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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/028 

25 maart 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0307 

 

INZAKE : De heer ………………………….., wonende te ………………………………………………., 
namens zijn pupillen …………………………………….. en …………………………………………….; 
 

- Verzoeker -  

 

TEGEN :  

…………………………, met maatschappelijke zetel te …………………………………………………… 
………………………………………………… 

 - Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat per e-mail d.d. 15 november 2021 door de heer …………….. 
……………… namens zijn pupillen bij de Geschillencommissie1 werd ingediend, gericht 

 
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 
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tegen de beslissingen van verwerende partij d.d. 27 oktober 2021 waarbij het recht 
op Groeipakket voor beide pupillen werd geweigerd; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 29 november 2021 waarbij 
aan verzoekers de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun 
belangen op deze zitting van 25 maart 2022 kunnen komen verdedigen of zich 
daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat de verzoeker de zitting van 25 maart 2022 digitaal bijwoonde 
(via Teams) en werd gehoord; 

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

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 
 

Verzoeker treedt op als voogd voor de kinderen ……………………………………… (° ………………) en 
…………………………………………. (° ………………..). 

Beide kinderen zijn niet-begeleide minderjarige vreemdelingen jonger dan 12 jaar en zijn beiden 
vanaf de datum van indiening van hun asielaanvraag, d.i. vanaf 10 september 2021, tot heden in het 
wachtregister ingeschreven; vanaf 13 september 2021 tot heden zijn zij gedomicilieerd op het adres 
van …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Er is conform de gegevens van het Rijksregister geen band van verwantschap tussen deze laatsten en 
beide kinderen gekend. 

Voor beide kinderen werd er ingevolge de lopende asielprocedure een identiteitsbewijs voor  
-12-jarigen afgeleverd. 

Na een aanvraag om Groeipakket voor beide kinderen ingediend door verzoeker op 26 oktober 
2021, heeft de verwerende partij het recht op het Groeipakket voor beide kinderen geweigerd bij 
beslissingen van 27 oktober 2021 vermits niet zou zijn voldaan aan de nationaliteitsvoorwaarde daar 
zij niet bleken te beschikken over een attest van immatriculatie. 

 

3. Standpunt van verzoeker: 
 

Verzoeker gaat niet akkoord met de beslissingen van verwerende partij d.d. 27 oktober 2021 en 
verwoordt zijn grieven in voorliggend verzoek d.d. 15 november 2021 als volgt: 

 
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. 

 



  
 

  3
 

“De instanties – het kinderbijslagfonds én het Vlaams Agentschap – werden erop gewezen dat het 
bewuste attest van immatriculatie door de gemeentelijke bevolkingsdiensten pas vanaf de leeftijd 
van 12 jaar wordt uitgereikt. Tot die leeftijd stelt men wel een eenvoudig identiteitsbewijs ter 
beschikking. We zijn dus in de materiële onmogelijkheid om het bewuste attest voor te leggen, 
ingevolge een louter administratieve praktijk van de uitreikende overheid; praktijk die in generlei 
mate afbreuk doet aan het principiële recht op dit document, daar de betreffende aanvragers aan 
alle voorwaarden daarvoor voldoen.  

We kunnen niet anders dan besluiten dat de weigering van het groeipakket aldus gebaseerd wordt 
op een kafkaiaans formalisme dat volledig voorbij gaat aan de reële situatie van de aanvragers.  

Het socialezekerheidsrecht maakt voor het recht op kinderbijslag geen leeftijdsonderscheid. Ieder 
kind dat een wettig verblijf in het land heeft, heeft er recht op en de regelgeving voorziet expliciet in 
een gelijkstelling voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die over een bijlage 26 
beschikken. Het identiteitsbewijs dat aan min-twaalfjarigen verstrekt wordt door onze gemeentelijke 
bevolkingsdiensten dient men in casu te beschouwen als een evenwaardig document als de zgn. 
“oranje kaart” / attest van immatriculatie. Iedere andere interpretatie leidt onvermijdelijk tot een 
onverantwoorde discriminatie op basis van leeftijd, en vormt dus een verwerpelijke schending van 
het non-discriminatieprincipe van artikel 11 Grondwet.  

Ten overvloede kan verwezen worden naar het Kinderrechtenverdrag, in het bijzonder de artikelen 2, 
26 en 27 (1).  

Een principieel recht op grond van het Kinderrechtenverdrag, de Vreemdelingenwet en het 
socialezekerheidsrecht, kan niet in het gedrang gebracht worden door het loutere feit dat de interne 
administratieve regels en/of praktijken van diverse overheidsinstanties (met name de gemeentelijke 
bevolkingsdiensten, het Agentschap Kinderbijslag en de Dienst Vreemdelingenzaken) blijkbaar niet 
zorgvuldig op elkaar afgestemd zijn. 

HET VERZOEK. 

Het principiële recht op kinderbijslag / groeipakket is in casu glashelder. Een weigering die louter 
gefundeerd is op de afwezigheid van een document waarop de aanvragers wel gerechtigd zijn maar 
dat op basis van een interne administratieve praktijk niet afgeleverd wordt, is een aanfluiting van 
een basisrecht en schendt de beginselen van behoorlijk bestuur.  

De Geschillencommissie gelieve de weigering te vernietigen en het recht op groeipakket aan de 
hierboven vermelde aanvragers toe te wijzen.” 

 

Verzoeker citeert daarbij de volgende in het verzoek vermelde bepalingen van het 
Kinderrechtenverdrag (met behoud van de door verzoeker aangebrachte markeringen): 

(1) “Kinderrechtenverdrag:  
Art.2.: 1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het 
Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder 
discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, 
politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, 
handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn (of haar) ouder of 
wettige voogd. 
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Art.26: De Staten die partij zijn, erkennen voor ieder kind het recht de voordelen te 
genieten van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van sociale verzekering, 
en nemen de nodige maatregelen om de algehele verwezenlijking van dit recht te 
bewerkstelligen in overeenstemming met hun nationaal recht. 2. De voordelen dienen, 
indien van toepassing, te worden verleend, waarbij rekening wordt gehouden met de 
middelen en de omstandigheden van het kind en de personen die verantwoordelijk zijn voor 
zijn of haar onderhoud, alsmede iedere andere overweging die van belang is voor de 
beoordeling van een verzoek daartoe dat door of namens het kind wordt ingediend. 
art. 27  
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een levensstandaard die 
toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke 
ontwikkeling van het kind.  (….)” 

 

Ter zitting preciseert de verzoeker de feitelijke situatie van de twee minderjarige wezen die verblijf 
houden bij hun oom die reeds 8 jaar in België verblijft, een job heeft en erkend is, alsook 
ondersteuning geniet via pleegzorg.  Verder argumenteert hij dat het principieel basisrecht op 
kinderbijslag van deze jongeren niet zou mogen geschonden worden ten gevolge van de slechte 
onderlinge administratieve afstemming tussen de Stad ……………., de dienst Vreemdelingenzaken en 
……………………. 

 

4. Standpunt van verwerende partij: 

 

- De verwerende partij heeft het recht op Groeipakket voor zowel ………………………………… en 
……………………………………… geweigerd bij beslissingen d.d. 27 oktober 2021 en daarbij voor 
beide kinderen dezelfde volgende motivering gegeven: 

“Er kan slechts een recht op het groeipakket toegekend worden voor de NBMV die in het bezit is van 
een A.I.. Voor jongeren jonger dan 12 jaar wordt geen A.I. afgeleverd zodat deze ook geen recht 
hebben op het groeipakket. Van zodra zij in het bezit komen van een A.I. kan het recht opnieuw 
onderzocht worden. Er dient dan een nieuwe aanvraag ingediend te worden. (art. 2 van het MB van 
13/03/2019 rechtgevend kind voorziet een gelijkstelling op de verblijfsvoorwaarde van artikel 8§1 
decreet groeipakket voor o.a. de NBMV in het bezit van een A.I.” 

 

- Bij e-mail d.d. 8 december 2021 heeft verwerende partij aan de Geschillencommissie haar 
standpunt weergegeven als volgt: 

“Voor de kinderen …………………………………….. en …………………………………………. wordt een aanvraag 
groeipakket ontvangen op 27/10/2021. 

De aanvraag werd ingediend door de voogd van beide kinderen. 

Het gaat om 2 niet begeleide minderjarige vluchtelingen uit ……………………… met onbekende 
afstamming. Zij zijn jonger dan 12 jaar en zijn ingeschreven in het wachtregister sedert 10/09/2021. 

Om aanspraak te maken op het groeipakket moet het kind, dat niet de Belgische nationaliteit heeft, 
toegelaten of gemachtigd zijn in België te verblijven of er zich te vestigen (Art. 8 Groeipakketdecreet). 
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Voor de ‘niet begeleide minderjarige vluchteling’ in het bezit van een attest van immatriculatie is een 
gelijkstelling voorzien, zie art. 2 van het ministerieel besluit van 19 maart 2019.  

Voor kinderen jonger dan 12 jaar worden echter geen attesten van immatriculatie of 
verblijfsdocumenten in het algemeen uitgereikt.  

Bijgevolg werd voor beide kinderen het recht op Groeipakket afgewezen op 27/10/2021.  

Er werd gevraagd een nieuwe aanvraag in te dienen op het moment dat de kinderen over een attest 
van immatriculatie beschikken.” 

 

 

5. Beoordeling in rechte: 

Verzoeker vordert de toekenning van het Groeipakket namens zijn pupillen ………………………… 
……………….. en …………………………………….., beiden niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die 
vanaf 10 september 2021 in het wachtregister zijn ingeschreven. 

Het recht op Groeipakket werd door de verwerende partij voor beide kinderen geweigerd daar niet 
voldaan zou zijn aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

 

5.1. Situering juridisch begrip ‘niet-begeleide minderjarige vreemdeling’ 
 

Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) wordt als volgt gedefinieerd in artikel 61/14, 
eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet): 

“niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV): een onderdaan van een land dat geen lid is van 
de Europese Economische Ruimte, die jonger is dan 18 jaar en die niet begeleid is door een persoon 
die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent krachtens de toepasselijke wet, 
overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal 
privaatrecht, en die definitief geïdentificeerd is als NBMV door de dienst Voogdij, ingesteld door Titel 
XIII, Hoofdstuk VI, “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet 
van 24 december 2002”. 

Voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bestaat er een bijzondere verblijfsprocedure.  
Naast deze bijzondere verblijfsprocedure kan de NBMV er ook voor kiezen om een of meer andere 
verblijfsprocedure(s) te volgen: 

- asiel; 
- slachtoffer mensenhandel of mensensmokkel; 
- humanitaire regularisatie; 
- medische regularisatie.2 

Er mogen meerdere procedures tegelijk gevoerd worden. 

Aldus bepaalt artikel 61/15 Vreemdelingenwet: 

 
2 bron: www.agii.be (website Agentschap Integratie & Inburgering). 
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“Ongeacht er een andere procedure tot bescherming, machtiging of toelating tot verblijf of tot 
vestiging hangende is, kan de voogd voor zijn pupil een aanvraag voor een machtiging tot verblijf op 
basis van dit hoofdstuk indienen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De Koning bepaalt welke gegevens de aanvraag moet bevatten.” 

Tijdens het onderzoek naar de duurzame oplossing krijgt de minderjarige (die minstens de leeftijd 
van 12 jaar heeft bereikt – cf. 5.3) een voorlopig verblijfsdocument: het attest van immatriculatie 
(AI), dat voor een geldigheidsperiode van 6 maanden wordt verlengd tot zolang het onderzoek naar 
de duurzame oplossing loopt. 

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken beslist dat de duurzame oplossing voor het kind zich niet in 
het buitenland maar in België bevindt, wordt er een tijdelijke machtiging tot verblijf afgeleverd, (de 
elektronische A-kaart, geldig voor 1 jaar).  Indien de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 3 jaar 
over een dergelijke tijdelijke machtiging beschikt, wordt er een machtiging voor onbepaalde duur 
(elektronische B-kaart) afgeleverd3.  In het kader van deze procedure en in toepassing van de 
bepalingen van artikel 61/15 Vreemdelingenwet, is de machtiging bijgevolg de A- of B-kaart en niet 
het attest van immatriculatie. 

 

5.2. Toepasselijke bepalingen betreffende het Groeipakket 
 

Aangezien de kinderen ………………………………… en ………………………………………… niet de Belgische 
nationaliteit hebben, is het om recht te hebben op gezinsbijslagen vereist dat zij toegelaten of 
gemachtigd zijn om in België te verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de 
Vreemdelingenwet. 

Aldus bepaalt artikel 8, §1, 1e lid, 1° Groeipakketdecreet: 

“Een kind geeft recht op gezinsbijslagen als het: 

1° zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied. Het kind van wie het bewijs niet geleverd 
wordt dat het de Belgische nationaliteit bezit, moet toegelaten of gemachtigd zijn 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;” . 

Bij BVR wordt verder als volgt gepreciseerd in artikel 2 BVR Rechtgevend Kind (Besluit van 5 oktober 
2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de 
vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte 
en adoptie en de universele participatietoeslagen): 

“Het recht op gezinsbijslagen van een kind dat de Belgische nationaliteit niet bezit als vermeld in 
artikel 8, §1, eerste lid, 1°, van het decreet van 27 april 2018, ontstaat vanaf de datum waarop de 
beslissing tot toekenning van het verblijfsrecht conform de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt 
genomen. 

Met behoud van de toepassing van de in het vierde lid vermelde bevoegdheid van de minister, 
ontstaat het recht op gezinsbijslagen voor het kind dat erkend vluchteling is, vanaf de datum waarop 

 
3 bron: www.agii.be (website Agentschap Integratie & Inburgering). 
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de beslissing van erkenning van de vluchtelingenstatus, overeenkomstig artikel 48/3 van de 
voormelde wet, wordt genomen. 

Als voor het rechtgevend kind zelf niet aangetoond kan worden dat het de toelating heeft of dat het 
gemachtigd is in België te verblijven of er zich te vestigen conform de voormelde wet, wordt die 
voorwaarde gecontroleerd via de persoon die het verblijfsrecht van het kind opent als vermeld in het 
Rijksregister. 

De minister bepaalt wat met de voorwaarde van toegelaten of gemachtigd verblijf gelijkgesteld 
wordt”. 

Er werd een delegatie verleend aan de minister om te bepalen wat er gelijkgesteld wordt met de 
voorwaarde van toegelaten of gemachtigd verblijf.  De Bisnota aan de Vlaamse Regering 
verduidelijkt als volgt: “Deze delegatie richt zich op maatregelen die kunnen ontstaan uit wijzigende 
praktijken in het kader van de federale regelgeving, of de toepassing ervan door de dienst 
Vreemdelingenzaken, inzake toelating en verblijf.” 

Aldus bepaalt artikel 2 van het MB d.d. 13 maart 2019 houdende de nadere regels over de diverse 
hoedanigheden van het rechtgevende kind en betreffende de vrijstellingen van de 
toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de 
universele participatietoeslagen, in uitvoering van voormeld artikel 2, 4e lid BVR Rechtgevend Kind, 
als volgt:  

“In uitvoering van artikel 2, vierde lid, van het besluit van 5 oktober 2018 wordt het kind in de 
volgende situaties geacht te voldoen aan de voorwaarde van toegelaten of gemachtigd verblijf: 

1. het kind dat het slachtoffer is van mensenhandel- of smokkel, geattesteerd door een door de 
federale overheid erkend centrum dat gespecialiseerd is in het onthaal van slachtoffers van 
mensenhandel of op het grondgebied verblijvend door middel van een attest van 
immatriculatie; 

2. een niet-begeleide minderjarige die op het grondgebied verblijft door middel van een 
attest van immatriculatie; 

3. voor het kind dat niet toegelaten of gemachtigd is in België te verblijven of er zich te 
vestigen, waarvan één van de ouders Belg is of toegelaten of gemachtigd is in België te 
verblijven of er zich te vestigen“. 

 

5.3. De vaststelling van de nationaliteitsvoorwaarde voor kinderen jonger dan 12 jaar 
 

Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt er noch een verblijfstitel noch een attest van immatriculatie 
afgeleverd, ongeacht de verblijfssituatie. 

Er kan voor kinderen jonger dan 12 jaar door de gemeente wel een identiteitsbewijs worden 
afgeleverd op verzoek, in toepassing van de bepalingen van artikel 6 van het Koninklijk besluit van 10 
december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de 12 jaar, 
die stellen dat: 

“Op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijke gezag uitoefenen over een niet-
Belgisch kind onder de twaalf jaar kan een identiteitsbewijs worden afgegeven op naam van dit kind. 
Dit bewijs wordt afgegeven door de gemeente waar het kind in de bevolkingsregisters of in het 
wachtregister is ingeschreven”. 
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Conform de bepalingen van artikel 8 van hetzelfde KB is “het identiteitsbewijs geldig voor een 
periode van twee jaar vanaf de afgifte ervan. Het is verlopen in geval van verandering van 
verblijfplaats of van adres. 
De geldigheidsduur van dit bewijs mag echter die van de verblijfsvergunning, die is afgegeven aan de 
wettelijke vertegenwoordiger van de houder, niet overschrijden.” 

De administratieve richtlijnen in de toelichtingsnota 2bis van 18 april 2019 van het Agentschap 
Uitbetaling Groeipakket luiden als volgt: 

“Voor kinderen jonger dan 12 jaar worden geen verblijfskaarten (of equivalent) afgeleverd. Op 
verzoek kunnen ze wel in het bezit gesteld worden van een identiteitsbewijs. Dat document is geen 
verblijfsdocument dat het bewijs levert van verblijfsrecht. 

Wanneer het kind in het kader van gezinshereniging een verblijfrecht verkreeg wordt het 
verblijfsrecht van het kind gecontroleerd via de persoon die het recht op gezinshereniging opent 
(gezinshereniger). Heeft die persoon een verblijfsrecht dan voldoet het kind aan de 
verblijfsvoorwaarde.” 

Er dient te worden vastgesteld dat er in de huidige stand van de kinderbijslagregelgeving een lacune 
lijkt te bestaan voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen jonger dan 12 jaar waardoor er voor 
hen geen Groeipakket kan worden toegekend ondanks dat ze zich in de asielprocedure bevinden.  
Doordat er geen attest van immatriculatie wordt afgeleverd voor kinderen jonger dan 12 jaar, kan er 
geen Groeipakket worden toegekend.  Anderzijds kunnen deze jongeren wellicht vaak ook niet het 
statuut van een andere persoon met verblijfsrecht volgen aangezien ze niet-begeleid op het 
grondgebied aankomen. 

 

5.4. In casu 
 

De kinderen …………………………………… (° ………………..) en ………………………………………… (° …………………) 
zijn niet-begeleide minderjarige vreemdelingen jonger dan 12 jaar en zijn beiden vanaf de datum van 
indiening van hun asielaanvraag, d.i. vanaf 10 september 2021, tot heden in het wachtregister 
ingeschreven en vanaf 13 september 2021 tot heden gedomicilieerd op het adres van ………………. 
………………………… en …………………………… (……………………………………………). 

De asielprocedure heeft derhalve tot op heden voor geen van beide kinderen geleid tot een 
erkenning als vluchteling zodat zij (nog) niet als toegelaten of gemachtigd in België te verblijven, 
kunnen worden beschouwd. 

Uit raadpleging van de officiële gegevens blijkt dat er door de gemeente voor beide kinderen gelet 
op de lopende asielprocedure enkel identiteitsbewijzen voor -12-jarigen werden afgeleverd: een 
eerste identiteitsbewijs afgeleverd op 20 oktober 2021 geldig tot 20 februari 2022 en een tweede 
identiteitsbewijs afgeleverd op 20 februari 2022 met 20 augustus 2022 als vervaldatum. 

Er werd voor beide kinderen tot heden bijgevolg evenmin ooit een attest van immatriculatie 
afgeleverd zodat derhalve evenmin de bij artikel 2 van het MB d.d. 13 maart 2019 voorziene 
gelijkstelling voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in het bezit van een geldig attest van 
immatriculatie kan worden toegepast. 
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Er dient bijgevolg te worden besloten dat de kinderen ……………………………………….. en ………………. 
……………………….. tot op heden nooit hebben voldaan aan de nationaliteitsvereiste van artikel 8, § 1, 
1e lid, 1° Groeipakketdecreet. 

Verzoeker klaagt bij voorliggend verzoek d.d. 15 november 2021 aan dat de gelijkstelling die voor 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen wordt verleend bij de bepalingen van artikel 2 van het 
MB d.d. 3 maart 2019 een discriminerende werking heeft ingevolge het feit dat de administratieve 
regels en/of praktijken niet zorgvuldig tussen de diverse overheidsinstanties op elkaar zijn 
afgestemd.  Verzoeker verwijst hierbij naar de bepalingen van artikel 11 Grondwet en naar de 
artikelen 2, 26 en 27 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989: 

“De instanties – het kinderbijslagfonds én het Vlaams Agentschap – werden erop gewezen dat het 
bewuste attest van immatriculatie door de gemeentelijke bevolkingsdiensten pas vanaf de leeftijd 
van 12 jaar wordt uitgereikt. Tot die leeftijd stelt men wel een eenvoudig identiteitsbewijs ter 
beschikking. We zijn dus in de materiële onmogelijkheid om het bewuste attest voor te leggen, 
ingevolge een louter administratieve praktijk van de uitreikende overheid; praktijk die in generlei 
mate afbreuk doet aan het principiële recht op dit document, daar de betreffende aanvragers aan 
alle voorwaarden daarvoor voldoen.  

We kunnen niet anders dan besluiten dat de weigering van het groeipakket aldus gebaseerd wordt 
op een kafkaiaans formalisme dat volledig voorbij gaat aan de reële situatie van de aanvragers.  

Het socialezekerheidsrecht maakt voor het recht op kinderbijslag geen leeftijdsonderscheid. Ieder 
kind dat een wettig verblijf in het land heeft, heeft er recht op en de regelgeving voorziet expliciet in 
een gelijkstelling voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die over een bijlage 26 
beschikken. Het identiteitsbewijs dat aan min-twaalfjarigen verstrekt wordt door onze gemeentelijke 
bevolkingsdiensten dient men in casu te beschouwen als een evenwaardig document als de zgn. 
“oranje kaart” / attest van immatriculatie. Iedere andere interpretatie leidt onvermijdelijk tot een 
onverantwoorde discriminatie op basis van leeftijd, en vormt dus een verwerpelijke schending van 
het non-discriminatieprincipe van artikel 11 Grondwet.  

Ten overvloede kan verwezen worden naar het Kinderrechtenverdrag, in het bijzonder de artikelen 2, 
26 en 27 (1).  

Een principieel recht op grond van het Kinderrechtenverdrag, de Vreemdelingenwet en het 
socialezekerheidsrecht, kan niet in het gedrang gebracht worden door het loutere feit dat de interne 
administratieve regels en/of praktijken van diverse overheidsinstanties (met name de gemeentelijke 
bevolkingsdiensten, het Agentschap Kinderbijslag en de Dienst Vreemdelingenzaken) blijkbaar niet 
zorgvuldig op elkaar afgestemd zijn.” 

(…) 

(1) Kinderrechtenverdrag:  
Art.2.: 1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het 
Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder 
discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, 
politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, 
handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn (of haar) ouder of 
wettige voogd. 
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Art.26: De Staten die partij zijn, erkennen voor ieder kind het recht de voordelen te 
genieten van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van sociale verzekering, 
en nemen de nodige maatregelen om de algehele verwezenlijking van dit recht te 
bewerkstelligen in overeenstemming met hun nationaal recht. 2. De voordelen dienen, 
indien van toepassing, te worden verleend, waarbij rekening wordt gehouden met de 
middelen en de omstandigheden van het kind en de personen die verantwoordelijk zijn voor 
zijn of haar onderhoud, alsmede iedere andere overweging die van belang is voor de 
beoordeling van een verzoek daartoe dat door of namens het kind wordt ingediend. 
art. 27  
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een levensstandaard die 
toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke 
ontwikkeling van het kind.  (….)” 

 

- M.b.t. de vermeende schending van het gelijkheidsbeginsel 

De Geschillencommissie verwijst naar haar beslissing nr. 2021/041 d.d. 22 oktober 2021 in een 
betwisting over eenzelfde problematiek, waarbij namens de desbetreffende verzoekster eveneens 
de schending van het gelijkheidsbeginsel werd ingeroepen, en waarbij werd verwezen naar de 
eerdere beslissing nr. 2020/017 van de Geschillencommissie d.d. 9 oktober 2020: 

“In toepassing van de bepalingen van artikel 2 van het Ministerieel besluit van 13 maart 2019 wordt 
een niet-begeleide minderjarige geacht te voldoen aan de voorwaarde van toegelaten of gemachtigd 
verblijf indien de minderjarige op het grondgebied verblijft door middel van een attest 
van immatriculatie.  
 
De 4 kinderen beschikken echter niet over een attest van immatriculatie maar vanaf 7 oktober 2020 
wel over een identiteitsbewijs.  
 
Mr. ………………………… stelt namens verzoekster dienaangaande dat dergelijk identiteitsbewijs dient te 
worden beschouwd als gelijkwaardig aan een attest van immatriculatie en verwijst daarbij naar:  

 voornoemde opdrachten van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie 
Vreemdelingenzaken tot ‘Verlenging van een Attest van Immatriculatie’ gericht aan de 
gemeente …… waarbij werd verzocht het attest van immatriculatie te verlengen en 
waarbij werd vermeld: “Gelieve betrokkene dus uit te nodigen op uw diensten om haar 
attest van immatriculatie te verlengen met 6 maanden, tot 28.09.2021. Indien de 
betrokkene -12 jaar is, betreft dit het identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder 12 
jaar.”   
 een niet gedateerde verklaring van de gemeente …….:  

“In het kader van artikel 61/19 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van Vreemdelingen, ingevoegd 
door de wet van 12 september 2011, en het artikel 110 undecies van het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van Vreemdelingen, ingevoegd door het koninklijk besluit van 7 november 
2011 kan ik u melden dat in het kader van deze procedure aan een vreemdeling -12 jaar een 
identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder de 12 jaar wordt afgeleverd in plaats van een 
attest van immatriculatie. Een attest van immatriculatie wordt nooit afgeleverd aan kinderen 
onder de 12 jaar.  Dit in het kader van de lopende verblijfsprocedure.”  
 

Voormelde bepalingen van artikel 2 van het Ministerieel besluit van 13 maart 2019 verwijzen echter 
niet naar een verblijfsprocedure op zich, noch bevatten zij enige aanwijzing dat een document in 
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aanmerking zou kunnen worden genomen indien het als gelijkwaardig of equivalent aan een attest 
van immatriculatie zou kunnen worden aanzien.  
 
Er dient hierbij te worden opgemerkt dat een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar niet 
verplicht dient te worden aangevraagd, dit in tegenstelling tot een attest van immatriculatie indien 
het kind ouder is dan 12 jaar.  
 
De Geschillencommissie verwijst hierbij eveneens naar haar beslissing nr. 2020/017 d.d. 9 oktober 
2020 waarbij zich onder meer dezelfde problematiek stelde, eveneens in een beroep van verzoekster 
gericht tegen verwerende partij, en waarbij werd besloten dat:  
“Verzoekster insinueert in de samenvattende tabel in haar verzoekschrift dat de kinderen tot zij de 
leeftijd van 12 jaar bereiken, de verblijfssituatie van mevrouw 
…………………………………………………… volgen en zodoende als toegelaten en gemachtigd dienen te 
worden beschouwd.    
    
Verzoekster lijkt hiermee te verwijzen naar de bepalingen van artikel 2, 3e lid BVR Rechtgevend 
Kind op grond waarvan indien in hoofde van het kind niet kan bewezen worden dat het toegelaten of 
gemachtigd is in België te verblijven of er zich te vestigen, deze voorwaarde gecontroleerd wordt in 
hoofde van de persoon die het verblijfsrecht voor het kind opent.      
    
Artikel 2, 3e lid BVR Rechtgevend Kind bepaalt als volgt:    
“Als voor het rechtgevend kind zelf niet aangetoond kan worden dat het de toelating heeft of dat het 
gemachtigd is in België te verblijven of er zich te vestigen conform de voormelde wet, wordt 
die voorwaarde gecontroleerd via de persoon die het verblijfsrecht van het kind opent als vermeld in 
het Rijksregister.”    
    
De bisnota aan de Vlaamse Regering verduidelijkt dit als volgt: “De persoon die het verblijfsrecht 
voor het kind opent, is de persoon die als dusdanig in het Rijksregister staat genoteerd.  Deze praktijk 
vloeit uit de ervaring die men met dergelijke dossiers heeft in het kader van de gewaarborgde 
gezinsbijslag. Het blijkt dat voor kinderen onder twaalf jaar het moeilijk is een geactualiseerde 
verblijfsstatus te vinden in het rijksregister, die men wel vindt voor een ouder van het kind.  Voldoet 
deze persoon aan de gestelde voorwaarde, dan is deze ook in hoofde van het kind vervuld.”    
    
Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt er geen verblijfstitel noch een attest 
van immatriculatie afgeleverd, ongeacht de verblijfssituatie.    
    
Vermits mevrouw ……………………………………………………….. voogd was van de kinderen naar Burundees 
recht en instaat voor de opvoeding van de kinderen, zou zij eventueel als een ouderfiguur voor de 
kinderen kunnen worden beschouwd, zodat de vraag rijst of zij als een ‘persoon die het verblijfsrecht 
van het kind opent’ kan worden beschouwd als bedoeld in de bepalingen van artikel 2, 3e lid BVR 
Rechtgevend Kind   
   
Mevrouw …………………………………………………. beschikt over een identiteitskaart voor vreemdelingen (C-
kaart) geldig van 12 oktober 2018 tot 24 februari 2021.   
   
Indien een kind de facto de verblijfssituatie van een ouder (of andere begeleidende 
persoon) volgt, zou het kind vanaf de leeftijd van 12 jaar beschikken over hetzelfde 
of een gelijkwaardig verblijfsdocument als die ouder (of andere begeleidende persoon).   
   
In casu dient te worden vastgesteld dat de kinderen die reeds de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt 
nooit een identiteitskaart voor vreemdelingen hebben ontvangen, maar enkel een attest 
van immatriculatie in het kader van hun eigen, nog lopende asielprocedure.   
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Hieruit volgt dat ook de kinderen jonger dan of tot de leeftijd van 12 jaar enkel een attest 
van immatriculatie zouden hebben gekregen mochten ook voor deze kinderen documenten worden 
afgeleverd.   
   
Er dient bijgevolg te worden besloten dat in casu mevrouw …………………………………………………. niet kan 
worden beschouwd als ‘een persoon die het verblijfsrecht voor het kind opent’ en er evenmin op 
grond van artikel 2, derde lid BVR Rechtgevend Kind kan worden aangenomen dat de kinderen jonger 
dan of tot de leeftijd van 12 jaar voldoen aan de verblijfsvoorwaarde.  
     

6.5 Besluit   
   

Gezien in toepassing van de bepalingen van artikel 2, 4e lid BVR Rechtgevend Kind de gelijkstelling 
met de voorwaarde van toelating of machtiging tot verblijf uitsluitend tot de bevoegdheid van de 
Minister behoort, dient te worden vastgesteld dat er in casu slechts Groeipakket kan 
worden toegekend voor zover het kind voor de desbetreffende maand over een attest 
van immatriculatie beschikt.”  
  
  
De raadsman van verzoekster werpt dienaangaande namens verzoekster verder op dat een al te 
strikte interpretatie van de ministeriële gelijkstelling voor niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen als bepaald bij artikel 2 van het Ministerieel besluit van 13 maart 2019 leidt tot een 
schending van het gelijkheidsbeginsel en evenmin in overeenstemming is met de bepalingen van het 
Groeipakketdecreet, in het bijzonder van artikel 8, § 1, 1e lid waarbij er geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen kinderen ouder of jonger dan 12 jaar:   
 
(…) 

Met betrekking tot de opwerping dat de bepalingen van artikel 8, § 1, 1e lid Groeipakketdecreet 
worden geschonden, dient te worden vastgesteld dat deze bepalingen niet wegnemen dat 
vreemdelingen jonger dan 12 jaar enkel kunnen beschikken over een identiteitsbewijs dat niet als een 
verblijfsdocument kan worden beschouwd.  
 
Gezien de bepalingen van artikel 2 van het Ministerieel besluit van 13 maart 2019 een gelijkstelling 
met de voorwaarde van toelating of machtiging tot verblijf door de Minister verleend in toepassing 
van de bepalingen van artikel 2, 4e lid BVR Rechtgevend Kind voorzien, is niet duidelijk hoe de 
bepalingen van artikel 8, § 1, 1e lid Groeipakketdecreet zouden kunnen worden geschonden.  
 
Met betrekking tot de vermeende schending van het gelijkheidsbeginsel bij toepassing van de 
bepalingen betreffende niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van artikel 2 van het Ministerieel 
Besluit van 13 maart 2019, verwijst meester ……………… naar de bepalingen van artikel 159 van de 
Grondwet die stellen dat “De hoven en rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke 
besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.”  
 
Ongeacht de vraag of deze bepalingen van artikel 2 van het Ministerieel Besluit al dan niet als 
ongrondwettelijk dienen te worden beschouwd, blijft de vaststelling dat de toekenning van 
een gelijkstelling in toepassing van de bepalingen van artikel 2, 4e lid BVR Rechtgevend 
kind uitsluitend de Minister toekomt en dat de Geschillencommissie dienaangaande derhalve niet 
bevoegd kan zijn om een andere vrijstelling toe te kennen als bepaald bij artikel 2 van het 
Ministerieel Besluit van 13 maart 2019 zelfs mocht blijken dat deze bepalingen het 
gelijkheidsbeginsel zouden schenden.” 
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Tegen voormelde beslissing van de Geschillencommissie d.d. 9 oktober 2020 met als nummer 
2020/017, werd er namens de desbetreffende verzoekster beroep aangetekend bij de bevoegde 
Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel. 

De Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel heeft dat beroep bij vonnis d.d. 7 februari 2022 
(A.R. 21/75/A) ontvankelijk maar ongegrond verklaard en in het besprekende gedeelte besloten dat 
de desbetreffende verzoekster zich ten onrechte op de exceptie van ongrondwettelijkheid beriep: 

“Uit de voorgaande analyse blijkt evenwel dat uit de Vreemdelingenwet en het KB van 8 oktober 
1981 dat er uitvoering aan geeft, aan de vreemdeling die een asielaanvraag heeft ingediend een 
attest van immatriculatie moet afgeleverd worden en dit ongeacht de leeftijd van de vreemdeling. Er 
is ook geen bepaling in deze wet of dit KB die voorziet in een vrijstelling voor wat betreft het uitreiken 
van een attest van immatriculatie aan minderjarige asielzoekers van minder dan 12 jaar. Evenmin 
bevatten deze wet of dit KB een bepaling die voorziet dat voor wat betreft de vreemdeling die minder 
dan 12 jaar oud is het identiteitsbewijs waarvan sprake in het KB van 10 december 996 het attest van 
immatriculatie vervangt. Het koninklijk besluit van 10 december 1996 waarnaar de beide 
omzendbrieven verwijzen, bepaalt ook niets in dat verband.  

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door in 
het Ministerieel Besluit van 13 maart 2019 te voorzien dat de niet-begeleide minderjarige die op het 
grondgebied verblijft door middel van een attest van immatriculatie geacht wordt te voldoen aan de 
voorwaarde van toegelaten of gemachtigd verblijf, geen onterecht onderscheid invoert tussen niet-
begeleide minderjarige asielzoekers van 12 jaar en ouder enerzijds en niet-begeleide minderjarige 
asielzoekers jonger dan 12 jaar anderzijds. 

Het feit dat de besturen van steden en gemeenten naar aanleiding van een Ministeriële Omzendbrief 
een bepaalde lezing geven aan de Vreemdelingenwet en het KB van 8 oktober 1981 en dat zij ten 
gevolge daarvan geen attesten van immatriculatie wensen uit te reiken aan minderjarige 
asielzoekers jonger dan 12 jaar, betekent niet dat de regel die in art. 2, 2° van het Ministerieel Besluit 
van 13 maart 2019 voorzien is, ongrondwettig is. 

Uit niets blijkt dat de eisende partij getracht heeft om een attest van immatriculatie te bekomen van 
de gemeente ………………… of dat zij de gemeente daarop gemotiveerd heeft aangesproken. Het enige 
wat de eisende partij bijbrengt, is een ongedateerde verklaring van een gemachtigd ambtenaar van 
de gemeente ………………. waarin gesteld wordt dat nooit een attest van immatriculatie wordt 
afgeleverd aan kinderen onder de 12 jaar. 

Om deze redenen, die ook werden uiteengezet in het uitgebreide mondelinge advies van het 
Openbaar Ministerie op de zitting van 10 januari 2022, besluit de rechtbank dat de eisende partij zich 
ten onrechte beroept op de exceptie van ongrondwettigheid. 

Het beroep van de eisende partij tegen de beslissing van de Geschillencommissie Groeipakket van 9 
oktober 2020 is ongegrond.” 

 

- M.b.t. de vermeende schending van de door verzoeker aangehaalde bepalingen van het 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

 

De Geschillencommissie meent dat het Verdrag inzake de Rechten van het Kind d.d. 20 november 
1989 in casu geen directe werking heeft gezien de verdragsbepalingen op zichzelf niet toepasbaar 
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zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is, 
cf. arrest van het Hof van Cassatie d.d. 26 mei 2008 (A.R. S.06.0105.F): 

“Luidens artikel 2.1 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen te 
New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij de wet van 25 november 1991, eerbiedigen en 
waarborgen de Staten die partij zijn bij dit verdrag, de in het verdrag omschreven rechten voor ieder 
kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, 
huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of 
maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of 
van een ouder of wettige voogd. 
 
Volgens artikel 26.1 van dat Verdrag, erkennen de Staten die partij zijn, voor ieder kind het recht de 
voordelen te genieten van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van sociale 
verzekering, en nemen zij de nodige maatregelen om de algehele verwezenlijking van dit recht te 
bewerkstelligen in overeenstemming met hun nationale recht. 
 
Krachtens artikel 2.1 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 
rechten, opgemaakt te New York op 16 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, 
verbindt iedere Staat die partij is bij dit verdrag, zich ertoe maatregelen te nemen teneinde tot een 
algehele verwezenlijking van de in dit verdrag erkende rechten te komen. 
 
Luidens artikel 8 van datzelfde verdrag, erkennen de Staten die partij zijn bij dit verdrag, het recht 
van eenieder op sociale zekerheid, daarbij inbegrepen sociale verzekering. 
 
Artikel 10.3 van dat verdrag bepaalt dat de Staten die partij zijn bij dat verdrag, erkennen dat 
bijzondere maatregelen ter bescherming van en ter verlening van bijstand aan kinderen en jeugdige 
personen genomen dienen te worden zonder enigerlei discriminatie ter zake van afstamming. 
 
Uit de tekst zelf van die bepalingen volgt dat zij geen rechtstreekse werking hebben en de 
rechtzoekenden geen enkel individueel recht toekennen dat door de nationale instanties 
gewaarborgd wordt. 
 
Het onderdeel dat het tegendeel beoogt, faalt naar recht.” 
  

In het licht van de vaststelling dat de bepalingen van het Verdrag van de Rechten van het Kind geen 
individuele rechten toekennen, dient te worden vastgesteld dat niet wordt aangetoond dat de 
Belgische rechtsorde onvoldoende rekening zou houden met het belang van het kind. 

 

- Besluit: 

Gelet op het feit dat de kinderen ………………………………………..  en …………………………………….. tot op 
heden niet zijn toegelaten of gemachtigd om in België te verblijven en zij evenmin als niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen beschikken over een geldig attest van immatriculatie, stelt de 
Geschillencommissie vast dat niet is voldaan aan de nationaliteitsvoorwaarde opdat er Groeipakket 
zou kunnen worden toegekend. 
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De Geschillencommissie merkt nog op dat de voorliggende problematiek werd opgenomen in het 
evaluatierapport van het Groeipakket bij Nota van de Vlaamse Regering 673 – nr. 1 ingediend door 
Minister Beke op 4 maart 2021 (Nota van de Vlaamse Regering 673 (2020-2021) nr. 1 - Vlaams 
Parlement). 

Het evaluatierapport bevestigt dat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen jonger dan 12 jaar 
momenteel geen recht op de gezinsbijslagen en de schooltoeslag openen (cf. hoofdstuk 3. Rechten 
van het Kind – Nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden – blz. 40-42): 

“Voor kinderen jonger dan twaalf jaar in een verblijfsprocedure worden er echter geen 
verblijfskaarten (of equivalent) afgeleverd. Op verzoek kunnen ze wel in het bezit gesteld worden van 
een identiteitsbewijs. Dat document is echter geen verblijfsdocument dat het bewijs levert van 
verblijfsrecht. Dit betekent dat een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV), jonger dan 12 
jaar, niet in het bezit kan zijn van een attest van immatriculatie, waardoor dit kind momenteel geen 
recht kan openen op gezinsbijslagen en de schooltoeslag. Ook de gegevens die het rijksregister 
elektronisch ter beschikking stelt zijn niet altijd even eenduidig of makkelijk te interpreteren. Deze 
problematiek werd gesignaleerd vanuit de pleegzorgsector voor -12-jarige NBMV’s, geplaatst in een 
pleeggezin, maar ook tal van burgers gaven zelf aan dat ze problemen ondervonden om de 
administratieve verblijfstoestand aan te tonen voor kinderen jonger dan 12 jaar.” 

Er werd daarbij tevens een beleidsaanbeveling geformuleerd die heeft geleid tot een voorstel dat op 
heden in het regelgevend circuit zit. 

De Geschillencommissie stelt vast dat op heden de voorziene regelgevende wijziging nog niet 
effectief werd doorgevoerd zodat zij gehouden is de huidige bepalingen van artikel 2 van het 
Ministerieel Besluit van 13 maart 2019 toe te passen. 

Gegeven de preciseringen van de verzoeker over de feitelijke situatie van de jongeren die bij hun 
oom verblijven die zou erkend zijn, acht de Geschillencommissie het opportuun dat de verwerende 
partij het initiatief neemt om te onderzoeken of dit aspect de mogelijkheid zou kunnen bieden om 
het Groeipakket alsnog toe te kennen. 

 

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 verzoeker ontvankelijk maar ongegrond is en bevestigt zij de betwiste beslissingen 
van verwerende partij d.d. 27 oktober 2021 in de mate dat dient te worden vastgesteld dat er geen 
Groeipakket kan worden toegekend voor de kinderen …………………………………………. en …………………. 
……………………., vermits niet werd voldaan aan de nationaliteitsvoorwaarde van artikel 8, § 1, 1e lid, 
1° Groeipakketdecreet. 
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Aldus uitgesproken te Brussel op 25 maart 2022; 
 

De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

De heer Ignace Lambert (Opgroeien regie) en mevrouw Renata Sterken (Parentia), 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 

 


