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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/022 

18 maart 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/22/A0029 

 

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

- Verzoekster –  

Vertegenwoordigd door Mr. ……………., advocaat, met kantoor 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. 20 januari 
2022 bij de Geschillencommissie1, gericht tegen de beslissing van verwerende partij 
d.d. 14 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 
basis van dit decreet een beslissing moet nemen (met uitzondering van de in het 3e lid bepaalde 
uitzonderingen), alleen beroep worden ingesteld bij deze geschillencommissie. 
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Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 28 januari 2022 waarbij aan 
verzoekster de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun 
belangen op deze zitting van 18 maart 2022 kunnen komen verdedigen of zich 
daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat Mr. ………………… verzoekster vertegenwoordigt op de zitting van 
18 maart 2022 en de zitting digitaal bijwoont via Teams; 

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 het kind ……………… (°……………...2014) van 
verwerende partij. 

Met een schrijven d.d. 14 september 2021 heeft verwerende partij verzoekster gemeld dat de 
sociale toeslag voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 20212 wordt teruggevorderd, 
als gevolg van een sociale controle waaruit samenwoonst met de heer ………………. zou blijken.  Het 
bedrag dat teruggevorderd werd, werd verrekend met het bedrag aan sociale toeslag waarop 
verzoekster nog recht had voor de periode van 1 april 2019 tot en met 30 september 2020 en van 1 
juli 2021 tot en met 3 augustus 20213. 

Verzoekster geeft aan dat ze een relatie heeft met de heer ………………. sinds 5 september 2020, maar 
dat zij tot op heden nooit hebben samengewoond. 

Verzoekster stelt verder onder de indruk geweest te zijn van de onaangekondigde controle van de 
gezinsinspecteur.  Zij zou het controle-verslag niet hebben kunnen nalezen doordat ze afstand 
diende te bewaren van de controleur (gelet op de coronamaatregelen).  Hoewel de gezinsinspecteur 
zou hebben aangegeven dat er enkel letterlijk genoteerd werd wat verzoekster zou hebben verteld, 
wordt dat nu betwist.  De gezinsinspecteur zou hebben aangegeven dat het in haar nadeel zou 
spelen indien verzoekster zou weigeren het controleverslag te ondertekenen. 

Verder stelt verzoekster dat zij en haar partner elk in de eigen woning wonen, dat zij steeds de eigen 
kosten (elektriciteit, water, telefonie en internet) betalen en dat er geen sprake is van een 
gemeenschappelijke rekening.  Gelet op de financiële moeilijkheden die de heer …… ondervond naar 
aanleiding van zijn echtscheiding en de problemen met betrekking tot de voormalige gezinswoning, 
werkte hij in die periode ca. 10 uur per dag.  Om die reden ving verzoekster af en toe de kinderen 
van de heer ……….. op.  Het zou echter fysiek gezien niet mogelijk zijn om steeds voor 3 kinderen te 
zorgen.  Daarnaast zou de woning van verzoekster ook niet geschikt zijn om er met 4 of 5 personen 
te wonen, gelet op de grootte. 

3. Standpunt van verzoekster: 
 

 
2 In de beslissing van verwerende partij werd verkeerdelijk tot en met 30 juni 2020 vermeld. 
3 In de beslissing van verwerende partij werd verkeerdelijk 2020 vermeld. 
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In het verzoek d.d. 20 januari 2022 formuleerde de raadsman van verzoekster het volgende: 

 
“1. Feiten en voorgaanden  
Verzoekster is geboren op ………… en woont te …………….. Zij heeft één zoon, ………………., die geboren 
is op ……………….. 2014 en die hoofdzakelijk bij haar woont. Zij ontvangt dan ook de 
gezinsbijslagen/het groeipakket voor hem.  
 
Zij heeft sinds 5 september 2020 een relatie met de heer ………………, maar zij wonen niet samen en 
hebben ook nooit samengewoond.  
 
Op 10 juni 2021 ontving zij onverwacht het bezoek van een gezinsinspecteur die bij haar thuis kwam 
controleren of zij al dan niet samenwoonde met haar partner. Zij diende het verslag van het 
controlebezoek (bijlage 3) te ondertekenen zonder dat de inhoud ervan volledig werd meegedeeld. 
Indien zij het verslag niet zou ondertekenen, zou dat in haar nadeel worden gebruikt, deelde de 
gezinsinspecteur haar mee. Het verslag werd haar de dag zelf per e-mail bezorgd.  
De partner van verzoekster woonde evenwel nog in zijn eigen huis. In mei 2020 ging hij uit elkaar met 
zijn ex-echtgenote. In de echtscheiding door onderlinge toestemming was bepaald dat zijn 
gezinswoning in onverdeeldheid zou blijven tot november 2021. De partner van verzoekster bleef zo 
lang in de gezinswoning wonen. Het is dus niet correct dat haar partner bij haar “logeerde”. Die 
uitspraak uit het controleverslag (bijlage 3) dient te worden genuanceerd. Haar partner bleef af en 
toe wel eens overnachten en werd in een moeilijke periode door verzoekster opgevangen, maar zij 
woonden niet samen. Haar partner had (en heeft nog steeds) een eigen woonplaats. Hij nam onder 
andere contact op met een sociaal verhuurkantoor en het OCMW teneinde in zijn eigen huisvesting te 
kunnen voorzien (bijlagen 7 - 9).  
 
Op 14 september 2021 ontving verzoekster een beslissing van …………… waarin haar kortweg werd 
meegedeeld dat de sociale toeslag, gelet op de sociale controle, wordt teruggevorderd voor de 
periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2020 en zou worden verrekend met een ander bedrag 
waar zij nog bijkomend recht op had (bijlagen 1 – 2).  
 
2. Beslissing waartegen beroep wordt ingesteld  
Verzoekster stelt met dit verzoekschrift beroep in tegen de beslissing van de ………………….. van 14 
september 2021 (bijlage 1).  
 
In die beslissing deelt ……………….. mee dat zij het resultaat van de sociale controle ontving en dat zij 
de sociale toeslag voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2020 (een bedrag van 
620,36 euro) dient terug te vorderen. Dat bedrag wordt verrekend met het bijkomend bedrag aan 
sociale toeslag waarop verzoekster nog recht heeft van 1 april 2019 tot en met 30 september 2020 
en van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 (1.104,70 euro).  
 
3. Motivering van het beroep  
 
3.1 Met betrekking tot de ontvankelijkheid  
 
Overeenkomstig artikel 104, lid 2 Groeipakketdecreet kan tegen de beslissing van de 
uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid alleen beroep worden ingesteld 
bij de geschillencommissie.  
 
Artikel 90 Groeipakketdecreet bepaalt dat de beslissingen tot terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen de vermeldingen uit artikel 89 Groeipakketdecreet moet bevatten, maar ook 
volgende vermeldingen:  
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1. de vaststelling dat er onverschuldigde bedragen zijn betaald;  
2. het totale onverschuldigde bedrag dat is betaald, en de berekeningswijze ervan;  
3. de inhoud en de refertes van de bepalingen in strijd waarmee de betalingen zijn gedaan;  
4. de verjaringstermijn die van toepassing is;  
5. in voorkomend geval, de mogelijkheid voor de uitbetalingsactor om van de terugvordering van 
onverschuldigd betaalde bedragen af te zien en de procedure die daarvoor moet worden gevolgd;  
6. de mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel tot terugbetaling in schijven voor te leggen.  
 
Verzoekster stelt vast dat de beslissing van 14 september 2021 niet alle verplichte vermeldingen 
bevat. De berekeningswijze van het totale onverschuldigde bedrag dat is betaald, is bijvoorbeeld niet 
vermeld. Er is nergens sprake van de inhoud en de refertes van de wettelijke of decretale bepalingen 
in strijd waarmee de betalingen zijn gedaan. Ook de mogelijkheden om klacht in te dienen bij de 
Vlaamse Ombudsdienst, de uitbetalingsactor of bij de klachten- en bemiddelingsdienst bij het Vlaams 
Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid of om beroep in te 
stellen bij de geschillencommissie worden bijvoorbeeld nergens vermeld (artikel 89 
Groeipakketdecreet). Ten slotte is bijvoorbeeld de inhoud van artikel 728 en 1017 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet vermeld.  
 
Als de beslissing de vermeldingen uit artikel 89, lid 1 en artikel 90, lid 1 Groeipakketdecreet niet 
bevat, gaat de termijn om beroep in te stellen bij de geschillencommissie pas in vier maanden na de 
kennisgeving van de beslissing (artikel 89, lid 2 en artikel 90, lid 2 Groeipakketdecreet).  
De brief van 14 september 2021 werd ter kennis gebracht aan verzoekster met een e-mail van 13 
september 2021 (bijlagen 1 – 2). Aan die e-mail was enkel de brief van 14 september 2021 als bijlage 
gevoegd. …………… deelde nog mee dat zij in die brief “meer informatie kon vinden betreffende een 
toekenning van sociale toeslag omwille van langdurige ziekte” (bijlage 2).  
Het beroep met huidig verzoekschrift is, gelet op het voorgaande, tijdig ingesteld en dus ontvankelijk.  
 
3.2 Inhoudelijk  
 
De terugvordering van de sociale toeslag voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2020 
(wellicht moet dit 2021 zijn; cf. bijlage 6) gebeurde onterecht. Het bedrag werd bijgevolg eveneens 
onterecht verrekend met het bijkomend bedrag aan sociale toeslag waarop verzoekster nog recht 
had voor de periode van 1 april 2019 tot en met 30 september 2020 en van 1 juli 2020 tot en met 31 
augustus 2020 (wellicht moet dit van 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021 zijn; cf. bijlage 6).  
In de beslissing van 14 september 2021 wordt kortweg verwezen naar “de sociale controle”, zonder 
verdere uitleg. Verzoekster heeft geen kennis gekregen van de bevindingen die uit de sociale controle 
zouden voortvloeien.  
 
Verzoekster stelt zich ook vragen over het verloop van het bezoek van de gezinsinspecteur op 10 juni 
2021. De onverwachte controle verraste verzoekster. Zij was dan er dan ook van onder de indruk, 
zeker aangezien zij vermoedt dat de controle gebeurde naar aanleiding van een melding door de ex-
echtgenote van haar partner, die in een vechtscheiding verwikkeld waren geraakt. Omwille van de 
corona-maatregelen diende verzoekster, begrijpelijk, steeds voldoende afstand te bewaren van de 
gezinsinspecteur, maar dat zorgde er ook voor dat na afloop van de controle de inhoud van het 
controleverslag (bijlage 3) slechts van ver werd getoond, waardoor zij dat niet kon nalezen op het 
scherm van de tablet van de gezinsinspecteur. Bij het einde van de sociale controle verzekerde de 
gezinsinspecteur haar dat hij enkel letterlijk had genoteerd wat verzoekster had verteld, wat zij thans 
betwist. Zij diende haar identiteitskaart aan hem af te geven zodat het controleverslag elektronisch 
kon worden ondertekend (bijlage 3). De gezinsinspecteur waarschuwde haar dat de weigering van 
ondertekening negatieve gevolgen zou hebben, waardoor zij zich genoodzaakt zag tot ondertekening 
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over te gaan. Verder is het opmerkelijk dat zij vóór de volgende dag, namelijk 11 juni 2021, nog 
ontbrekende bewijsstukken kon bezorgen, wat niet echt redelijk is. De kopie van het controleverslag 
werd haar op de dag van de controle nog per e-mail bezorgd. De gezinsinspecteur ging ook langs bij 
de partner van verzoekster (bijlage 4).  
 
Indien er al een proces-verbaal van vaststelling van inbreuken overeenkomstig artikel 125 
Groeipakketdecreet zou zijn opgemaakt, waarvan verzoekster niet op de hoogte is, is dit niet ter 
kennis gebracht aan verzoekster. Het is alleszins niet binnen een termijn van 14 dagen na de datum 
van de afsluiting van het proces-verbaal ter kennis gebracht aan verzoekster. Van een bijzondere 
bewijswaarde van de vaststellingen kan er dus geen sprake zijn (artikel 125, § 1, lid 1 
Groeipakketdecreet). Verzoekster heeft zelf meerdere keren geïnformeerd naar de stand van zaken 
bij de gezinsinspecteur.  
 
Verzoekster ontving nooit alle informatie die moet opgenomen worden overeenkomstig artikelen 89 
en 90 Groeipakketdecreet. In de beslissing van 14 september 2021 werd geen enkele berekening van 
de bedragen opgenomen. Mr. ……….. kaartte dat al aan in de brief/e-mail van 22 september 2021 
(bijlage 5). ………… verschafte wel meer duidelijkheid in de e-mail van 30 september 2021 (bijlage 6), 
maar ook daarin was de toepasselijke verjaringstermijn (artikel 90, lid 1, 4° Groeipakketdecreet) niet 
vermeld. Ook werd nooit kennis gegeven van de inhoud en de refertes van de bepalingen in strijd 
waarmee de betalingen zijn gedaan (artikel 90, lid 1, 5° Groeipakketdecreet). Verzoekster vraagt zich 
nog steeds af of de berekening van het teruggevorderde bedrag wel correct is. Zij meent verder nog 
aanspraak te kunnen maken op een hoger bedrag aan sociale toeslag wegens langdurige ziekte 
en/of voor een langere periode dan thans door ….. werd toegekend.  
 
Verder is verzoekster stellig: zij heeft nooit samengewoond met haar partner. Zij en haar partner 
woonden en wonen nog steeds apart. Het is dus niet correct dat haar partner bij haar “logeerde”. Die 
uitspraak uit het controleverslag (bijlage 3) dient te worden genuanceerd. Verzoekster leerde haar 
partner kennen in de zomer van 2020 en zij werden een koppel op 5 september 2020. Haar partner is 
uit de echt gescheiden door een echtscheiding door onderlinge toestemming in mei 2020. De 
gezinswoning bleef in onverdeeldheid tot november 2021. De ex-echtgenote van haar partner trok uit 
de woning en de partner van verzoekster kon in de woning blijven wonen. Wegens financiële 
moeilijkheden, mede door het feit dat de ex-echtgenote plots weigerde de hypotheek verder mee af 
te betalen en druk van uit de bank, diende de woning reeds eerder te worden verkocht. Het huis 
diende eerst verkoopsklaar te worden gemaakt en diende volledig te worden uitgeruimd, opgeruimd 
en gepoetst vooraleer het kon worden verkocht. Verzoekster heeft haar partner daar, binnen haar 
mogelijkheden gelet op haar gezondheidstoestand, mee geholpen. Zij heeft immers een erfelijke 
aandoening met ongunstige prognose voor de toekomst, waardoor zij sinds 2019 invalide is.  
Door slechte ervaringen uit relaties in het verleden kiezen verzoekster en haar partner voor de 
zekerheid van een eigen woonst en verkiezen zij apart te wonen. De ouders van verzoekster hebben 
geïnvesteerd in haar huis, zodat zij het niet makkelijk vindt om er iemand toe te laten. Zoals elk ander 
volwassen koppel sliepen zij ook wel eens bij elkaar (haar partner bij haar of zij bij haar partner). Op 
het moment dat de partner van verzoekster besefte dat hij, door financiële moeilijkheden, niet meer 
in zijn woning kon blijven wonen, ging hij op zoek naar een huurappartement: eerst bij een sociaal 
verhuurkantoor, maar daarna ook op de privémarkt (bijlagen 7 en 9). Hij heeft ook hulp gevraagd bij 
het OCMW (bijlage 8). Haar partner is in juni/juli 2021 in het huurappartement getrokken. Zijn 
huurovereenkomst werd eind mei 2021 reeds ondertekend.  
 
Verzoekster en haar partner betaalden en betalen steeds hun eigen kosten van bijvoorbeeld water, 
elektriciteit, telefonie, internet, enz. (bijlagen 10a – 10d). Zij hebben ook geen gemeenschappelijke 
rekening. De lichte stijging in haar facturen van water zijn louter te verklaren door de aanleg van 
haar tuin met een nieuw grasveld, dat dreigde kapot te gaan door de droogte indien zij dat geen 
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extra water gaf. Aangezien de ex-echtgenote van haar partner de wasmachine en droogkast had 
meegenomen, deed hij zijn was bij zijn grootmoeder maar hij diende daarvoor een lange afstand af 
te leggen. Zijn hele familie woont in ………., op zo’n 40 km afstand van zijn woonplaats in ….. Om 
praktische redenen deed hij ook af en toe zijn was bij verzoekster.  
 
Omwille van financiële moeilijkheden (onder andere door de echtscheiding) werkte de partner van 
verzoekster ongeveer 10 uur per dag om die moeilijkheden te boven te komen, waardoor hij sowieso 
niet vaak thuis was. Door het feit dat verzoekster toch meestal thuis was door haar invaliditeit, ving 
zij af en toe zijn kind(eren) op na school. Ook wanneer de zoon van haar partner (die een mentale 
beperking met autisme heeft) moeilijke momenten had en nood had aan een veilige omgeving, kon 
hij vaak bij haar terecht. Het is voor haar fysiek gezien niet mogelijk om steeds voor 3 kinderen, onder 
wie een kleuter van 3 jaar en een 10-jarig kind met een mentale beperking, te zorgen. De woning van 
verzoekster is sowieso relatief klein, waardoor die niet geschikt is om er met 4 of 5 personen te 
wonen.  
 
In de begeleidende e-mail van 13 september 2021 werd door ….. aangegeven dat verzoekster in de 
brief “meer informatie kon vinden betreffende een toekenning van sociale toeslag omwille van 
langdurige ziekte”, wat op zijn minst misleidend is. 

Volgende bijlagen werden bij het verzoekschrift gevoegd: 

1. brief van ………. van 14 september 2021  
2. e-mail van ………….. van 13 september 2021 met beslissing als bijlage  
3. verslag van de controle door de gezinsinspecteur van 10 juni 2021  
4. brief van gezinsinspecteur aan de heer …………. van 14 juli 2021  
5. brief/e-mail van 22 september 2021 van mr. ………….  
6. e-mail van ………. van 30 september 2021  
7. e-mail van de heer …………. aan sociaal verhuurkantoor van 17 december 2020  
8. e-mail van de heer ………. aan OCMW …… van 7 maart 2021  
9. e-mailverkeer van de heer …………… en sociaal verhuurkantoor van juni 2021  
10. betalingen door de heer ………  

a. betalingen aan ….  
b. betalingen aan ….  
c. betalingen aan ….  

d. betalingen aan ….. 

Per e-mail d.d. 24 februari 2022 bezorgde de raadsman van verzoekster nog volgende stukken: 

11. E-mail van ……… (…………, d.i. sociale huisvestigingsmaatschappij in koopsector) aan de heer 
……….. van 12 november 2020  
12. Contactname van de heer ………. met ………….. (sociale huisvesting) op 23 februari 2021  
13. Eerste communicatie over huurappartement van de heer ………….. van 6 mei 2021  
 

Ter zitting licht meester …………. de argumenten die zij schriftelijk reeds overmaakte, verder toe en 
wijst zij erop dat er een tijdelijke noodsituatie was maar dat er geen intentie van feitelijke 
gezinsvorming was.  Op vraag van de voorzitter geeft verzoekster toelichting betreffende de 
implicaties inzake erfrecht met betrekking tot haar woning. 
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4. Standpunt van verwerende partij: 
 

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

De beslissing van verwerende partij d.d. 14 september 2021 luidt als volgt: 

“ Waarom ontvang je deze brief? 

Wij ontvingen het resultaat van de sociale controle en dienen de sociale toeslag voor de periode van 
01/10/2020 tem 30/06/20204 terug te vorderen (een bedrag van 620,36 euro). Anderzijds kunnen wij 
bijkomend een bedrag aan sociale toeslag toekennen omwille van langdurige ziekte van 01/04/2019 
tem 30/09/2020 en van 01/07/2020 tem 31/0/2020 (een bedrag van 1104,70 euro). 

Wat betekent dit voor jou? 

Op basis van deze gegevens kunnen wij een bedrag gaan toekennen. 

Dit betreft de sociale toeslag omwille van langdurige ziekte (barema 50 ter) voor de periode van 
01/04/2019 tot 30/09/2020 en van 01/07/2021 tem 31/08/2021. 

Per maand is dit een extra bedrag van 55,07 euro voor de periode van 01/04/2019 tem 31/08/2020 
en van 56,17 euro voor de periode van 01/09/2020 tem 30/09/2020 en van 01/07/2021 tem 
31/08/2021. Hiervan is het ten onrechte uitbetaalde bedrag in mindering gebracht. 

Het saldo van 484,34 euro zal eerstdaags worden overgemaakt. 

Voortaan ontvang je maandelijks 237,40 euro.” 

 

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

 

Het standpunt van verwerende partij werd meegedeeld aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie per e-mail d.d. 4 februari 2022 en luidt als volgt: 

 

“Onder de AKBW genoot mevrouw …………… bijslag (basisbijslag + toeslag) voor het kind 
……………………...  

Bij de regionalisering van de kinderbijslag op 1-1-2019 werd op basis van de artikelen 210, 222 en 
225 Groeipakketdecreet verder de bijslag uitbetaald aan betrokkene voor dit kind en dit voor een 
bedrag van 141,74 euro (basisbedrag en sociale toeslag). 

Artikel 210 Groeipakketdecreet 

§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. 
Het bedrag van de kinderbijslag waarop het kind, vermeld in het eerste lid, recht geeft, wordt 
vastgesteld in paragraaf 2. 

 
4 Dit dient 30/06/2021 te zijn. 



  
 

  8
 

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 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. 
§3. In afwijking van paragraaf twee, tweede lid, als één of meerdere van de kinderen binnen een 
groepering een rechtgevend kind is zoals bedoeld in artikel 8, §2, 4°, wordt het bedrag waarop 
dit rechtgevend kind recht heeft op 31 december 2018 voor de duur van het recht behouden. 
§4. De kinderbijslag, waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2, wordt 
verbonden aan het rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1. 
Als dat rechtgevende kind niet langer recht geeft op kinderbijslag of als het kind het gezin van 
zijn bijslagtrekkende of begunstigden verlaat, wordt alleen de kinderbijslag die verbonden is aan dat 
rechtgevende kind, niet meer toegekend. De overige rechtgevende kinderen blijven, in voorkomend 
geval, recht geven op de kinderbijslag zoals die voor hen is bepaald overeenkomstig paragraaf 2. 
Als voor het rechtgevende kind het recht op kinderbijslag na 31 december 2018 tijdelijk wordt 
onderbroken en het kind op een later tijdstip opnieuw recht geeft op kinderbijslag omdat het 
opnieuw voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8, geeft het kind opnieuw recht op 
de kinderbijslag die aan het kind verbonden is, zoals die is bepaald overeenkomstig paragraaf 2. 
§5. Als een rechtgevend kind dat kinderbijslag ontvangt overeenkomstig para- graaf 1, op 31 
december 2018 geplaatst was in een instelling en vanaf of na 1 januari 2019 niet meer geplaatst is in 
de instelling, wijzigt de kinderbijslag, zoals die overeenkomstig de proportionele verdeelsleutel op 
grond van de kinderbijslagreglementering is vastgesteld op 31 december 2018. Die wijziging geldt 
voor elk van de rechtgevende kinderen van het gezin van het geplaatste kind 
die kinderbijslag ontvangen overeenkomstig paragraaf 1, zoals dat gezin het laatst bekend is. 
Als een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag overeenkomstig paragraaf 1 en dat behoort 
tot het gezin van een kind dat op 31 december 2018 ge- plaatst was in een instelling, vanaf of na 1 
januari 2019 niet langer recht geeft op kinderbijslag of het gezin van de bijslagtrekkende of 
begunstigden verlaat, wijzigt ook de kinderbijslag voor die rechtgevende kinderen, zoals die 
overeenkomstig de proportionele verdeelsleutel is vastgesteld op 31 december 2018. 
Als in het gezin van het rechtgevende kind dat op 31 december 2018 geplaatst was in een instelling, 
vanaf of na 1 januari 2019 een nieuw rechtgevend kind bij komt dat overeenkomstig paragraaf 1 
recht geeft op kinderbijslag op 31 december 2018, wijzigt de kinderbijslag voor de andere 
rechtgevende kinderen van het gezin, zoals die overeenkomstig de proportionele verdeelsleutel was 
vastgesteld op 31 december 2018. 
In de situaties, vermeld in het eerste, tweede en derde lid, geeft elk van de rechtgevende kinderen 
van het gezin van het geplaatste kind vanaf dat ogenblik recht op de kinderbijslag, zoals die voor die 
kinderen is vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2, los van de plaatsing in een instelling. 
Het rechtgevende kind dat er in het gezin bij komt, vermeld in het derde lid, blijft echter 
zijn kinderbijslag behouden, zoals die voor dat kind is vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2. 
In afwijking van het eerste lid, als het rechtgevende kind dat recht geeft 
op kinderbijslag overeenkomstig paragraaf 1, op 31 december 2018 geplaatst was  in een instelling 
en als aan het kind een derde van de kinderbijslag wordt betaald op een bankrekening op zijn naam, 
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overeenkomstig artikel 70bis, vierde lid, van de Algemene kinderbijslagwet, geeft dat kind, als het 
vanaf of na 1 januari 2019 niet meer geplaatst is in die instelling, na beëindiging van de plaatsing 
recht op de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, titel 3 tot en met 5. 

 
Artikel 225 Groeipakketdecreet 

§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. 
De wijziging in het ouderlijk gezag wordt vastgesteld door de bevoegde rechtbank. 
De bijslagtrekkende die de forfaitaire pleegzorgbijslag, vermeld in artikel 219, ontving op 31 
december 2018, blijft die pleegzorgbijslag ontvangen zolang zich geen wijziging in de plaatsing in het 
pleeggezin voordoet ten aanzien van het rechtgevende kind en zolang de toekenning ervan niet 
wordt herroepen onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering daarvoor heeft bepaald. 
De bijslagtrekkende kan van bankrekening veranderen mits naleving van de regels opgelegd door 
artikel 64. 
§2. Een bijslagtrekkende die een gezin vormt met een persoon die in aanmerking komt voor de 
toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en minder- validen, vermeld in artikel 50ter 
juncto artikel 56, §2, artikel 56quinquies, §1, en artikel 57, eerste lid, van de Algemene 
kinderbijslagwet, kan de uitbetalingsactor schriftelijk verzoeken onmiddellijk de bepalingen over de 
aanwijzing van begunstigden en over de uitvoeringsregels van uitbetaling, vermeld in boek 2, deel 4, 
titel 1, hoofdstuk 1, en boek 2, deel 4, titel 2, hoofdstuk 1, toe te passen. 
De Vlaamse Regering kan het eerste lid van deze paragraaf uitbreiden tot andere personen dan 
de bijslagtrekkende. 
§3. Vanaf 1 januari 2020 kan een bijslagtrekkende of een mogelijke begunstigde die dat wil, in 
afwijking van paragraaf 1 en met een schriftelijk verzoek, de uitbetalingsactor vragen om de 
bepalingen over de aanwijzing van begunstigden en over de regels over de uitbetaling, vermeld in 
boek 2, deel 4, titel 1, hoofdstuk 1, en deel 4, titel 2, hoofdstuk 1, toe te passen. 
In afwijking van het eerste lid kan een bijslagtrekkende niet vragen om de bepalingen inzake 
begunstigden toe te passen wanneer onder toepassing van artikel 210, §5, nog een proportionele 
verdeling loopt. Deze kan wel van bankrekening wijzigingen onder toepassing van paragraaf 1, vierde 
lid, en van uitbetalingsactor wijzigen overeenkomstig artikel 227, §2, van dit decreet. 
 

Artikel 222 Groeipakketdecreet 

§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°. 

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. 
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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. 

 

Mevrouw …………… is in ons dossier gekend als alleenstaande ouder. 

(…) 

Gezien haar inkomsten voldoen, geniet zij steeds een sociale toeslag. 

(…)  

Op 24-3-2021 ontvangen wij van de sociale begeleidings- en toezichtsdienst de verwittiging dat zij 
een klacht ontvingen mbt tot mevrouw ………….. Uit die klacht zou blijken dat mevrouw zou 
samenwonen met de heer ……………. 

Op basis van punt 3.3. van mededeling T/1 Richtlijnen voor huisbezoeken wordt door ons een 
controle ter plaatse aangevraagd. 

 

 

Na een bezoek bij mevrouw ……………. wordt door de gezinsinspecteur beslist tot bestaan  van een 
feitelijk gezin tussen mevrouw en de heer ………  voor de periode van 14-9-2020 tot   19-7-2021. 
Hieronder vindt u de conclusie mbt dit plaatsbezoek. Een copie van het volledige verslag van de 
gezinsinspecteur is ook reeds in uw bezit. 

(…)  

Dit houdt in dat voor de periode van 1-10-2020 tot 30-6-2021 ook het inkomen van de heer ……… van 
belang zal zijn. 
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Artikel 3 BVR Sociale Toeslagen 
§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; 
2. een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst, waaruit de feitelijke 

gezinsamenstelling 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. 

Artikel 2 BVR Sociale Toeslagen 
§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. 
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 gezamenlijke inkomen overschrijdt de van toepassing zijnde grensbedragen en er is bijgevolg 
geen recht op sociale toeslag. 

 

Artikel 222 Groeipakketdecreet 
§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°. 

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. 

§2. Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, wordt verhoogd tot 100,86 euro 
voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als de bijslagtrekkende of 
de begunstigden van de kinderbijslag voor dat rechtgevende kind in aanmerking komt of komen voor 
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de toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden, vermeld in artikel 50ter 
juncto artikel 56, §2, artikel 56quinquies, §1, en artikel 57, eerste lid, van de Algemene 
kinderbijslagwet. 

De Vlaamse Regering breidt de toepassing van het eerste lid uit tot andere personen dan 
de bijslagtrekkende of begunstigden, op voorwaarde dat die andere personen een gezin vormen met 
het rechtgevende kind. 

Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, wordt ook verhoogd tot 100,86 euro 
voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als 
de bijslagtrekkende of begunstigde van de kinderbijslag voor dat rechtgevende kind in aanmerking 
komt voor een toeslag voor een persoon die een overlevingsuitkering geniet, waarbij is voldaan aan 
de vereiste, vermeld in artikel 56quater, vierde lid, van de Algemene kinderbijslagwet. 

Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, wordt ook verhoogd tot 100,86 euro 
voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als dat kind, met 
toepassing van artikel 56septies van de Algemene kinderbijslagwet, op 31 december 2018 de toeslag, 
vermeld in artikel 50ter van de Algemene kinderbijslagwet, ontving. Het betrokken rechtgevende kind 
blijft recht houden op die toeslag zolang dat kind het gezin van de natuurlijke persoon die op 31 
december 2018 ten minste zes maanden minstens 66 percent arbeidsongeschikt was, niet verlaat. 

De Vlaamse Regering kan de nadere uitvoeringsbepalingen voor deze paragraaf vaststellen. 

§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. 

§4. Voor de toepassing van dit artikel wordt het alleenwonende rechtgevende kind als een gezin 
aangezien. 

 

Mevrouw ……. wordt daar door ons schrijven van 14-9-2021 (schrijven reeds in uw bezit) van op de 
hoogte gebracht. Omwille van de samenwoonst en de overschrijding van het grensbedrag wordt een 
debet opgemaakt van 620,36 euro, zijnde 65,04 euro per maand voor de periode van    10-2020 tot 
en met 6-2021 en een coronatoeslag van 35,00 euro.    

Tegelijkertijd kunnen wij vanaf 7-2021 een regularisatie naar barema 50ter doorvoeren wegens de 
arbeidsongeschiktheid van mevrouw en dit omwille van het einde van de samenwoonst. En er is ook 
een regularisatie gebeurd naar barema 50ter voor de periode van 1-4-2019 tot en met 30-9-2020 
(periode vóór de samenwoonst). Tegen deze regularisaties tekent mevrouw geen beroep aan. 

(…) 

Als wij debet met regularisatie verrekenen (620,36 euro tov 1104,70 euro) blijft nog een bijpassing 
van 484,34 euro verschuldigd. 
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Bij nazicht van het dossier is echter gebleken dat de toeslag 50ter reeds vanaf 1-3-2019 verschuldigd 
was zodat nog een bedrag van 55,07 euro verschuldigd is aan mevrouw voor deze maand. Deze 
bijbetaling zal gedeeltelijk dienen om het debet van de separ 20/21 voor … aan te zuiveren (10 %). 
Het overblijvende saldo zal dan aan mevrouw uitbetaald worden.    

 

Artikel 125 van het Groeipakketdecreet vermeldt dat de het proces-verbaal van de gezinsinspecteurs 
bewijswaarde heeft tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 125 Groeipakketdecreet 
§1. Bij de vaststelling van een inbreuk stellen de gezinsinspecteurs een proces-verbaal op. Het proces-
verbaal heeft bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel. Aan de vermoedelijke overtreder wordt een 
kopie van het proces-verbaal ter kennis gebracht. Op straffe van verval van de bijzondere 
bewijswaarde van het proces-verbaal vindt de kennisgeving plaats binnen een termijn van 
veertien dagen na de datum van de afsluiting van het proces-verbaal. Als de vervaldag een zaterdag, 
een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vervaldag verplaatst naar de 
eerstkomende werkdag. 
Binnen dezelfde termijn wordt het proces-verbaal van de vaststelling van een inbreuk ter kennis 
gebracht van, al naargelang het geval, het Openbaar Ministerie of het bevoegde bestuursorgaan en 
wordt een kopie van het proces-verbaal ter kennis gebracht van de betrokken uitbetalingsactor. 
Bij kennisgeving van het proces-verbaal aan het Openbaar Ministerie wordt een kopie van het 
proces-verbaal ter kennis gebracht van het bevoegde bestuursorgaan. 
§2. De processen-verbaal tot vaststelling van een inbreuk bevatten minstens de volgende gegevens: 
1° de identiteit van de verbaliserende ambtenaar; 
2° de bepaling waaraan de verbaliserende ambtenaar zijn bevoegdheid tot optreden ontleent; 
3° de plaats en de datum van de inbreuk; 
4° de identiteit van de vermoedelijke overtreder en van de betrokkenen; 
5° de gepleegde inbreuk; 
6° een beknopt relaas van de feiten over de gepleegde inbreuken; 
7° de datum en de plaats van de opmaak van het proces-verbaal, het eventuele verband met andere 
processen-verbaal en, in voorkomend geval, de inventaris van de bijlagen. 
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de vormvereisten en het gebruik van de 
processen-verbaal. 
§3. Het proces-verbaal kan aangewend worden, met de bewijskracht ervan, door de betrokken 
uitbetalingsactor, het bevoegde bestuursorgaan, de geschillencommissie en de gezinsinspecteurs die 
belast zijn met het toezicht op de naleving van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan. 
 
Voor de ontkrachting van de beslissing van de gezinsinspecteur worden er door mevrouw ons inziens 
geen harde bewijzen aangereikt. Zij verklaart enkel en alleen dat er geen samenwoonst is ook al zou 
er tussen haar en de heer …….. een relatie bestaan en verblijft en overnacht betrokkene daar vaak 
evenals zijn kind(eren). 
 
Het verslag van de gezinsinspecteur heeft u reeds in uw bezit. Mevrouw heeft gereageerd via haar 
advocaat. Zijn schrijven met de bijhorende bijlages is eveneens in uw bezit. Wij maken u hierbij ook 
nog copie over van onze mail aan de advocaat van betrokkene met meer uitleg omtrent de negatieve 
en positieve regularisatie van de sociale toeslag.”  
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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 van 14 september 2020 tot 19 juli 2021 en aldus al dan niet recht 
had op een sociale toeslag en de coronatoeslag. 

 

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 het kind ……… geboren is 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.   
(…)”   

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

Artikel 18 van het Groeipakketdecreet bepaalt:   

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

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

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

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

 

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

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

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

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

  

Artikel 3, §4 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;  
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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; 
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; 
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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 7 BVR Sociale Toeslagen bepaalt:  

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

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

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

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

(…)” 

Art. 8 BVR Sociale Toeslagen bepaalt: 

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

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

I.c. heeft de discussie betrekking op de vraag of verzoekster over de periode van 14 september 2020 
tot en met 19 juli 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 01.10.2020 (en dus ook voor de coronatoeslag) 
rekening gehouden dient te worden met het inkomen van verzoekster of met het inkomen van 
zowel verzoekster als van de heer ……….. 
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Aangezien er i.c. geen samenwoning blijkt uit het Rijksregister, zal dienen nagegaan te worden of 
de vorming van een feitelijk gezin bewezen kan worden.  

  

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:  

“(..) 

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.” 
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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 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 zijn nooit op hetzelfde adres gedomicilieerd.  De heer …… was in de 
periode van 16 mei 2019 tot 7 juni 2021 gedomicilieerd te ………… en is sedert 7 juni 2021 
gedomicilieerd te ………………..  Verzoekster is sedert 19 augustus 2019 gedomicilieerd te 
……………………... 

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

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

 

Verwerende partij ontving op 24 maart 2021 een melding van fraude van de sociale inspectie- en 
begeleidingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket: er zou sprake zijn van samenwoonst 
tussen verzoekster en de heer ……….. in de periode vanaf oktober – november 2020.  Om die reden 
werd op basis van de Technische Mededeling T/1 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket d.d. 
18 april 2019 betreffende de richtlijnen voor de huisbezoeken een controle ter plaatse gevraagd 
door verwerende partij. 

Er werd een onaangekondigde controle uitgevoerd op 10 juni 2021.  Uit het verslag van de controle 
blijkt dat zowel verzoekster als de heer …………… op dat ogenblik aanwezig zijn in de woning van 
verzoekster.  

Verzoekster heeft het volgende verklaard aan de gezinsinspecteur: 

“Ik heb een relatie met ………… sinds 05/09/2020. 
Hij logeert hier meestal, het is de bedoeling dat hij in de toekomst met zijn zoon in zijn appartement 
gaat wonen. Zijn woning ………… is verkocht, stond te koop van 08/2020 (via …………..) en ……….heeft 
nadien een appartement gehuurd te …………... 
 
De zoon van ………. werd hysterisch door de bezichtigingen van …………... Ik had dan voorgesteld om 
hem naar hier te brengen voor zijn gemoedsrust. ………… heeft een mentale beperking met autisme. 
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De zoon van ……….. werd hysterisch door de uiteindelijke verhuis, de ambulance is naar hier moeten 
komen gisteren, ………….. is de laatste maanden vaak hysterisch.  
De spullen van …………. liggen al in de ……., door de problemen met ……. (zoon van ………) is de verhuis 
nog niet afgerond. 
 
Ik ben nog niet zo lang samen met ………, om samen te gaan wonen zie ik nog niet zitten. 
 
…… is vaak op school, hij komt hier eigenlijk enkel om te slapen/eten. 
Ik heb afgesproken om met ………. om nog even apart te gaan wonen. 
In de toekomst zal ………… wel een huis kopen, we zullen dan ook niet samen gaan wonen, dit heeft 
allemaal te maken met erfrecht. 
We zullen in de toekomst wel dichter bij elkaar gaan wonen, dit ook puur voor ……….. 

(…) 

Ik zou het betreuren moest er een vermindering volgen van het Groeipakket. Omdat ik met de beste 
intenties mijn huis heb opengezet voor mensen in nood.” 

Verder blijkt uit het controleverslag dat het water, de gas/elektriciteit en telecom betaald wordt 
door verzoekster.  Verzoekster is voor de volle 100% eigenaar van de woning: het hypothecair 
krediet wordt volledig door haar betaald.  Er is geen gezamenlijke bankrekening van verzoekster en 
de heer …….. 

Bij een controle op 10 juni 2021 op het adres van de heer ……….., bleek dat het appartement nog 
niet bewoond werd.  Bij een controle op 19 juli 2021 bleek het appartement van de heer ……… 
effectief bewoond te zijn.  

 

Op basis van alle verschillende elementen in het dossier, blijkt er sprake te zijn van het vormen van 
een feitelijk gezin in de zin van het BVR Sociale Toeslagen voor de periode van 14 september 2020 
(datum waarop de woning van de heer ………. te koop werd aangeboden) en 19 juli 2021 (datum 
waarop werd vastgesteld dat het appartement van de heer …… bewoond werd).  

Er wordt -ondanks zijn inspanningen om een woning te vinden- overigens ook niet betwist dat de 
heer ………. in die periode bij verzoekster verbleef.  Er wordt alleszins niet verduidelijkt waar de heer 
………. die periode anders zou hebben verbleven.  Verzoekster gaf aan de gezinsinspecteur ook aan 
“dat de heer ………. bij haar logeerde” en “dat zij hoopte dat haar Groeipakket niet zou verminderen, 
nu zij haar huis had opengesteld om mensen in nood te helpen”.  Ook blijkt tijdens de controle van de 
gezinsinspecteur op 10 juni 2021 dat er een aparte slaapkamer is voor het kind van de heer ……….. 
en dat er ook kleding van hem aanwezig is.  Verzoekster erkent ook dat het kind ……. van de heer 
……… in die periode (gelet op zijn mentale beperking en autisme) meestal bij haar bleef slapen en bij 
haar kwam eten.  De heer ……….. zou ook af en toe zijn was bij haar hebben gedaan.  Over het geheel 
beschouwd blijkt het te gaan om een verblijf van langere duur en dus niet om een zeer tijdelijke 
noodoplossing om de heer ……….. en zijn kinderen uit de nood te helpen.  Er is bijgevolg tijdens de 
betwiste periode sprake van een leefeenheid waarin twee personen samenwonen en samen een 
huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende manier.  

Als het samenwonen niet blijkt uit het Rijksregister, kan de vorming van een feitelijk gezin bewezen 
worden door een controle door de gezinsinspecteur, zoals voorzien in art. 3, §3, 1° BVR Sociale 
Toeslagen.  In casu is er een controle uitgevoerd waarbij de gezinsinspecteur besloot tot feitelijke 
gezinsvorming betreffende de betwiste periode; de Geschillencommissie meent dat er geen 
elementen worden bijgebracht die de conclusie van de gezinsinspecteur zouden ontkrachten, 
aangezien blijkt dat de heer ………. in die periode effectief bij verzoekster verbleef of niet blijkt waar 
hij anders zou verbleven hebben in de periode tussen het te koop stellen van zijn woning (augustus 
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2020) en het huren van een nieuwe woning (juni/juli 2021).  Verzoekster heeft het controleverslag 
ondertekend (al betwist zij nu dat zij effectief de letterlijke inhoud ervan kende omdat zij afstand 
diende te bewaren van de gezinsinspecteur gelet op de coronamaatregelen; het verslag zou door de 
inspecteur getekend zijn met haar identiteitskaart, ook gelet op de coronamaatregelen) en heeft 
geen opmerkingen geformuleerd dat de inhoud van het verslag niet correct zouden zijn.  Verder 
heeft zij ook geen betwisting gevoerd over de inhoud van het verslag nadat het haar per mail d.d. 10 
juni 2021 is bezorgd.  De Geschillencommissie meent dan ook dat verzoekster wel degelijk kennis 
had van de inhoud van het verslag en ook heeft ingestemd met de inhoud.  Het laattijdig protest (dat 
voor het eerst wordt gevoerd in het kader van de Geschillencommissie) is niet van dien aard om de 
vaststellingen van de gezinsinspecteur te weerleggen. 

Verwerende partij heeft bijgevolg terecht rekening gehouden met het inkomen van verzoekster en 
de heer ……….. en is bijgevolg terecht overgegaan tot terugvordering van de sociale toeslag voor de 
periode van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021 en de coronatoeslag. 

 

 

5.4 Berekening van de toeslag voor langdurige zieken, arbeidsongeschikten en mindervaliden (50 
ter AKBW – art. 222, §2 Groeipakketdecreet) 

Verzoekster haalt in haar verzoekschrift aan dat ze zich nog steeds afvraagt of de berekening van het 
teruggevorderde bedrag aan sociale toeslag wel correct is en dat zij meent aanspraak te kunnen 
maken op een hoger bedrag aan sociale toeslag wegens langdurige ziekte en/of voor een langere 
periode dan thans door verwerende partij wordt toegekend. 

De vordering van verzoekster wordt echter niet gespecifieerd, noch wordt er toegelicht op welke 
bedragen verzoekster meent recht te hebben. 

Verwerende partij heeft reeds eerder (op 30.09.2021) aan de (toenmalige) raadsman van 
verzoekster een toelichting gegeven over de samenstelling van de bedragen. Die toelichting luidde 
toen als volgt: 

 

“Wat betreft de terugvordering: 

Er is maandelijks een bedrag van 48.77 euro aan sociale toeslag teruggevorderd maar tevens is er 
slechts recht op de gehalveerde leeftijdstoeslag indien er geen recht is op sociale toeslag. Dit geeft 
een bijkomende terugvordering van 16,36 euro per maand. Samen is dit maandelijks een bedrag van 
65,04 euro. Bijvoorbeeld de maand oktober 2020: 

(…) 

Dit geeft volgende terugvordering: 9 maanden x 65,04 euro = 585,36 euro. Tevens is de 
coronatoeslag van 35 euro teruggevorderd in de maand november 2020. In totaal is dit dus een 
bedrag van 620,36 euro. 

 

Wat betreft de bijpassing omwille van langdurige ziekte: 

 

Er was reeds een deel sociale toeslag uitbetaald van 47,81 euro en er is recht op in totaal 102,88 
euro. Het verschil is dus 55,07 euro dat kan bijgepast worden. Bijvoorbeeld de maand mei 2019: 
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(…) 

 
Dit geeft volgende bijpassing: van 01/04/2019 tem 31/08/2020: 55,07 euro x 17 maanden = 936,19 
euro. Voor de maanden september 2020, juli en augustus 2021 is dit 56,17 euro (na indexatie) x 3 = 
168,51 euro. In totaal is dit dus 1104,70 euro. 

Het bedrag van 107,04 uw schrijven is pas geldig vanaf 01/09/2021 na indexatie.” 

 

Bij het mededelen van het standpunt door verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie, stelde verwerende partij dat er reeds vanaf 1 april 2019 recht was op de 
sociale toeslag 50 ter AKBW (art. 222, §2 Groeipakketdecreet).  De bijpassing ten bedrage van 55,07 
euro zou in februari 2022 zijn uitgevoerd (waarvan 10% werd gebruikt om het debet van de 
schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 aan te zuiveren – de terugvordering van de 
schooltoeslag maakt echter geen deel uit van enige procedure voor de Geschillencommissie 
Groeipakket). 

 

De Geschillencommissie kan enkel vaststellen dat de berekening van verwerende partij correct is. 

 

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 ongegrond is in die zin dat er sprake is van het vormen 
van een feitelijk gezin door verzoekster en de heer …. in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 
30 juni 2021.  Verwerende partij heeft bijgevolg terecht rekening gehouden met het inkomen van 
verzoekster en de heer …….. en is bijgevolg terecht overgegaan tot terugvordering van de sociale 
toeslag voor de periode van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021 en de coronatoeslag. 

De berekening van de sociale toeslagen voor langdurige zieken 50ter door verwerende partij is 
correct. 

 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 18 maart 2022; 
 

De commissie was samengesteld uit : 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 
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Mevrouw Kristien Roete (Opgroeien regie) en mevrouw Anja Hellemans (FONS/VUTG), leden. 

 

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

Er kan beroep tegen deze beslissing worden ingesteld bij de griffie van de Arbeidsrechtbank te 
……………………………….. 

 

De partijen beschikken hiervoor over een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde dag 
na de datum van dit aangetekend schrijven (art. 115, § 1, eerste lid van het Decreet van 27 april 
2018 en art. 22, derde lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018). 

 

De voorzitter       De secretaris 

 

 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 

 


