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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/034 

8 april 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/22/A0007 

 

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

- Verzoeker -  

 

TEGEN :  

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

 - Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat per e-mail d.d. 27 december 2021 werd ingediend door 
verzoeker bij de Klachtendienst van Opgroeien en door deze laatste dienst werd 
bezorgd aan het secretariaat van de Geschillencommissie bij e-mail d.d. 3 januari 
2022 vermits de klacht van verzoeker geen beleidsaangelegenheid betreft, maar een 
beslissing tot weigering van afzien van terugvordering; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 23 februari 2022 waarbij aan 
verzoeker de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 
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Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun 
belangen op deze zitting van 8 april 2022 kunnen komen verdedigen of zich daarbij 
door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat noch verzoeker noch verwerende partij op de zitting van 8 april 
2022 is verschenen of zich heeft laten vertegenwoordigen;  

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 
 

De verwerende partij betaalt tot op heden het Groeipakket voor verzoeker (° ……….. 1997), inclusief 
een sociale toeslag, aan mevrouw …………………………………. 

Mevrouw …………………………. ontving van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 eveneens het 
Groeipakket (inclusief een sociale toeslag) voor de broer van verzoeker, ……………………… (° ………… 
1994). 

De verwerende partij is evenwel bij beslissing van 3 augustus 2021 overgegaan tot terugvordering 
van het Groeipakket voor ………………………… voor de maand januari 2019 en voor ………………… voor de 
maanden juli 2020 en september 2020, ten bedrage van in totaal € 714,16, nadat uit de DmFa-
gegevens bleek dat er voor die maanden een tewerkstelling was van meer dan 80 uren per maand 
voor het desbetreffende kind. 

Verzoeker heeft op 24 november 2021 ten aanzien van de Klachten- en bemiddelingsdienst van het 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) gevraagd of van voormelde terugvordering kon worden 
afgezien. 

Intussen had verwerende partij na ontvangst van de DmFa-gegevens voor het 2e kwartaal 2021 
vastgesteld dat …………………. eveneens in juni 2021 meer dan 80 uren was tewerkgesteld zodat ook 
het Groeipakket voor die maand voor ……………………, ten bedrage van € 207,98, bijkomend van 
mevrouw ……………………… werd teruggevorderd bij beslissing van 7 december 2021. 

De Klachten- en bemiddelingsdienst van het VUTG heeft op 24 december 2021 aan verzoeker 
meegedeeld dat de verwerende partij de aanvraag tot afzien van terugvordering heeft geweigerd 
daar de goede trouw niet zou kunnen worden weerhouden. 

 

3. Standpunt van verzoeker: 
 

Verzoeker heeft per e-mail d.d. 27 december 2021 gericht aan de Klachtendienst van Opgroeien, zijn 
grieven als volgt verwoord: 

“In een eerdere mail heb ik verzoek ingediend of het mogelijk zou zijn om af te zien van het verkregen 
kinderbijslag dat teruggevorderd dient te worden, omdat de limiet van 80 uren / maand werken werd 
overschreden. In deze mail heb ik dan ook zeer gedetailleerd mijn financiële en familiale situatie 
uitgelegd en heb ik proberen aan te kaarten waarom dit gedaan werd en hoe hard het ook nodig 
was. Deze mail heb ik ook apart naar u toegestuurd met de nodige documenten en bijlages om mijn 
verhaal te verifiëren. 
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In bijlage ziet u de reactie die ik heb gekregen van klachtencoördinator ……………………….., die ik ook 
wil bedanken voor de tijd en moeite in het lezen en behandelen van mijn dossier. Hierin werd mijn 
verzoek door de uitbetaler (……………….) geweigerd en ik zou hier graag, binnen het mate van het 
mogelijke, beroep op willen aantekenen: 

Het is inderdaad het geval dat er enkele maanden zijn waar er per maand meer dan 80 uren aan 
arbeid werd gepresteerd, maar in geen enkele geval was dit met voorbedachten rade. Het 
accepteren van het afzien van de terugvordering kan enkel ingewilligd worden als de schuldenaar (ik 
en mijn broer ……………………………) zich in een onzekere financiële situatie begaven en ter goeder 
trouw zijn. 

In de aparte mail dat ik u stuurde, kunt u tot in het detail lezen, met de nodige documenten en 
bijlages, dat we ons in een situatie begaven waar er gewoonweg geen geld was. Mijn vader had 
destijds in 2019-2020 al het geld op zich genomen, maar betaalde de facturen en onze eigen 
onkosten voor school niet, waardoor we noodgedwongen moesten werken om aan onze dagelijkse 
noden te kunnen voldoen.  

Met Covid werd het alleen maar erger door dat alles in lockdown ging en er tijdelijk zelfs geen 
mogelijkheid meer was om aan een inkomen te komen, waardoor we privé-leningen moesten 
aangaan bij vrienden en familie. Het was na de rechtszaak en het proces dat het inkomen en 
alimentatie verdeeld ging worden. 

Een getailleerde uitleg van onze financiële situatie van elke maand vind u in de aparte mail dat 
toegestuurd werd. 

Verder word er bij ‘onder te goeder trouw’ verstaan het niet weten of redelijkerwijze niet kunnen 
weten dat men ten onrechte toelagen heeft ontvangen. Er wordt vermeld dat we via een 
informatiebrief op 6 september 2019 op de hoogte werden gebracht van de reglementering en dat 
we de uitbetaler op de hoogte moesten brengen, maar wij hebben die brief nooit in ons handen 
gekregen. 

Het was mijn vader die alle brieven ontving in 2019-2020 en met de echtscheiding in proces werden 
we nooit op de hoogte gebracht van brieven die voor ons bestemd waren. Ik wil niet zeggen dat het 
onmogelijk voor mij en mijn broer was om te weten van het bestaan van de 80 urennorm, maar we 
stonden er gewoonweg totaal niet bij stil. 

Elke maand in 2019-2021 waar we de nood hadden voor een extra inkomen om rond te kunnen 
komen in onze dagelijkse kosten, gingen we dan ook werken. We wisten toen totaal niet van de 80 
urennorm en gingen gewoon werken, omdat het broodnodig was. In die hectische en stressvolle 
periode met ook nog onze eigen privé-leven dachten we totaal niet aan de reglementering, omdat er 
gewoonweg zoveel andere zaken afspeelde. 

Daarnaast wil ik aangeven dat we in geen enkele geval aan bedrog, bedrieglijke handelingen of 
fraude hebben gedaan. Al onze uren zijn aangegeven via de DMFA-gegevens, dus het is onmogelijk 
om met voorbedachten rade aan bedrog of fraude te doen. Als u ook kijkt naar de maanden waarin 
we de 80 urennorm hebben overschreden, ziet u dat dit willekeurige maanden zijn waar een extra 
inkomen broodnodig was. Als we dit bewust wilden doen (met de gedachte om bedrog te plegen), 
dan hadden we alle maanden de 80 urennorm overschreden. 

Tot slot willen we nogmaals onze excuses aanbieden voor het overschrijden van de reglementering 
en meegeven dat dit niet meer zal gebeuren zonder dat ……………… op de hoogte word gebracht. Het 
enigste reglementering dat in die periode in mijn hoofd speelde was de 475 uren dat een jobstudent 
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onbelast mag werken en aangezien ik met IKEA een bediende contract heb en dus elke maand toch 
belasting betaal, ging ik er vanuit dat er geen regels werden overschreden, waarvoor mijn excuses. 

Ik hoop dat mijn verzoek herzien kan worden en dat het verzoek tot afzien ingewilligd kan worden 
voor deze éénmalige gebeuren in de periode 2019-2021. Het zou ons financieel enorm helpen en veel 
minder druk op onze schouders zetten. Hartelijk dank voor uw tijd en moeite.” 

 

4. Beslissing/standpunt Klachten- en bemiddelingsdienst (Agentschap Uitbetaling 
Groeipakket): 

Verzoeker verwijst in voormeld verzoek d.d. 27 december 2021 naar de beslissing van de Klachten- 
en bemiddelingsdienst d.d. 24 december 2021 waarbij aan verzoeker werd meegedeeld wat volgt: 

“Naar aanleiding van je e-mail van 24 november 2021 startte ik een klachtendossier op en nam ik 
contact met je uitbetaler ……………... 
 
Je uitbetaler vorderde voor enkele maanden in 2019 de gezinsbijslag van jou en je broer terug omdat 
jullie meer dan 80 uren gewerkt hadden. Je stelt dat dit slechts eenmalig gebeurde en noodzakelijk 
was om de financieel moeilijke situatie van je gezin te verhelpen. 
 
Ik geef je eerst wat meer uitleg over de geldende reglementering om nadien jouw concrete situatie te 
benaderen. 
 
Reglementering 
 
Binnen het Groeipakket wordt er voor de vaststelling of een tewerkstelling een beletsel vormt voor de 
student of de schoolverlater getoetst of de tewerkstelling voldoet aan de 80-urennorm. Dit betekent 
dat de student/schoolverlater per maand niet meer dan 80 uren per maand effectieve prestaties 
levert. 
 
Er wordt geen rekening gehouden met ontvangen vergoedingen en inkomsten. 
Je uitbetaler ontvangt hiervoor sinds kort elektronische DMFA-gegevens (op basis van RSZ-aangifte). 
Tewerkstellingen waarvoor geen DMFA-gegevens worden ontvangen, worden niet in rekenschap 
genomen en worden beschouwd als een toegelaten activiteit.  
 
Betrokkenen kunnen bewijzen dat ze minder effectief gepresteerde uren gewerkt hebben aan de 
hand van de loonfiches voor de betrokken maanden. 
 
Zodra de uitbetaler vaststelt dat gezinsbijslag ten onrechte werd uitbetaald moet er een regularisatie 
gebeuren. 
 
Ten onrechte betaalde gezinsbijslag moet teruggevorderd worden, zelfs wanneer de sociaal 
verzekerde ten onrechte gezinsbijslag ontving ten gevolge van een fout van de uitbetaler. De 
uitbetalers kunnen inhouden op later verschuldigde gezinsbijslag voor de aanzuivering van het debet. 
Voor de terugvordering van onverschuldigde bedragen geldt een verjaringstermijn van 3 jaar. 
De schuldenaar aan wie een beslissing tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag is 
meegedeeld, kan bij de uitbetaler, waarbij de schuld is ontstaan, een verzoek indienen om van die 
terugvordering af te zien. Een verzoek om af te zien van de terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde bedrag kan alleen ingewilligd worden als de schuldenaar te goeder trouw is en zich in een 
onzekere financiële situatie bevindt. Onder te goeder trouw wordt verstaan het niet weten of 
redelijkerwijze niet kunnen weten dat men ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid 
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ontvangen heeft. De financiële situatie wordt beoordeeld op basis van de bestaansmiddelen van het 
gezin. 
 
In geval van bedrog, bedrieglijke handelingen of fraude kan de uitbetaler niet afzien van de 
terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag. 
 
Concreet in jouw dossier 
 
Over de maanden 01/2019, 07/2020 en 09/2020 betaalde je uitbetaler ten onrechte de gezinsbijslag 
uit ten bedrage van 741,16 EUR. Indien de student of schoolverlater voor meer dan 80 uur per maand 
tewerkgesteld was, is er geen recht op de gezinsbijslag. 
 
Je verzoek tot kwijtschelding van dit saldo werd echter geweigerd. Een verzoek om af te zien van de 
terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag kan alleen ingewilligd worden als de 
schuldenaar te goeder trouw is en zich in een onzekere financiële situatie bevindt. Je gezin ontving 
reeds vanaf 2013 elk jaar een informatiebrief in verband met de rechten en de plichten van de 
studenten en de schoolverlaters. Aangezien je via een informatiebrief op 6 september 2019 op de 
hoogte werd gebracht van de reglementering student/schoolverlater wist of had je moeten weten 
dat er geen recht op gezinsbijslag was bij een tewerkstelling van meer dan 80 uren en hadden jullie 
de uitbetaler op de hoogte moeten brengen van de tewerkstelling. Bijgevolg kan je uitbetaler niet 
afzien van de schuld. 
 
Ik besluit dat je uitbetaler het dossier correct heeft behandeld.  
 
Ik meen je hiermee voldoende te hebben ingelicht en sluit mijn tussenkomst af.” 

 

5. Standpunt van verwerende partij: 

 
Bij e-mail d.d. 9 maart 2022 heeft verwerende partij aan de Geschillencommissie volgend standpunt 
meegedeeld: 
 

“De feiten betreffende de ten onrechte betalingen voor de periode van 01 januari 2019 tot 
30 juni 2021 

Sedert 01 januari 2019 betalen wij aan mevrouw ……………………………….. de gezinsbijslag uit voor 
de kinderen: 

- ………………….    RRNR ………………. 
- ……………………….. RRNR ……………… 

In dit bijslagtrekkendendossier werd er voor ……………… betaald tot 31 januari 2019 en voor ……… 
…………… werd gezinsbijslag tot en met heden toegekend. 

Betrokkene liet ons half februari 2019 weten dat ………………………… in januari 2019 zijn studies 
stopzette en  dat hij sedert 15 februari 2019 begint te werken. 

In toepassing van artikel 40 van de BVR rechtgevend kind werd ……………… van 01 februari 2019 
tot 31 januari 2020 beschouwd als schoolverlater . 

Artikel 40 BVR rechtgevend kind:  
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De gezinsbijslagen worden toegekend aan de schoolverlater voor een periode van in totaal 
twaalf maanden nadat het kind niet meer voldoet aan de voorwaarden, behalve deze inzake 
schoolverlaters vermeld in artikel 8 § 2, eerste lid van het decreet van 27 april 2018. 

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

./… 

6. de maand na de datum waarop een studie, leertijd of vorming voortijdig beëindigd werd 

./… 

Artikel 41 van de BVR van het rechtgevend kind bepaalt dat : 

Een winstgevende activiteit van het kind leidt tot de schorsing van de gezinsbijslagen die worden 

toegekend gedurende de periode vermeld in artikel 40, tenzij die activiteit: 

1. gedurende maximaal 475 uur uitgeoefend wordt, waarvoor een verminderde sociale 

bijdrage verschuldigd is, in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten als 

vermeld in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

2. in een maand gedurende niet meer dan tachtig uur uitgeoefend wordt in het kader van 

elke tewerkstelling, die geen tewerkstelling is als vermeld in punt 1°; 

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

is als een zelfstandige in hoofdberoep. 

Als het kind een sociale uitkering ontvangt op basis van een Belgische of buitenlandse 

regeling over ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of 

loopbaanonderbreking als vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 5, van de herstelwet van 22 

januari 1985 houdende sociale bepalingen of een inkomensvervangende tegemoetkoming, 

worden de gezinsbijslagen geschorst voor de maand waarop de uitkering betrekking heeft 

Artikel 77 §1 bepaalt onder welke voorwaarden de Vlaamse regering provisionele betalingen 
gedaan kunnen worden en uitbetalingen tijdelijk geschorst worden.  

Artikel 83, eerste bepaalt dat de uitbetalingsactoren ertoe gehouden zijn de begunstigden, 
uiterlijk op het moment van de uitvoering, op de hoogte te brengen van iedere individuele 
beslissing die hen in hun rechten raakt. 

Artikel 3 BVR Handhaving bepaalt verder dat de uitbetalingsactor de uitbetaling van de 
uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid overeenkomstige artikel 77 § 1 
van het decreet van 27 april 2018 tijdelijk kan opschorten wanneer er ernstige en 
eensluidende aanwijzingen zijn dat niet meer voldaan is aan een van de 
toekenningsvoorwaarden van de toelagen. 

In toepassing van  voorgaande artikelen werd de gezinsbijslag voor het kind ……………. vanaf 
februari 2019 in beraad gehouden.  De ouders hadden ons laten weten dat …………………. zijn 
studies had stopgezet en dat hij tewerkgesteld was. 
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Voor …… echter kregen wij geen melding dat hij tewerkgesteld was en voor hem  betaalden 
wij de gezinsbijslag verder uit. 

Binnen het Groeipakket wordt er voor de vaststelling of een tewerkstelling een beletsel vormt 
voor de student of de schoolverlater getoetst of de tewerkstelling voldoet aan de 80 
urennorm.  Dit betekent dat de student/schoolverlater per maand niet meer dan 80 uren per 
maand effectieve prestaties levert.  

Bij ontvangst van de DMFA zal GPA een controle uitvoeren op basis van de ontvangen 
gegevens.  Voor wat betreft het aantal gewerkte uren per maand, zal GPA de uren per 
kwartaal verdelen over de betrokken maanden volgens het aantal gewerkte dagen per 
maand. 

Vanaf 01 juli 2021 werden de DMFA gegevens vanaf het eerste kwartaal 2019 met 
terugwerkende kracht opgeladen. 

Hieruit bleek dat: ……………… vanaf 01 januari 2019 tot 31 januari 2020 meer dan 80 uren per 
maand gewerkt had. Voor hem betaalden wij de maand januari 2019 ten onrechte uit. 

 

…………………….. werkt over de periode van 01 januari 2019 tot 30 september 2021 het volgende: 
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Hij werkte meer dan 80 uren over de maanden: juli 2019; augustus 2019; september 2019; juli 2020;  
juni 2021. 

Tot 30 september 2019 valt ……… onder de overgangsmaatregelen.  Zijn recht op gezinsbijslag wordt 
getoetst aan de voorwaarden van het Groeipakket en aan de voorwaarden van de AKBW. Voor de 
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maand juli 2019 tot september 2019  werd geen debet opgesteld omdat deze maanden vallen onder 
toepassing van artikel 46 van de BVR van het rechtgevend kind.  Deze maanden geven recht omdat 
zij door de overgangsmaatregelen vallen onder de voorwaarden van artikel 62 §3 Algemene 
kinderbijslagwet : indien een kind de lessen hervat tijdens het volgende schooljaar mag er tijdens het 
derde kwartaal  meer dan 240 uur gewerkt worden. 

Artikel 46 van de BVR rechtgevend kind: 

§1. In dit artikel wordt verstaan onder koninklijk besluit van 12 augustus 1985: het koninklijk besluit 

van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de Algemene kinderbijslagwet. 

§2. De volgende categorieën van kinderen die voor 1 januari 2019 recht hadden op kinderbijslag of 

toeslagen op basis van de kinderbijslagreglementering, en die uitgesloten worden van dat recht 

conform artikel 8, §2, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, blijven recht geven op 

gezinsbijslagen: 

1. het kind dat zich bevindt in de initiële toekenningsperiode van 360 kalenderdagen, 

vermeld in artikel 1, §1, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985, voor de 

resterende toekenningsperiode, zonder verlengingen. Het kind waarvoor de voormelde 

initiële toekenningsperiode van 360 dagen werd verlengd, totdat de jongere twee, al dan 

niet opeenvolgende, positieve evaluaties van zijn zoekgedrag naar werk gekregen heeft, 

voor een periode van zes maanden die aanvangt op de datum van de laatste evaluatie 

vóór de inwerkingtreding van dit besluit; 

2. het kind dat door ziekte belet is zich tijdig in te schrijven als werkzoekende of dat ziek 

wordt tijdens de beroepsinschakelingstijd, als hij blijft voldoen aan de voorwaarden, 

vermeld in artikel 4, §1, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985. De voorwaarde 

om zich aansluitend aan de ziekteperiode in te schrijven als werkzoekende vervalt. De 

duur van de ziekte wordt geattesteerd door een arts; 

3. de leerling, student of stagiair die voor 1 januari 2019 recht had op kinderbijslag en die 

uitgesloten wordt van het recht overeenkomstig artikel 29 of 36, voor het school- of 

academiejaar 2018-2019, als hij blijft voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 13 

en 14 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de 

voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat 

onderwijs volgt of een vorming doorloopt; 

4. het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte dat voor 1 januari 2019 recht had op 

een maandelijkse toeslag en dat uitgesloten wordt van het recht door de toepassing van 

artikel 14 van dit besluit, als hij blijft voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 12, 

eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 

56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 

loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale 
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bepalingen, en tot de eerstvolgende herziening na 1 januari 2019 of het einde van de 

erkenning; 

5. het kind dat overeenkomstig de toepassing van ministeriële omzendbrief 335 van 8 juni 

1976 op 31 december 2018 recht had op kinderbijslag in het niet-hoger onderwijs op 

basis van de afwijking die voorzien werd voor het regelmatig volgen van de lessen 

voor een ziek kind, behoudt dit recht overeenkomstig deze toepassing ten laatste tot het 

einde van de zomervakantie volgend het schooljaar waarin de ziekte wel hoger onderwijs 

op basis van de afwijking die voorzien werd voor het regelmatig volgen van de lessen 

voor een ziek kind, behoudt dit recht overeenkomstig deze toepassing ten laatste tot het 

einde van de zomervakantie volgend het schooljaar waarin de ziekte werd vastgesteld. 

De kinderen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, behouden hun recht op gezinsbijslagen als ze voldoen 

aan de voorwaarden, vermeld in artikel 40 en 41 van dit besluit. Als er voor die kinderen met 

toepassing van artikel 40 en 41 van dit besluit niet langer een recht op gezinsbijslagen bestaat, 

worden de voorwaarden, vermeld in artikel 4, §1/2 en §2, van het koninklijk besluit van 12 augustus 

1985, toegepast. 

Wij betaalden de maanden juli 2020 en september 2020 voor hem ten onrechte uit.  De ten onrechte 
betalingen voor ……….. en de ten onrechte betaling voor januari 2019 voor ……………… werden aan het 
betrokken gezin meegedeeld op 06 augustus 2021.   

De ten onrechte betaling over juni 2021 werd aan het betrokken gezin meegedeeld op 07 december 
2021. 

Momenteel wordt er 10% ingehouden op de nog verschuldigde gezinsbijslag. 

Aanvraag kwijtschelding schuld 

Via het VUTG dienst klachten ontvingen wij een aanvraag tot verzaking. 

Artikel 13 van het BVR rechten en plichten bepaalt :  

De schuldenaar aan wie een beslissing tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag is 

meegedeeld, kan bij de uitbetalingsactor, waarbij de schuld is ontstaan, een verzoek indienen om van 

die terugvordering af te zien. De uitbetalingsactor die dat verzoek ontvangt, stuurt een 

ontvangstbewijs naar de begunstigde. 

Een verzoek, in de zin van het eerste lid, om af te zien van de terugvordering van het onverschuldigd 

betaalde bedrag kan alleen ingewilligd worden als de schuldenaar voldoet aan de volgende twee 

voorwaarden: 

1. te goeder trouw zijn; 

2. zich in een onzekere financiële situatie bevinden. 
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In het tweede lid, 1°, wordt verstaan onder te goeder trouw: het niet weten of redelijkerwijze niet 

kunnen weten dat men ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid ontvangen heeft. 

In het tweede lid, ° , wordt verstaan onder te goede trouw, het niet weten of redelijkerwijze niet 

kunnen weten dat men ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid ontvangen heeft. 

In de toelichtingsnota nr 19 van 18 mei 2021 (aangepaste versie van 26 oktober 2021) van het 

Agentschap uitbetaling Groeipakket betreffende de vaststelling van de regels voor de ambtshalve en 

gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het 

gezinsbeleid en de Vlabel –procedure, worden met betrekking tot het begrip ‘te goeder trouw’ 

volgende administratieve richtlijnen gegeven: 

5.3.1. Te goede trouw 

Een ontvanger wordt geacht te goede trouw te zijn als hij niet wist of redelijkerwijze niet kon weten 

dat hij ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid heeft ontvangen. 

Gelet op de complexiteit van de regelgeving kan de ontvanger niet worden geacht te weten of te 

moeten weten dat hij al dan niet recht had op de onverschuldigde betaalde toelage wanneer de 

ontvanger ter goede trouw was en hij erop mag vertrouwen dat de uitbetalingsactor de juiste 

beslissing neemt en correct uitbetaalt. 

Het is aan de uitbetalingsactor om het vermoeden van de goede trouw van de ontvanger te 

weerleggen.  Om de goede trouw te beoordelen moet de uitbetalingsactor het standpunt innemen 

van een ontvanger die handelt met ‘normale voorzichtigheid en toewijding’ en niet dat van de 

concrete ontvanger die de onverschuldigde betaling ontving.  Zo heeft het feit dat de concrete 

ontvanger het slachtoffer was van omstandigheden ( ziekte , zwakzinnigheid, gebrekkige kennis van 

de taal, …) die op het moment van de betaling zijn begrip konden schaden , geen weerslag.  De goede 

trouw van de ontvanger zal geval per geval moeten worden beoordeeld.  Als algemene regel kan men 

stellen dat het vermoeden van de goede trouw is weerlegd als de ontvanger: 

- onverschuldigde toelagen ontving wegens frauduleuze handelingen of door de ontvanger 

afgelegde valse of bewust onjuiste verklaringen 

- bijzondere of algemene informatie (bv. Informatiebrieven, regularisatiebrieven) had 

ontvangen waaruit blijkt dat de beslissing tot toekenning van de toelage door de 

uitbetalingsactor ten onrechte is genomen 

- wegens de aard van de betaling ( bv. Dubbele betaling van eenzelfde toeslag voor dezelfde 

periode ) zelf onmogelijk niet op de hoogte kon zijn van het feit dat de betaling 

onverschuldigd is. 
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We hebben het principe te goeder trouw onderzocht : kon betrokkene weten of redelijkerwijze weten 

dat men de toelagen in het kader van het gezinsbeleid ten onrechte heeft ontvangen. 

Het betrokken gezin ontving sedert 2013 elk jaar een informatiebrief in verband met de rechten en de 
plichten van de studenten en de schoolverlaters.  Op 20 september 2019 ontving betrokkene zen 
informatie brief ( zie administratief stuk) waarin volgende informatie stond 

 

Op 06 september 2019 werd het betrokken gezin op de hoogte gebracht van de reglementering 
student/schoolverlater.   



  
 

  13
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Hieruit kon betrokkene  weten dat er geen recht op gezinsbijslag was bij een tewerkstelling van meer 
dan 80 uren.  Betrokkene had de uitbetalingsactor op de hoogte moeten brengen van deze 
tewerkstelling, zodat wij de betalingen over de maanden juli 2020 tot en met september 2020 in 
beraad konden houden tot de ontvangst van de DMFA aangifte.  

Hij heeft dit echter niet gedaan, waardoor deze maanden ten onrechte werden uitbetaald. 

Het betrokken gezin heeft ons in februari 2019 wel op de hoogte gebracht van de tewerkstelling van 
………………… en voor dit kind werd de gezinsbijslag dan ook in beraad gehouden.  Dit kan als  een 
bewijs worden aanzien dat betrokkene wist dat zij de uitbetalingsactor op de hoogte moesten 
brengen van een tewerkstelling. 

Na ontvangst van onze debet brief op 06 augustus 2021 waarin de problematiek van het 
overschrijden van de 80 uren norm werd uitgelegd, heeft hij ons ook niet op de hoogte gebracht van 
zijn tewerkstelling en werkte hij gedurende het derde kwartaal 2021 meer dan 80 uren.   

 

 

Deze DMFA aangifte is momenteel nog niet behandeld. 

 

Naar aanleiding van onze debetbrief stuurt hij wel een mail naar onze dienst waarin hij stelt dat hij 
minder dan 80 uren per maand werkt. 
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Er wordt hem nogmaals informatie gegeven over de voorwaarden van de 80 uur norm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij bezorgt ons zijn loonfiches over de maanden september 2021 tot december 2021 om alzo 
opnieuw de gezinsbijslag te ontvangen. 

 

  



  
 

  16
 

Conclusie: 

Aangezien betrokkene sedert 2013 informatie ontvangt over de rechten en plichten van de 
studenten, konden zij weten dat zij geen recht hebben op de gezinsbijslag .  Zelfs na augustus 2021 
liet het betrokken gezin na om ons op de hoogte te brengen van de tewerkstelling van …………..   

Om de in beraad gehouden gezinsbijslag opnieuw uit te betalen, neemt betrokkene in december 
2021 wel contact met onze dienstop  en deelt hij ons mee dat hij onder de 80 uren per maand werkt.  
Maar in juli 2021 deelt hij ons niet mee dat hij tijdens de zomervakantie meer dan 80 uren per maand 
gaat werken. 

Zij voldoen niet aan het principe te goede trouw en wij kunnen bijgevolg geen gunstig gevolg geven 
aan hun verzoek tot verzaking van de terugvordering. 

 

Administratieve stukken: 

 
       -   debet brief van 06 augustus 2021 

- Informatiebrief van 06 september 2019 
- Informatiebrief van 20 september 2018” 

 

 

6. Beoordeling in rechte: 

Verzoeker betwist de terugvorderingsbeslissingen van verwerende partij van 3 augustus en 7 
december 2021 niet. 

Voorliggend verzoek is daarentegen gericht tegen de beslissing van verwerende partij, meegedeeld 
door de Klachten- en bemiddelingsdienst d.d. 24 december 2021, dat er niet van terugvordering kan 
worden afgezien daar de goede trouw van mevrouw ……………………………. niet zou kunnen worden 
weerhouden. 

 
6.1. Relevante decretale bepalingen betreffende ‘afzien van terugvordering’ 
 

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

“(…) 1.Grondregel dat ten onrechte betaalde uitkeringen teruggevorderd worden 

Het is een kwestie van gezond verstand dat iemand die een som geld ontvangen heeft zonder daar 
recht op te hebben, die som, die in rechte niet verschuldigd is, terug moet betalen. Dat is een regel uit 
het burgerlijk recht die de grondslag vormt van elke terugvordering van een ten onrechte betaald 
bedrag. 
Maar terwijl in het burgerlijk recht, dat de onderlinge betrekkingen van particulieren regelt, de 
schuldeiser als hij dat wil af kan zien van terugvordering van wat hij ten onrechte aan de debiteur 
betaald heeft (kwijtschelding van schuld), kunnen in het sociaal recht de instellingen met een 
opdracht van algemeen belang de schulden van de sociaal verzekerden niet naar believen 
behandelen. 

De sociale uitkeringen die ten onrechte zijn betaald, zijn namelijk gefinancierd met gelden van de 
gemeenschap en die overheidsmiddelen komen niet toe aan wie er niet de 
wettelijke bijslagtrekkende van is. Als de sociaal verzekerde niet aan de wettelijke voorwaarden 
voldoet die het verlenen van een uitkering mogelijk maken, bestaat er in het geheel geen recht op die 
uitkering en als die toch betaald is, moet die in elk geval teruggevorderd worden. 

(…) 

3. Afzien van terugvordering om sociale redenen, m.a.w. de terugvordering is uit sociaal oogpunt 
af te raden 

Deze derde categorie betreft de gevallen waarvoor de fondsen mogen afzien van terug¬vordering 
omdat blijkt dat terugvorderen oorzaak zou zijn van een groter sociaal onrecht dan niet 
terugvorderen. 

(…) 

3. Terugvordering uit sociaal oogpunt af te raden 
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Deze laatste situatie waarin kan worden afgezien van terugvordering is ongetwijfeld het moeilijkst in 
de praktijk. 

De door de wet opgelegde verplichtingen zijn hier namelijk duidelijk zeer tegenstrijdig: aan de ene 
kant verplicht de wet ertoe het onverschuldigde terug te vorderen maar aan de andere kant laat ze 
billijk¬heidshalve ook toe af te zien van terugvordering. 

Het begrip terugvordering die uit sociaal oogpunt niet raadzaam is, wordt niet gedefinieerd in de wet 
en daarom moeten de omstandigheden waarin er een beroep op kan worden gedaan, duidelijk 
omschreven worden. Hierna wordt dus nagegaan welke voorwaarden samen vervuld moeten zijn in 
hoofde van de debiteur wil men kunnen besluiten dat terugvordering uit sociaal oogpunt niet 
wenselijk is. De kwestie wordt dus niet onderzocht vanuit een andere mogelijke invalshoek, namelijk 
de houding van het schuldeisende fonds dat wegens wat het in het verleden heeft gedaan of 
integendeel nagelaten, ertoe zou kunnen besluiten niet terug te vorderen om sociale redenen. Dat 
zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als een fonds er zich toe beperkt heeft 
de verjaring verschillende keren te stuiten en dan moet beslissen of het in plaats van een 
gerechtelijke procedure te starten niet beter zou afzien van terugvordering, gelet op de tijd die al 
voorbij is gegaan zonder dat aan het debet iets is gedaan. 

(…) 

3.2. Goede trouw van de sociaal verzekerde 

Als men nagaat of misschien best wordt afgezien van terugvordering omdat die uit sociaal oogpunt 
niet wenselijk is moet men dat doen vanuit het perspectief van de billijkheid: zou terugvorderen tot 
een groter onrecht leiden dan niet terugvorderen? Uit een oogpunt van billijkheid zou het 
evenwel onverantwoord zijn af te zien van de terugvordering van een onterechte betaling op vraag 
van de sociaal verzekerde als de schuld voortvloeit uit fraude door de betrokkene. 

Met moet dus uitgaan van de basisregel dat afzien van terugvordering om sociale redenen maar 
mogelijk is als de sociaal verzekerde op het tijdstip van de niet verschuldigde betaling te goeder 
trouw was. 

In geen geval kan afgezien worden van terugvordering als uit de gegevens in het dossier blijkt dat de 
sociaal verzekerde de ten onrechte uitgekeerde bedragen verkregen heeft door fraude. 

Dat er fraude mee gemoeid is, moet vastgesteld worden rekening houdend met hetgeen bepaald is in 
artikel 120bis KBW, dat in verband met de verjaringstermijn 3 typesituaties onderscheidt 
die fraude door de debiteur vormen. 

- frauduleuze handelingen : het gaat om daden die er bijvoorbeeld in bestaan een officieel attest te 
vervalsen of de handtekening van een persoon onderaan een verklaring na te bootsen; 

- valse verklaringen : het gaat om daden die de mededeling met zich brengen van gegevens waarvan 
de betrokkene weet dat ze strijdig zijn met de waarheid; 

- bewust onvolledige verklaringen : hier gaat het om het weglaten van iets in een voor het overige 
waarheidsgetrouwe verklaring, zodat de betrokkene bewust een deel van de waarheid heeft 
verborgen gehouden. 
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Als er geen sprake is van kennelijke fraude moet de goede trouw van de debiteur, waarvan altijd 
vertrokken moet worden, toch in twijfel getrokken worden als uit het onderzoek van het dossier blijkt 
dat de debiteur op het tijdstip van de betaling wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat hij 
onverschuldigde uitkeringen ontving. Hier valt op te merken dat de sociaal verzekerde zich nog 
minder kan beroepen op zijn onwetendheid van het bestaan van een schuld als hij correct 
geïnformeerd werd door zijn fonds over de situatie van zijn recht op kinderbijslag. 

(…)” 

 

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

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

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

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

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

 

6.2. Toepassing in casu 

Verwerende partij is bij beslissing van 3 augustus 2021 overgegaan tot terugvordering van het 
Groeipakket voor ……………………………. voor de maand januari 2019 en voor …………………… voor de 
maanden juli 2020 en september 2020 ingevolge een tewerkstelling van meer dan 80 uren tijdens 
deze maanden. 
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Bij beslissing van 7 december 2021 heeft verwerende partij omwille van dezelfde reden bijkomend 
het Groeipakket van juni 2021 voor …………………….. teruggevorderd. 

Er dient in eerste instantie te worden vastgesteld dat de verwerende partij bij deze beslissingen de 
verjaringstermijn van 3 jaar heeft weerhouden en geen toepassing heeft gemaakt van de 5-jarige 
verjaringstermijn die conform de bepalingen van artikel 97, 2e lid Groeipakketdecreet wordt 
toegepast indien de onverschuldigde betaling het gevolg is van bedrog of bedrieglijke handelingen 
van de begunstigde. 

 

Verwerende partij verduidelijkt in haar standpunt d.d. 9 maart 2022 ten aanzien van de 
Geschillencommissie m.b.t. haar onderzoek naar de goede trouw van mevrouw …………… in het kader 
van de vraag tot afzien van terugvordering dat: 

“We hebben het principe te goeder trouw onderzocht : kon betrokkene weten of redelijkerwijze 

weten dat men de toelagen in het kader van het gezinsbeleid ten onrechte heeft ontvangen. 

Het betrokken gezin ontving sedert 2013 elk jaar een informatiebrief in verband met de rechten en de 
plichten van de studenten en de schoolverlaters.  Op 20 september 2019 ontving betrokkene zen 
informatie brief ( zie administratief stuk) (…) 

(…) 

Hieruit kon betrokkene  weten dat er geen recht op gezinsbijslag was bij een tewerkstelling van meer 
dan 80 uren.  Betrokkene had de uitbetalingsactor op de hoogte moeten brengen van deze 
tewerkstelling, zodat wij de betalingen over de maanden juli 2020 tot en met september 2020 in 
beraad konden houden tot de ontvangst van de DMFA aangifte.  

Hij heeft dit echter niet gedaan, waardoor deze maanden ten onrechte werden uitbetaald. 

Het betrokken gezin heeft ons in februari 2019 wel op de hoogte gebracht van de tewerkstelling van 
……………….. en voor dit kind werd de gezinsbijslag dan ook in beraad gehouden.  Dit kan als  een 
bewijs worden aanzien dat betrokkene wist dat zij de uitbetalingsactor op de hoogte moesten 
brengen van een tewerkstelling. 

Na ontvangst van onze debet brief op 06 augustus 2021 waarin de problematiek van het 
overschrijden van de 80 uren norm werd uitgelegd, heeft hij ons ook niet op de hoogte gebracht van 
zijn tewerkstelling en werkte hij gedurende het derde kwartaal 2021 meer dan 80 uren.   

(…) 

Conclusie: 

Aangezien betrokkene sedert 2013 informatie ontvangt over de rechten en plichten van de 
studenten, konden zij weten dat zij geen recht hebben op de gezinsbijslag .  Zelfs na augustus 2021 
liet het betrokken gezin na om ons op de hoogte te brengen van de tewerkstelling van …………..   

Om de in beraad gehouden gezinsbijslag opnieuw uit te betalen, neemt betrokkene in december 
2021 wel contact met onze dienst op  en deelt hij ons mee dat hij onder de 80 uren per maand werkt.  
Maar in juli 2021 deelt hij ons niet mee dat hij tijdens de zomervakantie meer dan 80 uren per maand 
gaat werken. 
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Zij voldoen niet aan het principe te goede trouw en wij kunnen bijgevolg geen gunstig gevolg geven 
aan hun verzoek tot verzaking van de terugvordering.” 

 

De Geschillencommissie meent dat uit de beschrijving van het begrip ‘te goeder trouw’ bij de 
Toelichtingsnota nr. 19 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (cf. 6.1) volgt dat de goede 
trouw van de ontvanger moet kunnen worden weerhouden op het ogenblik van de ontvangst van 
het ten onrechte toegekende Groeipakket, zodat derhalve de beoordeling van de goede trouw in het 
kader van een aanvraag om afzien van terugvordering verder in principe voor elke onverschuldigde 
betaling apart kan worden onderzocht. 

 

 Terugvordering betreffende …………………….. voor januari 2019 

Uit de uiteenzetting van verwerende partij ten aanzien van de Geschillencommissie d.d. 9 maart 
2022 blijkt dat mevrouw ……………….. of een ander gezinslid half februari 2019 had meegedeeld dat 
…………………….. zijn studies had stopgezet in januari 2019 en vanaf 15 februari 2019 was 
tewerkgesteld. 

Uit de later beschikbare DmFa-gegevens bleek dat …………………….. reeds in januari 2019 voor meer 
dan 80 uren was tewerkgesteld: 6 uren op 2 januari 2019 en voltijds (38 uren per werkweek) vanaf 
14 januari 2019 (14 werkdagen in januari 2019). 

Verwerende partij verwijst aangaande de goede trouw naar de vanaf 2013 jaarlijks verstuurde 
infobrieven.   

Verwerende partij legt kopie van de recentste infobrief voor, die aan mevrouw ………………. werd 
verstuurd op 20 september 2018. 

Bij deze brief werd aan mevrouw …………………… gevraagd het kinderbijslagfonds onmiddellijk te 
contacteren indien het kind definitief stopt met studeren en begint te werken. 

In de bij de brief gevoegde infobundel wordt dienaangaande verder nog vermeld: 

“Verwittig ons als er iets verandert in de situatie van de jongere om te vermijden dat er onterecht 
uitbetaalde kinderbijslag moet worden teruggevorderd. Breng zeker je kinderbijslagfonds op de 
hoogte als de jongere meer dan 240 uren per kwartaal werkt tijdens het schooljaar (bij voltijds 
onderwijs) of wanneer het inkomen het grensbedrag overschrijdt (bij deeltijds onderwijs, 
alternerende opleiding, leercontract).” 

De Geschillencommissie meent dat de verwerende partij te laat in kennis werd gesteld waardoor er 
een onverschuldigde betaling is gebeurd. 

 

 Terugvordering betreffende verzoeker voor de maanden juli 2020, september 2020 en juni 
2021  
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Voor de terugvordering van het Groeipakket toegekend voor verzoeker voor de maanden juli 2020, 
september 2020 en juni 2021 kan worden verwezen naar de infobrief die werd verstuurd op 6 
september 2019, waarbij mevrouw …………………. in kennis werd gesteld van de voorwaarden voor 
studenten en schoolverlaters ouder dan 18 jaar in de regeling van het Groeipakket, zodat het 
vermoeden van goede trouw hier ook wordt weerlegd.  
 

Verzoeker stelt dienaangaande in zijn verzoek d.d. 27 december 2021 wat volgt:  

“Verder word er bij ‘onder te goeder trouw’ verstaan het niet weten of redelijkerwijze niet kunnen 
weten dat men ten onrechte toelagen heeft ontvangen. Er wordt vermeld dat we via een 
informatiebrief op 6 september 2019 op de hoogte werden gebracht van de reglementering en dat 
we de uitbetaler op de hoogte moesten brengen, maar wij hebben die brief nooit in ons handen 
gekregen.  

Het was mijn vader die alle brieven ontving in 2019-2020 en met de echtscheiding in proces werden 
we nooit op de hoogte gebracht van brieven die voor ons bestemd waren. Ik wil niet zeggen dat het 
onmogelijk voor mij en mijn broer was om te weten van het bestaan van de 80 urennorm, maar we 
stonden er gewoonweg totaal niet bij stil.  

Elke maand in 2019-2021 waar we de nood hadden voor een extra inkomen om rond te kunnen 
komen in onze dagelijkse kosten, gingen we dan ook werken. We wisten toen totaal niet van de 80 
urennorm en gingen gewoon werken, omdat het broodnodig was. In die hectische en stressvolle 
periode met ook nog onze eigen privé-leven dachten we totaal niet aan de reglementering, omdat er 
gewoonweg zoveel andere zaken afspeelde.  

Daarnaast wil ik aangeven dat we in geen enkele geval aan bedrog, bedrieglijke handelingen of 
fraude hebben gedaan. Al onze uren zijn aangegeven via de DMFA-gegevens, dus het is onmogelijk 
om met voorbedachten rade aan bedrog of fraude te doen. Als u ook kijkt naar de maanden waarin 
we de 80 urennorm hebben overschreden, ziet u dat dit willekeurige maanden zijn waar een extra 
inkomen broodnodig was. Als we dit bewust wilden doen (met de gedachte om bedrog te plegen), 
dan hadden we alle maanden de 80 urennorm overschreden.  

 Tot slot willen we nogmaals onze excuses aanbieden voor het overschrijden van de reglementering 
en meegeven dat dit niet meer zal gebeuren zonder dat …………….. op de hoogte word gebracht. Het 
enigste reglementering dat in die periode in mijn hoofd speelde was de 475 uren dat een jobstudent 
onbelast mag werken en aangezien ik met IKEA een bediende contract heb en dus elke maand toch 
belasting betaal, ging ik er vanuit dat er geen regels werden overschreden, waarvoor mijn excuses.”  

 

In toepassing van de richtlijnen van de Toelichtingsnota nr. 19 wordt dienaangaande van de 
uitbetalingsactoren verwacht dat zij bij de beoordeling van de goede trouw geval per geval “het 
standpunt innemen van een ontvanger die handelt met ‘normale voorzichtigheid en toewijding’ en 
niet dat van de concrete ontvanger die de onverschuldigde betaling ontving. Zo heeft het feit dat de 
concrete ontvanger het slachtoffer was van omstandigheden (ziekte, zwakzinnigheid, gebrekkige 
kennis van de taal,….) die op het moment van de betaling zijn begrip konden schaden, geen 
weerslag” (cf. supra).  

In het licht van deze richtlijn mag worden aangenomen dat wanneer de ontvanger tijdig door de 
uitbetalingsactor expliciet wordt ingelicht over de geldende voorwaarden opdat er steeds verder een 
recht op Groeipakket zou kunnen worden toegekend, de ontvanger doorgaans geacht moet worden 
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redelijkerwijs te kunnen inschatten of een ontvangen bedrag aan Groeipakket al dan niet terecht 
werd toegekend.  

Verzoeker stelt hierbij dat de post niet altijd adequaat zou zijn ontvangen door het gezin en dat zijn 
vader alle post zou hebben ontvangen tijdens de lopende echtscheidingsprocedure:  

“Het was mijn vader die alle brieven ontving in 2019-2020 en met de echtscheiding in proces werden 
we nooit op de hoogte gebracht van brieven die voor ons bestemd waren.”  

 
De Geschillencommissie stelt evenwel vast dat de vader van verzoeker, de heer …………………….., en 
mevrouw ………………….. uit de echt zijn gescheiden op 16 september 2020, maar dat de heer ………… 
………… reeds eerder, vanaf 2 april 2019 en derhalve ruim vóór het versturen door verwerende partij 
van voornoemde infobrief, geen deel meer uitmaakte van het gezin van verzoeker. Bovendien waren 
er reeds lang voordien zoals door de verwerende partij aangegeven, informatiebrieven verstuurd 
naar het gezin.  

Bovendien blijkt uit het standpunt van verwerende partij dat niemand uit het gezin verwerende 
partij op de hoogte heeft gebracht van enige tewerkstelling van verzoeker, hetgeen verzoeker ook 
niet betwist. 

Er blijkt derhalve niet afdoende dat verzoeker of mevrouw ………………… geen kennis hebben kunnen 
nemen van de door verwerende partij verstuurde infobrief d.d. 6 september 2019.  

 

De Geschillencommissie meent dan ook dat verwerende partij het vermoeden van goede trouw in 
het kader van de richtlijnen van de Toelichtingsnota nr. 19 afdoende heeft weerlegd wat betreft het 
ten onrechte ontvangen Groeipakket voor verzoeker voor de maanden januari 2019, juli 2020, 
september 2020 en juni 2021.   

  

7. Beslissing: 

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

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

 

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 
vordering van de verzoeker ontvankelijk maar ongegrond is in de mate dat de goede trouw niet kan 
worden weerhouden wat betreft de onverschuldigde betalingen voor de maanden januari 2019, juli 
2020, september 2020 en juni 2021. 

De Geschillencommissie bevestigt de beslissing van verwerende partij zoals aan verzoeker ter kennis 
werd gegeven door de Klachten- en bemiddelingsdienst van het VUTG per e-mail d.d. 24 december 
2021. 
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Aldus uitgesproken te Brussel op 8 april 2022; 
 

De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

De heer Ignace Lambert (Opgroeien regie) en mevrouw Nele De Blauwe (MyFamily), 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 


