoming, vermeld in artikel 4, 4° ; 
3° de onderhoudsgelden, vermeld in artikel 4, 2° ; 
4° de kadastrale inkomsten, vermeld in artikel 4, 3°.” 

 

Artikel 7 BVR Sociale Toeslagen bepaalt:  
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“§1. Het inkomen van het gezin, vermeld in artikel 4, wordt vastgesteld vóór het begin van 
een toekenningsjaar op basis van het aanslagbiljet dat betrekking heeft op de inkomsten van 
het kalenderjaar, twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het toekenningsjaar begint, als 
die gegevens op dat ogenblik ter beschikking zijn. 

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

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

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

(…)” 

 

Art. 8 BVR Sociale Toeslagen bepaalt: 

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

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

 

I.c. heeft de discussie betrekking op de vraag of verzoekster over de periode van 1 januari 2019 tot 
en met 31 maart 2021 al dan niet een feitelijk gezin vormde met de heer …………. en of er aldus voor 
de berekening van het recht op de sociale toeslag vanaf 01.01.2019 rekening gehouden dient te 
worden met het inkomen van verzoekster of met het inkomen van zowel verzoekster als van de heer 
…………………….. 

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

  

5.2 Wat de coronatoeslag betreft 

De toekenningsvoorwaarden van de eenmalige COVID-19-toeslag zijn bepaald in het Decreet van 27 
november 2020 tot toekenning van een eenmalige toeslag van 35 euro in het kader van het 
gezinsbeleid naar aanleiding van de coronacrisis (BS 02.12.2020).  

De algemene toelichting bij het voorstel van het decreet van 27 november 2020 kadert dit als volgt:  

“(..) 



  
 

  25
 

Dit voorstel van decreet voorziet in een maatregel waarbij een bedrag van 12 miljoen euro wordt 
ingezet voor hetzelfde doel als de COVID-19-toeslag, namelijk een financiële ondersteuning van 
kwetsbare gezinnen met kinderen. 

Op 18 november 2020 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een resolutie 
goedgekeurd over aanbevelingen voor het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. Aanbeveling 95° luidt als volgt: “werk op basis van de evaluatie van de 
COVID-19-toeslag een specifieke en tijdelijke financiële ondersteuning uit voor gezinnen met kinderen 
die over een laag inkomen beschikken”. 

Concreet omvat dit voorstel van decreet een eenmalige toeslag die zal worden toegekend aan 
gezinnen met rechtgevende kinderen waarvan het inkomen de grens van 31.605,89 euro per jaar niet 
overschrijdt. In november 2020 komen naar schatting 341.202 kinderen in aanmerking voor een 
dergelijke toeslag. 

Voor de toeslag in kwestie wordt een budget uitgetrokken van 12 miljoen euro, zodat eenmalig een 
bedrag van afgerond 35 euro per kind kan worden toegekend.” 

Artikel 3 van het decreet van 27 november 2020 bepaalt het volgende: 

“In het kader van de COVID-19-crisis heeft het kind aan wie in november 2020 het bedrag van de 
toeslag, vermeld in artikel 18, tweede lid, 1° en 2°, of artikel 222, §1, eerste lid, van het decreet van 
27 april 2018, wordt toegekend, recht op een eenmalige toeslag van 35 euro onder de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 18 van het decreet van 27 april 2018. 
De eenmalige toeslag, vermeld in het eerste lid, wordt definitief aan de begunstigden toegekend. 
(…)” 

In de toelichting bij voorgenoemd artikel wordt verduidelijkt wat bedoeld wordt met de ‘definitieve 
toekenning’: 

“De definitieve toekenning, vermeld in het tweede lid, overschrijft een van de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 18 van het decreet van 27 april 2018. Artikel 10 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor het 
toekennen van een sociale toeslag bepaalt dat er a posteriori, namelijk twee jaar na de toekenning, 
een controle op de gezinsinkomsten wordt uitgevoerd. De eenmalige toeslag, vermeld in dit voorstel 
van decreet, wordt definitief toegekend zonder controle a-posteriori.” 

De uitbetaling gebeurt op dezelfde manier als de betaling van de gezinsbijslagen (art. 4) en wordt 
uitbetaald in december 2020 of uiterlijk in de maand na de vaststelling van het recht op de 
eenmalige toeslag (art. 5). 

Bijgevolg hangt de beoordeling of er recht is op de eenmalige COVID-19-toeslag samen met de vraag 
of er aan de inkomensvoorwaarden voldaan is voor de sociale toeslag in de maand november 2020. 

 

5.3 Wat de selectieve participatietoeslag betreft 
 

De selectieve participatietoeslag, ook schooltoeslag genoemd, kan vanaf het schooljaar 2019-2020 
toegekend worden op basis van het Groeipakketdecreet.  Het betreft een overheveling van de 
schooltoelagen vanuit het departement Onderwijs.  



  
 

  26
 

Om recht te hebben op de schooltoeslag dient te zijn voldaan aan een aantal voorwaarden.  

  

Aldus bepaalt artikel 24 Groeipakketdecreet:  

“Een jaarlijkse selectieve participatietoeslag leerling, waarvan het bedrag is bepaald in hoofdstuk 4 
van deze titel, wordt toegekend aan de leerling die aan al de volgende voorwaarden voldoet:  

1° de leerling heeft de Belgische nationaliteit, of de leerling van wie het bewijs niet geleverd wordt 
dat hij de Belgische nationaliteit bezit, is toegelaten of gemachtigd om in het Rijk te verblijven of er 
zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;  

2° de pedagogische voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2 van deze titel;  

3° de financiële voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van deze titel.  

De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het eerste lid, 1°, bepalen.  

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de selectieve participatietoeslagen 
leerling.”  

  

Artikel 25 Groeipakketdecreet bepaalt voor de toekenning van de selectieve participatietoeslagen 
voor het schooljaar 2019-2020:  

“Om de toestand van het gezin waartoe de rechthebbende leerling behoort te bepalen, wordt bij de 
toepassing van dit decreet rekening gehouden met de toestand op 31 december van het schooljaar in 
kwestie. (…).”  

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

“Om de toestand van het gezin waartoe de rechthebbende leerling behoort te bepalen, wordt bij de 
toepassing van dit decreet rekening gehouden met de toestand op 31 augustus voorafgaand aan het 
schooljaar in kwestie. (…).”  

 

De Toelichtingsnota nr. 13 van 3 december 2019 (Agentschap Uitbetaling Groeipakket) met 
betrekking tot de vaststelling en betaling van de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) voor 
het schooljaar 2019-2020, die grosso modo hernomen werd in de Toelichtingsnota nr. 13 van 29 
januari 2021 met betrekking tot de vaststelling en betaling van de selectieve participatietoeslag 
(schooltoeslag) vanaf het schooljaar 2020-2021 geeft daarbij volgende administratieve toelichting 
inzake de financiële voorwaarden:  

“Om te bepalen of de rechthebbende leerling in aanmerking komt voor een schooltoeslag wordt 
uitgegaan van het gezin (de leefeenheid) waartoe de leerling behoort. Dit gezin wordt vastgesteld op 
basis van het domicilieadres van de leerling (…).”  

“Het is telkens de situatie op basis van het domicilie van de rechthebbende leerling op 31 december 
2019 die bepalend is voor de definitieve vaststelling van het recht op schooltoeslag voor het 
schooljaar 2019/2020.”  

“Het is telkens de situatie op basis van het domicilie van de rechthebbende leerling op 31 augustus 
voorafgaand aan het schooljaar in kwestie, die bepalend is voor de definitieve vaststelling van het 
recht op schooltoeslag.” 
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Art. 37 van het Groeipakketdecreet luidt als volgt:  

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

(…)”  

  
Artikel 38 Groeipakketdecreet bepaalt:  

“§1. Er wordt rekening gehouden met de volgende categorieën van gezinnen:  
1° een gezin waarin de rechthebbende leerling zijn woonplaats heeft bij één ouder of bij beide ouders 
samen;  
2° een gezin waarin de rechthebbende leerling ingevolge een gerechtelijke uitspraak of een 
tussenkomst van een publiekrechtelijke overheid of instelling zijn woonplaats heeft bij een andere 
natuurlijke persoon dan de ouders, of een gezin waarin de rechthebbende leerling op 31 december 
van het schooljaar in kwestie zijn woonplaats heeft bij een andere natuurlijke persoon dan één ouder 
of beide ouders;  
3° gehuwde leerlingen;  
4° zelfstandige leerlingen;  
5° alleenstaande leerlingen.  
(…)”  
  
I.c. heeft de discussie enkel betrekking op de vraag of verzoekster alleen woont, dan wel of zij een 
feitelijk gezin vormde met de heer …………….. in de periode van januari 2019 tot en met 31 maart 
2021 en of er aldus voor de berekening van het recht op de selectieve participatietoeslag rekening 
gehouden dient te worden met het inkomen van verzoekster of met het inkomen 
van zowel verzoekster als van de heer ……………………  

 

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

“§1. Voor de berekening van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 37, eerste lid, van het 
decreet van 27 april 2018, wordt rekening gehouden met de inkomsten van beide personen aan wie 
de selectieve participatietoeslagen worden uitbetaald voor een leerling, die dezelfde woonplaats 
hebben.  

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

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

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

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

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

(…) 

De vorming van een feitelijk gezin kan niet weerlegd worden als de persoon aan wie de selectieve 
participatietoeslag wordt uitbetaald, samenwoont met een persoon die aan een van de volgende 
voorwaarden voldoet: 

1. een persoon met wie hij een gemeenschappelijk kind heeft; 
2. een persoon met wie hij samen de gezinswoning heeft gekocht of gebouwd.” 

 

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

  

5.4 Wat de feitelijke gezinsvorming van verzoekster betreft:  
 

Zowel voor de sociale toeslag (waarvan de toekenning in de maand november 2020 bepalend is voor 
de toekenning van de coronatoeslag) als voor de selectieve participatietoeslag blijkt het 
samenwonen uit een gemeenschappelijk domicilie.  
 

De heer ……………………… en verzoekster waren op hetzelfde adres gedomicilieerd van 12 maart 2012 
tot 31 juli 2013 en zijn opnieuw samen gedomicilieerd vanaf 31 mei 2021 op het adres te 
…………………...  De heer ……………………… woont reeds vanaf 3 september 2018 op hogergenoemd 
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adres. Verzoekster stelt zelf dat ze pas zouden samenwonen sinds de geboorte van dochter ……….. 
(op …………. 2021). 

 

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

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

Naar aanleiding van de geboorte van het kind ……….. op ……………….. 2021, werd door verwerende 
partij een controle aan huis aangevraagd.  Dat is een standaardprocedure wanneer er een kind 
wordt geboren in een éénoudergezin (Technische Mededeling T/1 van 18 april 2019 van het 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket betreffende richtlijnen voor de huisbezoeken). 

Er werd een onaangekondigde controle uitgevoerd op 1 september 2021.  Op dat moment werd 
verzoekster aangetroffen in de woning te …………...  Zij was daar ook reeds gedomicilieerd sinds 31 
mei 2021, en gaf tijdens de controle ook aan vanaf die datum effectief opnieuw samen te wonen 
met de heer ………………….  De woning waar zij voordien hadden samengewoond (te ………………..) in 
de periode van maart 2012 tot juli 2013 dienden zij destijds te verlaten omdat deze verkocht werd.  
Verzoekster en de heer …………………. kochten op 13 augustus 2013 de huidige gezinswoning aan, te 
……………………… en openden een gezamenlijke rekening waarmee ze tot op heden de lopende lening 
afbetalen.  De woning diende echter nog verbouwd te worden, waardoor verzoekster opnieuw bij 
haar ouders ging wonen en de heer …………………… opnieuw bij zijn ouders.  De heer ……………… zou de 
woning zelf verbouwen, maar dat zorgde voor strubbelingen waardoor de relatie ten einde zou zijn 
gekomen.  Omdat verzoekster en de heer …………….. reeds een relatie hadden van 2006, wilden ze de 
relatie toch nog een kans geven.  Mevrouw gaf tijdens de controle aan dat ze niet exact weet welke 
periode zij en de heer …………….. uit elkaar zijn gegaan, maar dat ze tijdens de zwangerschap van het 
jongste kind (………………..) opnieuw bij elkaar zouden gekomen zijn.  Verzoekster gaf eveneens aan 
dat de woning bewoonbaar is sinds dat zij daar is komen wonen, sinds de geboorte van ………………., 
en dat zij sindsdien samenwonen. 

 

De Geschillencommissie besluit dat er te weinig elementen zijn die effectief wijzen op samenwoonst 
of feitelijke gezinsvorming in de periode vanaf 1 januari 2019, zodat er voor de toekenning van de 
sociale toeslag van 1 januari tot en met 31 maart 2021 en voor de toekenning van de schooltoeslag 
voor het schooljaar 2019-2020 alsook 2020-2021 enkel rekening dient te worden gehouden met het 
inkomen van verzoekster.  

Zo is er slechts een controle gebeurd op 1 september 2021, terwijl verzoekster reeds sedert 31 mei 
2021 op het adres te ……………….. is gedomicilieerd.  Het is dan ook logisch dat zij bij die 
onaangekondigde controle aanwezig was in de woning.  Er is geen enkel element dat erop wijst dat 
verzoekster reeds eerder in die woning zou hebben verbleven.  Zo verklaart de vader van 
verzoekster bij een onaangekondigd bezoek van de gezinsinspecteur op 24 augustus 2021 ook dat 
verzoekster sinds mei 2021 bij haar vriend in de ……………………. zou verblijven.  Daarnaast heeft de 
gezinsinspecteur aangegeven dat de buurvrouw op het adres van de ouders van verzoekster het 
gezin bij naam kent, maar dat zij geen weet heeft wanneer verzoekster de woning zou hebben 
verlaten.  Er wordt door de buurvrouw echter niet ontkend dat verzoekster daar recent gewoond 
heeft.  
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Daarnaast blijkt er slechts een zeer beperkt waterverbruik te zijn geweest op het adres te 
…………………, nl. 5m³ op 09/2019 en 5m³ op 09/2020, terwijl het waterverbruik op het adres te 
…………………………. over de jaren 2013-2020 blijft overeenstemmen met een verbruik van 5 personen. 

Verzoekster en de heer ……………… mogen dan wel een gezamenlijke rekening hebben waarmee de 
gezamenlijke woning werd afbetaald sinds 13 augustus 2013, maar er zijn geen elementen 
voorhanden die erop wijzen dat zij in de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 mei 2021 
effectief hebben samengewoond, wat nochtans vereist is gelet op de definitie van een feitelijk gezin 
overeenkomstig art. 1, 2° BVR Sociale Toeslagen en art. 3, §2 BVR Selectieve Participatietoeslagen. 

Verwerende partij dient voor de toekenning van de sociale toeslag vanaf 1 januari 2019 tot en met 
31 maart 2021 en voor de schooltoeslag voor het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 enkel rekening 
te houden met het inkomen van verzoekster en is bijgevolg ten onrechte overgegaan tot 
terugvordering van de sociale toeslag voor de periode van januari 2019 tot en met maart 2021, de 
coronatoeslag en de schooltoeslag voor het schooljaar 2019-2020 en voor het schooljaar 2020-2021. 

 

6. Beslissing: 

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

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

 

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 
vordering van de verzoekster ontvankelijk en gegrond is in die zin dat er voor de toekenning van de 
de sociale toeslag voor de periode van januari 2019 tot en met maart 2021, de coronatoeslag en de 
schooltoeslag voor het schooljaar 2019-2020 en voor het schooljaar 2020-2021 enkel rekening dient 
te worden gehouden met het inkomen van verzoekster. 

 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 18 maart 2022; 
 

De commissie was samengesteld uit : 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

Mevrouw Kristien Roete (plaatsvervangend lid Opgroeien regie) en mevrouw Anja Hellemans 
(FONS/VUTG). 

 

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 
………………………………………………... 
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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 

 


