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

OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/033 

8 april 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0309 

 

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

- Verzoekster –  

 

TEGEN :  

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

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat door verzoekster werd ingediend per e-mail d.d. 16 
november 2021 bij de Geschillencommissie1, gericht tegen de beslissing van 
verwerende partij d.d. 4 november 2021; 

 
1 Bij de bepalingen van artikel 104, 1e lid van het Decreet van 27 april 2018 (tot regeling van de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid) werd er bij Kind en Gezin (Opgroeien Regie) een geschillencommissie ingericht.  In 
toepassing van het 2e lid van voormeld artikel kan er tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan na afloop van de termijn waarin hij op 
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Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 2 december 2021 waarbij 
aan verzoekster de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun 
belangen op deze zitting van 8 april 2022 kunnen komen verdedigen of zich daarbij 
door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat verzoekster de zitting d.d. 8 april 2022 digitaal bijwoont via 
Teams; 

Gelet op het feit dat verwerende partij niet is verschenen of zich heeft laten 
vertegenwoordigen op 8 april 2022; 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

Verzoekster ontving vanaf januari 2019 Groeipakket als bijslagtrekkende voor de kinderen:  

- ……………. (°………..2004); 

- …………….. (°………..2002). 

Op 2 oktober 2020 verliet het kind ……................. het gezin, waardoor er vanaf 1 november 2020 
voor het kind ................ werd overgeschakeld naar een begunstigdenkern met de 2 ouders als 
begunstigden (nl. verzoekster en de heer ................ ................). De betaling gebeurde nog steeds op 
het rekeningnummer van verzoekster. 

Uit de toelichting van de verwerende partij blijkt dat zij ingevolge een vonnis de sociale toeslag vanaf 
januari 2021 volledig aan verzoekster betaalde. 

Verzoekster had recht op een sociale toeslag (artikel 50ter AKBW) vanaf 25 september 2017 tot en 
met januari 2021. Omdat er dan geen ziekte-attest meer werd ontvangen van verzoekster, heeft 
verwerende partij de sociale toeslag 50ter in beraad gehouden vanaf februari 2021. 

De schooltoeslag voor het schooljaar 2021-2022 voor ................ werd aan verzoekster betaald in 
september 2021. 

Naar aanleiding van een anonieme klacht, werd er op verzoek van het RIZIV een politieonderzoek 
opgestart naar de mogelijke feitelijke samenwoonst van verzoekster en de heer ................ 
................. 

Er werd door verwerende partij geconcludeerd dat er sprake is van samenwoonst met de heer 
................ vanaf mei 2021. Om die reden diende er volgens de verwerende partij voor de toekenning 
van de sociale toeslag en voor de schooltoeslag voor het schooljaar 2021-2022 rekening te worden 
gehouden met de gezamenlijke inkomsten van verzoekster en de heer ................. Omdat het 
inkomen van beiden samen het grensbedrag overschrijdt, is er geen recht meer op een sociale 

 
basis van dit decreet een beslissing moet nemen (met uitzondering van de in het 3e lid bepaalde 
uitzonderingen), alleen beroep worden ingesteld bij deze geschillencommissie. 
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toeslag vanaf juni 2021 en wordt de schooltoeslag voor het schooljaar 2021-2022 voor het kind 
................ teruggevorderd. 

Verzoekster kan daar niet mee instemmen en stelt dat de heer ................ niet bij haar woont. Hij zou 
haar regelmatig helpen, gelet op haar zwakke gezondheid en zou haar mantelzorger zijn, reden 
waarom hij regelmatig in haar woning aanwezig zou zijn. Zij stelt echter formeel geen huishouden 
met hem te vormen en stelt dat zij allebei hun eigen woning hebben waar ze ook het grootste deel 
van de tijd apart verblijven. 

 

3. Standpunt van verzoekster: 
 

In haar verzoek d.d. 16 november 2021 formuleerde verzoekster het volgende: 

“Ik ben ervan beschuldigd feitelijk samen te wonen met mijn vriend ................ ................. Daarom 
moet ik nu sociale toeslag en een gedeelte studiebeurs terug te betalen. ................ is mijn vriend en 
mantelzorger, maar hij is eigenaar van zijn eigen woning en vormt geen huishouden met mij. 

1. Mijn vriend ................ ................ is niet verhoord geweest door de politie. Hij kon dus geen 
uitleg geven over zijn verblijfplaats, zijn nutsverbruik (maandelijks 72€ gas, +/-55€ 
elektriciteit), … Er is geen huiszoeking geweest op zijn adres, op welke basis de politie had 
kunnen zien hoeveel kledij, etenswaren, … er bij hem ter plaatse waren. 
Op mijn adres is er een huiszoeking geweest en ik ben ook verhoord geweest door de politie. 
Mijn advocaat heeft zelf voorgesteld om mee te gaan naar het verhoor, om mij bij te staan 
(gezondheidsproblemen) en gezien de onterechte vermoedens.  
In mijn living hangt er een groepsfoto, waarop wij en mijn 2 kinderen staan. Daar heeft de 
politie een foto van genomen 
 

2. ................ heeft een waterput en gebruikt alleen stadswater als hij een bad neemt. Hij heeft 
geen wasmachine en zijn moeder doet zijn was. Een groot deel van zijn kledij is bij zijn 
moeder in ………………... Op mijn adres zijn er weinig kleren van hem.  Zijn moeder kookt ook 
regelmatig voor hem en plaatst het overdag in zijn frigo in ………………., zodat hij het kan 
opwarmen. Ik kook maar zelden mee voor hem en die porties eet hij ook thuis op. 
Mijn eigen nutsverbruik is gedaald, wat abnormaal is als ................ op mijn adres zou wonen. 
 

3. ................ werkt als enige magazijnier in het bedrijf, regelmatig tot 19u. Hij betaalt zijn 
hypothecaire lening alleen af aan 400€/maand (tot 2031). Wij leggen geen “huishoudpot” 
samen voor boodschappen of nutsverbruik. Mijn nutsverbruik kost 122,78€/kwartaal water 
exclusief regenwater, 312,03€/jaar elektriciteit bij ……….., 319,7€/jaar gas bij ……... Ik betaal 
ook alleen mijn hypothecaire lening (497,38€/maand tot 2038) en de boodschappen voor mij 
en mijn zoon ................. Mijn dochter woont niet meer op mijn adres sinds 30/8/2019. 
 

4. De politie zou 4 personen in mijn buurt hebben gesproken en deze buren hebben mij zelf 
gezegd dat de auto van ................ hier wel eens staat. Hij is mantelzorger voor mij. Ik ben 
thuis omdat ik invalide ben (waarvan ik een attest heb voorgelegd). Ik ben ook regelmatig in 
behandeling in het ziekenhuis. ................ kan niet altijd parkeren voor zijn deur en staat dan 
in een andere straat geparkeerd. Ik weet niet of er bij hem, buren zijn gesproken. Maar het is 
niet omdat zijn auto daar niet staat, dat hij dan bij mij verblijft. 
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5. ................ komt hier dagelijks, na zijn werk voor de duur van 1u30 ongeveer. Wanneer ik heel 
ziek ben en mijn zoon naar school is, zal ................ langer bij mij blijven. Tijdens de 
weekdagen slaapt ................ meestal op zijn eigen adres, tenzij is een opstoot doe. Ik krijg 
dan inspuitingen en moet afwachten wanneer mijn symptomen verminderen. Sinds covid, 
moet ik ook een puffer gebruiken voor ademhalingsproblemen. 
 

6. Ik ontvang nu 55,11€ stempelgeld per dag. Ik ben in beroep gegaan tegen de beslissing van 
het RIZIV om mij niet als invalide te erkennen. Ik wacht op de definitieve beslissing. 

 
Ik hoop dat jullie rekening kunnen houden met mijn uitleg.” 

“Wat ik ook nog wil meedelen is dat alles grondig onderzocht is door de rva en hun besluit is dat 
................ hier niet woont. “ 

 
Per e-mail d.d. 18 november 2021 heeft verzoekster op verzoek van het secretariaat van de 
Geschillencommissie nog aanvullende documenten bijgebracht, meer bepaald: de beslissing van de 
uitbetalingsactor, verhoor bij de politie, besluit van de RVA en doktersattesten. 

Per e-mail d.d. 6 april 2022 heeft verzoekster een attest bijgebracht van haar mutualiteit waaruit 
blijkt dat de heer ................ vanaf 10 februari 2022 erkend is als mantelzorger. 

 
 

4. Standpunt van verwerende partij: 
 

4.1. Beslissing van verwerende partij aan verzoekster d.d. 4 november 2021: 
 

“Bij nazicht van je dossier zagen we dat je voor de periode van 1 september 2021 tot 30 september 
2021 ingevolge sociale fraude een bedrag van 907,01 €  kreeg waar je geen recht op had. 
 
De reden hiervan is de volgende: 
 
Wij ontvingen een verslag van een beëdigd ambtenaar waaruit blijkt dat u sedert 2 mei 2021 samen 
woont met ................ ................. 
Wij werden daarvan niet op de hoogte gebracht. 
Ingevolge die samen woonst is er vanaf 1 juni 2021 geen recht meer op een sociale toeslag. 
Dit heeft ook een invloed op de studietoelage van 2021. Aangezien jullie gezamenlijke inkomsten 
hoger liggen dan het grensbedrag, hebt u daar geen recht op. 
 
De sociale toeslag werd al geblokkeerd ingevolge het onderzoek vanaf februari 2021. 
Voor de periode van 1/2/2021 tot 31/5/2021 kan die nog bijgepast worden. 
Dit betreft een bedrag van 417,49 euro. 
Dit zal worden ingehouden van het ten onrechte om dit bedrag te verminderen. 
 
 
Hieronder vind je de samenstelling van dit bedrag van het ten onrechte. 
 
Een kopie van de artikels die van toepassing zijn, kan op verzoek verkregen worden. 
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Overzicht ten onrechte kinderbijslag 
 

bedrag ten 
onrechte 

datum 
betaling Soort 

maand ten 
onrechte 

907,01 06/09/2021 studietoelage sep/21 
 
 
 
Je verkreeg de kinderbijslag dus door frauduleuze handelingen. 
 
Daarom vorderen wij ook de interesten op de ten onrechte ontvangen kinderbijslag terug. De 
interesten bedragen 10,09 Euro.  
Een overzicht van de berekening van de interesten kan op vraag bekomen worden. 
 
Opgelet! Dit bedrag aan intresten is voorlopig en kan nog verhogen. Het kan slechts definitief 
berekend worden van zodra je het volledig bedrag hebt terug betaald.  
Momenteel vorderen wij in totaal 917,1 € (bedrag + basisinteresten) terug. 
 
De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar (art. 97 Decreet Groeipakket) en begint op 04/11/2021. 
De termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum 
waarop de toelage is betaald. 
 
Omwille van sociale fraude houden wij dit bedrag aan 100% in op je toekomstig groeipakket (artikel 
1410,§4 Gerechtelijk Wetboek). Er is geen mogelijkheid om minder in te houden.   
Bovendien is er in geval van sociale fraude geen kwijtschelding van schuld mogelijk. (art.103§3 
Decreet Groeipakket).  
 
Aangezien we nog een bijpassing konden doen van 417,49 euro (zie uitleg bovenaan), bedraagt het 
saldo nog 499,61 euro 
  
Er is in geval van sociale fraude geen kwijtschelding van schuld mogelijk. (art.103§3 Decreet 
Groeipakket).  
 
 
Als je niet akkoord gaat met  deze beslissing en de terugvordering gaat enkel over een periode vanaf 
1-1-2019, dan kan je hiertegen beroep aantekenen bij de geschillencommissie via email 
naar geschillencommissie@kindengezin.be ofwel per post op het adres van Kind en Gezin, 
Hallepoortlaan 27, 1060 St.-Gillis. Je beschikt over een termijn van 3 maanden om in beroep te gaan 
vanaf de datum van deze brief.”  
  
 

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

 
4.2.1. Het standpunt van verwerende partij werd meegedeeld aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie per e-mail d.d. 15 december 2021 en luidt als volgt: 

“In het voorliggende dossier betaalden onze diensten vf januari 2019 het groeipakket uit (cfr art 210, 
212 en 222 GPD) voor: 
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-................ ................ (°………….2004):  

=> basisbedrag laag (93,93 euro) + sociale toeslag 50ter (102,88 euro) + leeftijdstoeslag (49,86 euro)  

-................ ................ (°………….2002): 

=> basisbedrag midden (173,80 euro) + sociale toeslag 50ter (29,64 euro) + leeftijdstoeslag (49,86 
euro)  

Onze diensten betaalden vf januari 2019 in een BTK- dossier met uitbetalingen aan de moeder mevr. 
................ (cfr art 225 GPD) op haar rekeningnummer (……………………………….) en dit tot en met 
31/10/2020. 

Op 02/10/2020 verliet het kind ................ ................ het gezin om alleen te gaan wonen. Bijgevolg 
betalen onze diensten vf 01/11/2020 aan de BGK met de 2 begunstigde ouders (................ en 
................ ................) en dit nog enkel voor ................ (cfr Toelichtingsnota 7-bijlage 1) en nog steeds 
op rekeningnummer …………………..  (op naam van ................).  

Ingevolge de ombuiging wordt de sociale toeslag vanaf 11/2020 betaald volgens de regels van 
gelijkmatig verdeelde huisvesting. In december 2020 ontvingen onze diensten echter een vonnis 
waaruit blijkt dat het zwaartepunt van verblijf van ................ bij de moeder ligt. Bijgevolg werd de 
sociale toeslag vanaf 01/2021 (tot 05/2021) voor 100% betaald aan mevr ……………… (cfr 
Toelichtingsnota 7-bijlage 2). 

................ was langdurig ziek van 25/09/2017 tot 15/04/2018 met recht op sociale toeslag 50ter. 
Aansluitend is haar periode van gelijkstelling gestart van 16/04/2018 tot 31/03/2020 (met 
uittrimestrialisering tot 06/2020 als ex-zieke). De sociale toeslag 50ter werd nog uitbetaald tot 
01/2021 (onze diensten ontvingen geen ziekte-attest meer van de moeder, zodat de sociale toeslag 
50ter in beraad werd gezet vanaf 02/2021). 

De voorliggende betwisting betreft het recht op sociale toeslag en de Separ 2020-20212 voor 
.................  

Officieel wonen ................ en ................ ................ niet samen. Echter, via VUTG werden onze 
diensten ingelicht dat betrokkenen (volgens een anonieme klacht) feitelijk samenwonen (cfr mail dd 
18/02/21 VUTG-Sociale Begeleiding- en Toezichtdienst in bijlage). Bijgevolg werd een controle ter 
plaatse aangevraagd en werd de sociale toeslag in beraad gehouden. 

Ingevolge de gezinsinspectie dd 03/11/2021 werd geconcludeerd dat ……………… samenwoonst vormt 
met ................ ................ en dit sedert 05/2021 (cfr controleverslag in bijlage).  

De officiële toestand komt bijgevolg niet overeen met de feitelijke toestand (cfr art.3§3 BVR sociale 
toeslagen). Aangezien betrokkene dit nooit heeft gemeld aan onze diensten, is er sprake van 
domiciliefraude. 

Omwille van de samenwoonst vanaf 05/2021 hebben onze diensten de gezamenlijke inkomsten 
onderzocht van …………  en ................ (cfr Toelichtingsnota 8+ Toelichtingsnota 13). Omdat de 
gezamenlijke inkomsten van betrokkenen te hoog zijn (cfr overzicht in bijlage) : 

 
2 De Geschillencommissie merkt op dat het schooljaar foutief wordt vermeld in de toelichting van verwerende 
partij. De terugvordering heeft betrekking op de schooltoeslag voor het schooljaar 2021-2022. 
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-eindigt het recht op sociale toeslag op 31/05/2021 (cfr art.18 en art.222 Groeipakketdecreet, art 
3§3 van het BVR Sociale toeslag en Toelichtingsnota 8);  

-en is er voor ................ geen recht op de Separ 2020-20213(cfr art 24 GPD + BVR selectieve 
participatieslagen + Toelichtingsnota 13).  

Bijgevolg werd op 03/11/2021 de (reeds op 06/09/21 voor ................) betaalde Separ 2020-20214  
(tbv 907,01 euro) teruggevorderd (cfr art 97 Groeipakketdecreet) en voerden onze diensten een 
bijpassing uit van de sociale toeslag over de periode 02/2021 tot 05/2021. Deze bijpassing van de 
sociale toeslag werd echter onmiddellijk ingehouden ter aanzuivering van de opgemaakte 
terugvordering van de SEPAR. Omdat er sprake is van domiciliefraude, worden ook de interesten 
teruggevorderd en werd er ingehouden aan 100% op het toekomstige Groeipakket (cfr art 103 
Groeipakketdecreet en art 1410§4 Gerechtelijk wetboek + debetbrief dd 04/11/21 in bijlage). 

Op 18/10/2021 (=voor het resultaat van de controle) meldde mevr ................ ons dat ze een brief van 
de RVA had ontvangen (cfr bijlage BRF RVA) en op 28/10/2021 verzocht mevrouw ................ ons om 
een regularisatie van haar groeipakket omdat ze beweerde alleen te wonen met ................. 

Op 29/10/2021 meldde mevr ................ aan onze diensten dat ................ ................ haar 
mantelzorger is en bezorgde ons ter zake een doktersbriefje (cfr bijlage). Onze diensten stuurden dit 
begin van bewijs (via onze SPOC FRAUDE) door aan VUTG op 12/11/2021 met de vraag naar de 
impact op de eerdere vaststellingen van de gezinsinspectie in dit fraudedossier(cfr mailverkeer in 
bijlage).  

Tot op vandaag zijn onze diensten echter enkel in het bezit van het doktersbriefje (zonder vermelding 
van enige periode) en hebben we nog geen antwoord van VUTG ontvangen op onze mail dd 12/11 jl 
ter zake. We bezitten evenmin een registratieformulier inzake de mantelzorg. 

Tot op heden ontvingen onze diensten dus geen afdoend bewijs dat ................ de mantelzorger is van 
mevrouw ................, zodat onze diensten (tot tegenbewijs) betrokkenen verder aanzien als een 
feitelijk gezin op basis van het hogergenoemde controleverslag van de gezinsinspectie dd 03/11 jl. 

Bovenstaande toelichting toont aan dat onze diensten het dossier hebben beheerd conform de 
vigerende regelgeving en administratieve richtlijnen. 

Wettelijke grondslag 

-Art.3§3 BVR sociale toeslagen: 

§1. Het samenwonen, vermeld in artikel 2, §2, blijkt uit een gemeenschappelijk domicilie volgens de 
gegevens vermeld in het Rijksregister en kan alleen weerlegd worden door een officieel document 
van een overheid of een overheidsinstelling, dat gebaseerd is op de reële gezinssituatie. 
… 
§3. Als het samenwonen niet blijkt uit de gegevens van het Rijksregister, kan de vorming van 
een feitelijk gezin bewezen worden door: 
1°      een controle door de gezinsinspecteur; 
2°      een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst, waaruit de feitelijke 
gezinssamenstelling blijkt; 

 
3 Het betreft de schooltoeslag voor het schooljaar 2021-2022. 
4 Het betreft de schooltoeslag voor het schooljaar 2021-2022. 
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3°      een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof; 

4°      een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de begunstigde en van de persoon met wie 
de begunstigde samenwoont. 
 

-art.18 Groeipakketdecreet: 

Het basisbedrag, vermeld in artikel 13, wordt voor het rechtgevende kind verhoogd met een 
maandelijkse sociale toeslag als de inkomsten van het gezin van de begunstigden bepaalde grenzen 
niet overschrijden. 

Het bedrag van de toeslag, vermeld in het eerste lid, bedraagt: 

1° 50 euro per kind voor gezinnen tot en met twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis niet meer dan 30.378,60 euro bedragen; 

2° 80 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis niet meer dan 30.386,52 euro bedragen; 

3° 60 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis tussen 30.386,52 euro en 60.000 euro liggen. 

Als ten gevolge van een gelijkmatig verdeelde huisvesting, bepaald of bekrachtigd door de bevoegde 
rechtbank, de huisvesting van het rechtgevende kind gelijk is verdeeld tussen de ouders, wordt het 
bedrag van de toeslag gehalveerd toegekend in elk rechtgevend gezin. 

Als de huisvesting van het rechtgevende kind niet gelijk is verdeeld tussen beide ouders, zoals 
bepaald of bekrachtigd door de bevoegde rechtbank, wordt het kind voor de toepassing van het 
tweede lid alleen meegeteld in het gezin waar het kind meer dan de helft van de tijd verblijft. 

Als de al dan niet gelijkmatig verdeelde huisvesting van het rechtgevende kind niet is bepaald of 
bekrachtigd door de bevoegde rechtbank, wordt ervan uitgegaan dat de huisvesting van het 
rechtgevende kind gelijk is verdeeld tussen de ouders en wordt het bedrag van de toeslag gehalveerd 
toegekend in elk rechtgevend gezin. 

Als het rechtgevende kind is geplaatst door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid in 
een pleeggezin, wordt het kind voor de berekening van de toeslag en de gezinsgrootte, vermeld in 
het tweede lid, in het pleeggezin volledig meegeteld. 

Als het rechtgevende kind is geplaatst door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid in 
een instelling, wordt het kind voor de berekening van de toeslag en de gezinsgrootte, vermeld in het 
tweede lid, in het gezin waar het verbleef voorafgaand aan de plaatsing, volledig meegeteld. In 
toepassing van artikel 68, §3, wordt het kind daarentegen niet meegeteld in het gezin waar het 
verbleef voorafgaand aan de plaatsing. 

De Vlaamse Regering bepaalt met welke inkomsten van welke personen rekening wordt gehouden 
om de gezinsinkomsten, vermeld in het eerste lid, vast te stellen. Ze bepaalt de periode waarin de 
sociale toeslag wordt toegekend, en ze kan de gezinsgrootte nader bepalen. De Vlaamse Regering 
stelt ook een alarmbelprocedure vast voor de onmiddellijke aanpassing van het recht op sociale 
toeslag. 
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-artikel 24 Groeipakketdecreet :  
  
Een jaarlijkse selectieve participatietoeslag leerling, waarvan het bedrag is bepaald in hoofdstuk 4 
van deze titel, wordt toegekend aan de leerling die aan al de volgende voorwaarden voldoet:  
 
1° de leerling heeft de Belgische nationaliteit, of de leerling van wie het bewijs niet geleverd wordt 
dat hij de Belgische nationaliteit bezit, is toegelaten of gemachtigd om in het Rijk te verblijven of er 
zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;  
 
2° de pedagogische voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2 van deze titel;  
 
3° de financiële voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van deze titel.  
 
De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het eerste lid, 1°, bepalen.  
 
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de selectieve participatietoeslagen 
leerling.”  
  
-BVR Selectieve participatietoeslagen -cfr G-pedia 

- Art 210 Groeipakketdecreet: 

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

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

Onder de opening van het recht op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering op 
31 december 2018 wordt verstaan het op dat tijdstip voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van 
de kinderbijslagreglementering. Het is niet relevant of de effectieve aanvraag tot toekenning van 
de kinderbijslag op 31 december 2018 al effectief is ingediend. 

§2. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag overeenkomstig paragraaf 1, blijft recht 
geven op de kinderbijslag, zoals die bestond binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 
december 2018, overeenkomstig artikel 42 van de Algemene kinderbijslagwet. 

In afwijking van het eerste lid, als verschillende rechtgevende kinderen als vermeld in paragraaf 1, 
behoren tot de groepering rond de bijslagtrekkende, zoals die bestond op 31 december 2018, wordt 
het bedrag van de kinderbijslag waarop die kinderen recht geven, in aflopende wijze aangepast in 
functie van de leeftijd van de rechtgevende kinderen binnen die groepering. Het jongste kind krijgt 
daardoor de laagste kinderbijslag, het tweede jongste kind de tweede laagste kinderbijslag en het 
derde jongste en oudere kinderen de hoogste kinderbijslag. Die aanpassing wordt doorgevoerd vanaf 
1 januari 2019. 
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§3. In afwijking van paragraaf twee, tweede lid, als één of meerdere van de kinderen binnen een 
groepering een rechtgevend kind is zoals bedoeld in artikel 8, §2, 4°, wordt het bedrag waarop 
dit rechtgevend kind recht heeft op 31 december 2018 voor de duur van het recht behouden. 

§4. De kinderbijslag, waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2, wordt 
verbonden aan het rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1. 

Als dat rechtgevende kind niet langer recht geeft op kinderbijslag of als het kind het gezin van 
zijn bijslagtrekkende of begunstigden verlaat, wordt alleen de kinderbijslag die verbonden is aan dat 
rechtgevende kind, niet meer toegekend. De overige rechtgevende kinderen blijven, in voorkomend 
geval, recht geven op de kinderbijslag zoals die voor hen is bepaald overeenkomstig paragraaf 2. 

Als voor het rechtgevende kind het recht op kinderbijslag na 31 december 2018 tijdelijk wordt 
onderbroken en het kind op een later tijdstip opnieuw recht geeft op kinderbijslag omdat het 
opnieuw voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8, geeft het kind opnieuw recht op 
de kinderbijslag die aan het kind verbonden is, zoals die is bepaald overeenkomstig paragraaf 2. 

§5. Als een rechtgevend kind dat kinderbijslag ontvangt overeenkomstig para- graaf 1, op 31 
december 2018 geplaatst was in een instelling en vanaf of na 1 januari 2019 niet meer geplaatst is in 
de instelling, wijzigt de kinderbijslag, zoals die overeenkomstig de proportionele verdeelsleutel op 
grond van de kinderbijslagreglementering is vastgesteld op 31 december 2018. Die wijziging geldt 
voor elk van de rechtgevende kinderen van het gezin van het geplaatste kind 
die kinderbijslag ontvangen overeenkomstig paragraaf 1, zoals dat gezin het laatst bekend is. 

Als een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag overeenkomstig paragraaf 1 en dat behoort 
tot het gezin van een kind dat op 31 december 2018 ge- plaatst was in een instelling, vanaf of na 1 
januari 2019 niet langer recht geeft op kinderbijslag of het gezin van de bijslagtrekkende of 
begunstigden verlaat, wijzigt ook de kinderbijslag voor die rechtgevende kinderen, zoals die 
overeenkomstig de proportionele verdeelsleutel is vastgesteld op 31 december 2018. 

Als in het gezin van het rechtgevende kind dat op 31 december 2018 geplaatst was in een instelling, 
vanaf of na 1 januari 2019 een nieuw rechtgevend kind bij komt dat overeenkomstig paragraaf 1 
recht geeft op kinderbijslag op 31 december 2018, wijzigt de kinderbijslag voor de andere 
rechtgevende kinderen van het gezin, zoals die overeenkomstig de proportionele verdeelsleutel was 
vastgesteld op 31 december 2018. 

In de situaties, vermeld in het eerste, tweede en derde lid, geeft elk van de rechtgevende kinderen 
van het gezin van het geplaatste kind vanaf dat ogenblik recht op de kinderbijslag, zoals die voor die 
kinderen is vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2, los van de plaatsing in een instelling. 

Het rechtgevende kind dat er in het gezin bij komt, vermeld in het derde lid, blijft echter 
zijn kinderbijslag behouden, zoals die voor dat kind is vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2. 

In afwijking van het eerste lid, als het rechtgevende kind dat recht geeft 
op kinderbijslag overeenkomstig paragraaf 1, op 31 december 2018 geplaatst was  in een instelling 
en als aan het kind een derde van de kinderbijslag wordt betaald op een bankrekening op zijn naam, 
overeenkomstig artikel 70bis, vierde lid, van de Algemene kinderbijslagwet, geeft dat kind, als het 
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vanaf of na 1 januari 2019 niet meer geplaatst is in die instelling, na beëindiging van de plaatsing 
recht op de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, titel 3 tot en met 5. 

-art.212 Groeipakketdecreet 

§1. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, zal recht 
geven op de maandelijkse leeftijdsbijslag, vermeld in artikel 44, §2, van de Algemene 
kinderbijslagwet, namelijk: 

1° 31,99 euro voor een rechtgevend kind van minstens zes jaar; 

2° 48,88 euro voor een rechtgevend kind van minstens twaalf jaar; 

3° 62,15 euro voor een rechtgevend kind van minstens achttien jaar. 

§2. In afwijking van paragraaf 1 geeft een oudste rechtgevend kind, waarvoor 
een bijslagtrekkende of begunstigden, aan wie kinderbijslag wordt betaald voor een rechtgevend 
kind dat recht geeft op kinderbijslag van 92,09 euro, de gezinsbijslagen ontvangen, recht op de 
maandelijkse leeftijdsbijslag, vermeld in artikel 44, §1, van de Algemene kinderbijslagwet, namelijk: 

1° 16,04 euro voor een rechtgevend kind van minstens zes jaar; 

2° 24,43 euro voor een rechtgevend kind van minstens twaalf jaar; 

3° 28,16 euro voor een rechtgevend kind van minstens achttien jaar. 

§3. Als het oudste rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 2, niet langer recht geeft 
op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, krijgt het volgende oudste rechtgevende kind van 
de bijslagtrekkende of begunstigden waarvan sprake in paragraaf 2, dat recht geeft 
op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, de leeftijdsbijslag, vermeld in paragraaf 2, in plaats 
van de leeftijdsbijslag, vermeld in paragraaf 1. 

Als het oudste rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 2, na een onderbreking opnieuw recht geeft 
op de kinderbijslag, vermeld in artikel 210, §1, zal dat kind opnieuw recht hebben op de maandelijkse 
leeftijdsbijslag overeenkomstig paragraaf 2. Het tweede oudste rechtgevende kind, vermeld in het 
vorige lid, krijgt opnieuw de leeftijdsbijslag, vermeld in paragraaf 1. 

§4. In afwijking van paragraaf 2 geeft het oudste rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 2, recht op 
de maandelijkse leeftijdsbijslag, vermeld in paragraaf 1, als dat kind recht geeft op een sociale 
toeslag als vermeld in artikel 222, of op de zorgtoeslag, vermeld in artikel 218. 

Het kind blijft vervolgens verder recht geven op de maandelijkse leeftijdsbijslag overeenkomstig 
paragraaf 1. 

 -art.222 Groeipakketdecreet: 

§1. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat recht 
geeft op de gewone wezenbijslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale 
toeslag als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, tweede lid, 1° en 2°. 
Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat recht geeft 
op de gewone wezenbijslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale toeslag 
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als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, tweede lid, 3°, op voorwaarde dat er in het 
gezin van zijn bijslagtrekkende of begunstigden een derde of volgend rechtgevend kind bij komt 
vanaf 1 januari 2019, dat recht geeft op de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, titel 3 tot en 
met 5. 
Het bedrag van de toeslag, vermeld in het eerste en tweede lid, stemt overeen met het bedrag van de 
toeslag voor langdurig werklozen, vermeld in artikel 42bis van de Algemene kinderbijslagwet, en 
bedraagt: 
1° 46,88 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 92,09 euro; 
2° 29,06 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 170,39 euro; 
3° 5,10 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 254,40 euro. 
 
§2. Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, wordt verhoogd tot 100,86 euro 
voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als de bijslagtrekkende of 
de begunstigden van de kinderbijslag voor dat rechtgevende kind in aanmerking komt of komen voor 
de toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden, vermeld in artikel 50ter 
juncto artikel 56, §2, artikel 56quinquies, §1, en artikel 57, eerste lid, van de Algemene 
kinderbijslagwet. 
De Vlaamse Regering breidt de toepassing van het eerste lid uit tot andere personen dan 
de bijslagtrekkende of begunstigden, op voorwaarde dat die andere personen een gezin vormen met 
het rechtgevende kind. 
Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, wordt ook verhoogd tot 100,86 euro 
voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als 
de bijslagtrekkende of begunstigde van de kinderbijslag voor dat rechtgevende kind in aanmerking 
komt voor een toeslag voor een persoon die een overlevingsuitkering geniet, waarbij is voldaan aan 
de vereiste, vermeld in artikel 56quater, vierde lid, van de Algemene kinderbijslagwet. 
Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, wordt ook verhoogd tot 100,86 euro 
voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als dat kind, met 
toepassing van artikel 56septies van de Algemene kinderbijslagwet, op 31 december 2018 de toeslag, 
vermeld in artikel 50ter van de Algemene kinderbijslagwet, ontving. Het betrokken rechtgevende kind 
blijft recht houden op die toeslag zolang dat kind het gezin van de natuurlijke persoon die op 31 
december 2018 ten minste zes maanden minstens 66 percent arbeidsongeschikt was, niet verlaat. 
De Vlaamse Regering kan de nadere uitvoeringsbepalingen voor deze paragraaf vaststellen. 

§3. Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 3°, wordt verhoogd tot 23,43 euro 
voor de betrokken kinderen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als 
de bijslagtrekkende of begunstigde van de kinderbijslag voor die rechtgevende kinderen in 
aanmerking komt voor de toeslag voor eenoudergezinnen, vermeld in artikel 41 van de Algemene 
kinderbijslagwet. 
De Vlaamse Regering kan nadere uitvoeringsbepalingen voor deze paragraaf vaststellen. 

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

-art.225 Groeipakketdecreet 

 §1. De bijslagtrekkende voor het rechtgevende kind op 31 december 2018 blijft 
de bijslagtrekkende voor dat kind, tenzij een wijziging in het ouderlijk gezag of in de 
opvoedingssituatie van het kind zich voordoet. In dat geval worden de bepalingen voor de aanwijzing 
van de begunstigden en de regels van de uitbetaling overeenkomstig boek 2, deel 4, titel 1, hoofdstuk 
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1, en boek 2, deel 4, titel 2, hoofdstuk 1, toegepast. De bepalingen van boek 2, deel 4, titel 2, 
hoofdstuk 3, zijn van toepassing zowel op de bijslagtrekkende als de begunstigde. 
De wijziging in het ouderlijk gezag wordt vastgesteld door de bevoegde rechtbank. 
De bijslagtrekkende die de forfaitaire pleegzorgbijslag, vermeld in artikel 219, ontving op 31 
december 2018, blijft die pleegzorgbijslag ontvangen zolang zich geen wijziging in de plaatsing in het 
pleeggezin voordoet ten aanzien van het rechtgevende kind en zolang de toekenning ervan niet 
wordt herroepen onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering daarvoor heeft bepaald. 
De bijslagtrekkende kan van bankrekening veranderen mits naleving van de regels opgelegd door 
artikel 64. 
§2. Een bijslagtrekkende die een gezin vormt met een persoon die in aanmerking komt voor de 
toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en minder- validen, vermeld in artikel 50ter 
juncto artikel 56, §2, artikel 56quinquies, §1, en artikel 57, eerste lid, van de Algemene 
kinderbijslagwet, kan de uitbetalingsactor schriftelijk verzoeken onmiddellijk de bepalingen over de 
aanwijzing van begunstigden en over de uitvoeringsregels van uitbetaling, vermeld in boek 2, deel 4, 
titel 1, hoofdstuk 1, en boek 2, deel 4, titel 2, hoofdstuk 1, toe te passen. 
De Vlaamse Regering kan het eerste lid van deze paragraaf uitbreiden tot andere personen dan 
de bijslagtrekkende. 
§3. Vanaf 1 januari 2020 kan een bijslagtrekkende of een mogelijke begunstigde die dat wil, in 
afwijking van paragraaf 1 en met een schriftelijk verzoek, de uitbetalingsactor vragen om de 
bepalingen over de aanwijzing van begunstigden en over de regels over de uitbetaling, vermeld in 
boek 2, deel 4, titel 1, hoofdstuk 1, en deel 4, titel 2, hoofdstuk 1, toe te passen. 
In afwijking van het eerste lid kan een bijslagtrekkende niet vragen om de bepalingen inzake 
begunstigden toe te passen wanneer onder toepassing van artikel 210, §5, nog een proportionele 
verdeling loopt. Deze kan wel van bankrekening wijzigingen onder toepassing van paragraaf 1, vierde 
lid, en van uitbetalingsactor wijzigen overeenkomstig artikel 227, §2, van dit decreet. 
 
-Artikel 103 van het Groeipakketdecreet (verwijst in zijn §1 naar art 1410 §4 gerechtelijk wetboek) 

§1. Onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden teruggevorderd, 
behalve in de gevallen waarin een dergelijke terugvordering wordt uitgesloten door dit decreet, door 
inhoudingen, verricht door de uitbetalingsactor, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1410, §4, 
van het Gerechtelijk Wetboek, op nog te betalen toelagen in het kader van het gezinsbeleid. 

 

Art  1410 §4 gerechtelijk wetboek : 

 § 4. (In afwijking van de bepalingen van de §§ 1 en 2, kunnen de prestaties die ten onrechte 
uitgekeerd zijn uit de middelen van [9 de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Federaal agentschap 
voor beroepsrisico's, of van openbare of particuliere instellingen belast met de toepassing van de 
wetgeving betreffende het sociaal statuut van de zelfstandigen, hetzij uit de middelen die 
ingeschreven zijn in de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of uit die 
ingeschreven in de begroting van de pensioenen met het oog op de toekenning van het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden, hetzij uit middelen dienstig voor de toekenning van het bestaansminimum 
of een gelijkaardige uitkering ingeschreven in de begroting van de Programmatorische federale 
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie ]9 of uit die 
ingeschreven in de begroting van de pensioenen met het oog op de toekenning van het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden, hetzij uit middelen dienstig voor de toekenning van het bestaansminimum 
of een gelijkaardige uitkering ingeschreven in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en 
uit die ingeschreven in de begrotingen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, [3 hetzij 
uit de financiële middelen die aan de gemeenschappen en de gemeenschappelijke 
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gemeenschapscommissie ter beschikking staan voor de betaling van de gezinsbijslag vanaf 1 januari 
2015]3 ambtshalve teruggevorderd worden ten belope van 10 % van iedere latere prestatie die aan 
de debiteur van het onverschuldigde bedrag of aan zijn rechthebbenden wordt uitgekeerd. 
[1 Hetzelfde geldt voor de intresten op die prestaties ingeval de onterechte betaling frauduleus werd 
uitgekeerd.]1 
  Voor het bepalen van deze 10 % wordt het bedrag van die prestatie desgevallend verhoogd met de 
overeenkomstige prestatie die krachtens één of meerdere buitenlandse regelingen wordt genoten. 
  Wanneer de in het eerste, derde en vierde lid, bedoelde terugvordering, niet meer kan worden 
uitgevoerd door de instelling of door de uitbetalingsdienst bij gebrek aan nog te betalen prestaties, 
kan die terugvordering op haar verzoek ambtshalve worden uitgevoerd door een instelling of dienst 
die één der prestaties bedoeld in § 1, 2°, 3°, 4°, 5° en 8° verschuldigd is, ten belope van 10 % van dat 
bedrag. 
  Werd de betaling ten onrechte bedrieglijk verkregen, dan kan de ambtshalve terugvordering [1 van 
de onverschuldigd betaalde prestaties en intresten op die bedragen]1 slaan op het geheel van de 
latere prestaties van éénzelfde aard of die door dezelfde instelling of dienst worden uitgekeerd. 
  Werden de gezinsbijslagen ten onrechte verkregen ingevolge een nalatigheid of een verzuim van de 
rechthebbende of van de bijslagtrekkende, dan kan de terugvordering slaan op het geheel van de 
gezinsbijslag die later verschuldigd is aan dezelfde bijslagtrekkende. 
  Indien de debiteur of zijn rechthebbenden het bewijs leveren dat het inkomen, zoals berekend 
volgens de principes vastgelegd in de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een 
bestaansminimum, lager ligt of komt te liggen ingevolge de ambtshalve terugvordering dan het 
bedrag van het bestaansminimum naargelang de onderscheiden categorieën vastgelegd in dezelfde 
wet, wordt de terugvordering naargelang het geval geschorst of beperkt. 
  Ter verificatie van de voorgelegde stukken beschikken de instellingen over de bevoegdheid om een 
onderzoek naar de bestaansmiddelen te voeren. 
  Alle federale overheidsdiensten, alle instellingen die belast zijn met de toepassing van een 
wetgeving betreffende de sociale zekerheid, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten, de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, alsook de gerechtigden, hun lasthebbers, hun erfgenamen of 
rechtverkrijgenden zijn verplicht aan de instellingen en uitbetalingsdiensten, op eenvoudig verzoek, 
alle dienstige stukken voor te leggen. 
  De instelling of dienst die een voordeel uitbetaalt, voorzien in §§ 1 en 2, en met terugwerkende 
kracht verkregen, kan van de vervallen en nog niet uitbetaalde bedragen het bedrag van de eerdere 
prestaties die niet samen met bedoelde voordelen mogen worden genoten, afhouden ten voordele 
van de instelling of dienst die ten onrechte uitbetaald heeft. 
  Indien een pensioengerechtigde, omwille van de toekenning van een rust- of overlevingspensioen 
lastens een Belgische sociale zekerheidsregeling, met terugwerkende kracht aan een met toepassing 
van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders uitbetaald voordeel verzaakt, treedt de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, van 
rechtswege en tot beloop van de ontvangen uitkeringen, in de rechten van de pensioengerechtigde 
op de hem verschuldigde pensioenbedragen. 
  Indien een gerechtigde op uitkeringen bedoeld in artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, omwille van de toekenning van die 
uitkeringen, met terugwerkende kracht verzaakt aan een rust- of overlevingspensioen, treedt de [4 de 
Federale Pensioendienst]4, van rechtswege en tot beloop van het ontvangen pensioen, in de rechten 
van de uitkeringsgerechtigde op de hem verschuldigde uitkeringsbedragen.) <W 1999-01-25/32, art. 
223, 029; Inwerkingtreding : 16-02-1999> 
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-art 104 Groeipakketdecreet: 

Tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of 
tegen het uitblijven ervan na afloop van de termijn waarin hij op basis van dit decreet een beslissing 
moet nemen, kan alleen beroep worden ingesteld bij de geschillencommissie. 

 

-art.97 Groeipakketdecreet 

Met behoud van de toepassing van specifieke decretale of reglementaire bepalingen verjaart de 
terugvordering van de ten onrechte betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid na drie jaar 
vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de toelage is uitbetaald. 
Die termijn wordt op vijf jaar gebracht als de ten onrechte uitbetaalde toelage het gevolg is van 
bedrog of bedrieglijke handelingen van de begunstigde. De termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf 
de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de toelage is uitbetaald. 
Als de toelagen in het kader van het gezinsbeleid ten onrechte zijn betaald vanwege de toekenning of 
de vermeerdering van een voordeel dat, geheel of gedeeltelijk, niet samen met de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid genoten kan worden, gaat de verjaringstermijn die van toepassing is, ook 
in de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop dat voordeel of die vermeerdering is 
betaald. 
 

-  Toelichtingsnota 7 + bijlagen 1 (mbt overschakeling van bijslagtrekkende naar begunstigde(n))en 
bijlage 2 (mbt feitelijke scheidingen en (echtscheidings)vonnissen)- cfr G-Pedia 

- Toelichtingsnota 8 betreffende de vaststelling en betaling van sociale toeslagen-cfr G-pedia 

- Toelichtingsnota 13 ivm de schooltoeslag-cfr G-pedia” 

 
 
Verwerende partij brengt volgende stukken bij in het kader van de procedure voor de 
Geschillencommissie:  
 
- (anonieme) melding domiciliefraude  

- PV’s van PZ ………. d.d. 31.05.2021 en PZ ................ d.d. 03.08.2021 (met bijlagen) 

- resultaat CTP d.d. 03/11/21 

- de gezamenlijke inkomsten van 2018 en 2019 

- mailverkeer met betrokkene n.a.v. de vaststellingen  

- mailverkeer van betrokkene omtrent mantelzorg (+ bijlagen)  

- debetbrief d.d. 04/11/21 + berekening intresten 

- mailverkeer met VUTG omtrent ontvangen doktersbriefje m.b.t. “mantelzorger”  
 

4.2.2. In een latere e-mail d.d. 21 december 2021 heeft verwerende partij aan het secretariaat van 
de Geschillencommissie nog het volgende gemeld: 
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“In aanvulling op onderstaande toelichting, kunnen wij u meedelen dat onze SPOC-fraude 
ondertussen een antwoord heeft ontvangen van VUTG waarin wordt bevestigd dat het doktersattest 
dat mevrouw ons eerder bezorgde (en waarvan sprake in onze toelichting) niet voldoende is om haar 
partner als mantelzorger te beschouwen (cfr bijlage). 

Onze diensten hebben mevrouw hierover ingelicht op 20/12 jl (cfr bijlage).” 

Verwerende partij brengt hogergenoemde documenten bij in haar e-mail. 

 

 
4.3. Brief van verwerende partij aan verzoekster d.d. 21 december 2021: 

Per brief d.d. 21 december 2021 heeft verwerende partij het volgende gemeld aan verzoekster: 

“U liet ons weten dat ................ ................ uw mantelzorger is. 
Een doktersattest is echter niet voldoende. 
Gelieve ons een kopie te bezorgen van het registratieformulier van mantelzorg. 
Het gaat hier om de registratie van de Vlaamse zorgverzekering of mutualiteit (Artikel 3, §4, 4° van 
het BVR Sociale Toeslagen).” 

 

5. Beoordeling in rechte: 
 

In casu heeft het geschil betrekking op het feit of verzoekster al dan niet een feitelijk gezin vormt 
met de heer ................ in de periode vanaf mei 2021 en aldus al dan niet recht heeft op de sociale 
toeslag vanaf juni 2021 en op de selectieve participatietoeslag in het schooljaar 2021-2022 voor het 
kind ................. 

Verzoekster stelt dat de heer ................ haar vriend en mantelzorger is. 

 

5.1  Wat de sociale toeslag betreft:  
 

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

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

Artikel 222 van het Groeipakketdecreet bepaalt:   

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

Artikel 210, §1 van het Groeipakketdecreet bepaalt:   

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

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

Artikel 18 van het Groeipakketdecreet bepaalt:   

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

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

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

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

 

Art. 2, §1, tweede lid BVR Sociale Toeslagen bepaalt: 
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“Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van de begunstigde en de persoon met wie hij een 
feitelijk gezin vormt als er maar een begunstigde is of als de beide begunstigden voor hetzelfde 
rechtgevend kind, niet op hetzelfde adres wonen.” 

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

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

  

Artikel 3, §4  BVR Sociale Toeslagen bepaalt:  

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

In het eerste lid wordt verstaan onder niet-verwante persoon: een persoon die geen bloed- of 
aanverwant is tot en met de derde graad.  
Een gezinsinspecteur staaft de verklaringen, vermeld in het eerste lid, 6° tot en met 8°, altijd door een 
controle ter plaatse. 
(…)”  
  

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

Het aldus bekomen gezinsinkomen moet vervolgens getoetst worden aan de toepasselijke 
inkomensgrenzen om zo te bepalen of er recht is op een sociale toeslag.   
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Artikel 4 BVR Sociale Toeslagen bepaalt:  

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

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

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

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

Artikel 7 BVR Sociale Toeslagen bepaalt:  

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

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

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

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

Art. 8 BVR Sociale Toeslagen bepaalt: 

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

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

 

I.c. heeft de discussie betrekking op de vraag of verzoekster vanaf mei 2021 al dan niet een feitelijk 
gezin vormde met de heer ................ en of er aldus voor de berekening van het recht op de sociale 
toeslag vanaf 01.06.2021 rekening gehouden dient te worden met het inkomen van verzoekster of 
met het inkomen van zowel verzoekster als van de heer ................. Verzoekster stelt daarbij dat de 
heer ................ haar vriend en mantelzorger is. 

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

  

5.2 Wat de selectieve participatietoeslag betreft 
 

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

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

  

Aldus bepaalt artikel 24 Groeipakketdecreet:  

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

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

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

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

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

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de selectieve participatietoeslagen 
leerling.”  
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Artikel 25 Groeipakketdecreet bepaalt voor de toekenning van de selectieve participatietoeslagen 
vanaf het schooljaar 2020-2021:  

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

 

De toelichtingsnota nr. 13 van 29 januari 2021 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket met 
betrekking tot de vaststelling en betaling van de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) vanaf 
het schooljaar 2020-2021 geeft daarbij volgende administratieve toelichting inzake de financiële 
voorwaarden:  

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

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

  

Art. 37 van het Groeipakketdecreet luidt als volgt:  

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

(…)”  

  
Artikel 38 Groeipakketdecreet bepaalt:  

“§1. Er wordt rekening gehouden met de volgende categorieën van gezinnen:  
1° een gezin waarin de rechthebbende leerling zijn woonplaats heeft bij één ouder of bij beide ouders 
samen;  
2° een gezin waarin de rechthebbende leerling ingevolge een gerechtelijke uitspraak of een 
tussenkomst van een publiekrechtelijke overheid of instelling zijn woonplaats heeft bij een andere 
natuurlijke persoon dan de ouders, of een gezin waarin de rechthebbende leerling op 31 december 
van het schooljaar in kwestie zijn woonplaats heeft bij een andere natuurlijke persoon dan één ouder 
of beide ouders;  
3° gehuwde leerlingen;  
4° zelfstandige leerlingen;  
5° alleenstaande leerlingen.  
(…)”  
  
I.c. heeft de discussie enkel betrekking op de vraag of verzoekster alleen woont, dan wel of zij een 
feitelijk gezin vormde met de heer ................ vanaf mei 2021 (en dus ook op 31 augustus 2021, 
zijnde de referentiedatum) en of er aldus voor de berekening van het recht op de selectieve 
participatietoeslag voor het schooljaar 2021-2022 rekening gehouden dient te worden met het 
inkomen van verzoekster of met het inkomen van zowel verzoekster als van de heer 
................. Verzoekster stelt immers dat de heer ................ haar vriend en mantelzorger is. 
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Art. 3 van het BVR Selectieve Participatietoeslagen bepaalt immers hoe de inkomsten van 
het gezin berekend dienen te worden:  

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

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

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

Artikel 3, §2, 9de lid bepaalt:  

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

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

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

(…).” 

Aangezien er i.c. geen samenwoning blijkt uit het Rijksregister, zal dienen nagegaan te worden of 
de vorming van een feitelijk gezin bewezen kan worden.  
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5.3 Wat de feitelijke gezinsvorming van verzoekster betreft:  
 

Zowel voor de sociale toeslag als voor de selectieve participatietoeslag blijkt het samenwonen uit 
een gemeenschappelijk domicilie.  
 
Verzoekster is sinds 7 maart 2001 gedomicilieerd op het adres te …………………………. Vanaf 24 
september 2007 is zij daar gedomicilieerd samen met haar kinderen …………….. en ................ 
................. Vanaf 2 oktober 2020 is verzoekster daar enkel nog met haar zoon ................ 
gedomicilieerd.  

De heer ................ is sinds 16 december 2013 gedomicilieerd op het adres te 
…………………………………………. 

Verzoekster en de heer ................ hebben tot op heden dus nooit een gezamenlijke domicilie gehad. 

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

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

I.c. blijken er processen-verbaal van de politiezone ……………. en ................ te zijn, zodat er sprake is 
van een vaststelling van een overheidsdienst waaruit de feitelijke gezinssamenstelling blijkt zoals 
bepaald in de voormelde regelgeving. 

Uit het proces-verbaal nr. …………………….. d.d. 07.05.2021 van de politiezone ................ blijkt het 
volgende: 

“Uit vaststellingen van opsteller blijkt dat het wel degelijk mogelijk zou zijn dat ................ effectief 
verblijft op het adres van ................ te ………………….. Op naam van ................ staat een voertuig 
…………………… ingeschreven voorzien van de nummerplaat …………………. Opsteller doet begin mei op 
enkele data een onderzoek naar het feit of het voertuig van ................ daar in de buurt aanwezig is: 

* Op datum van 02/05/2021 om 00:33 staat zijn voertuig voor de woning van ................. 
* Op datum van 03/05/2021 om 2:30 uur staat zijn voertuig op de oprit van de woning van 
................. 
Op datum van 04/05/2021 om 12:00 uur is het voertuig niet aanwezig. Vermoedelijk is ................ aan 
het werk. 
* Op datum van 07/05/2021 om 2u35 uur staat zijn voertuig in de straat van ................. 

(…) 
Uit buurtinformatie blijkt dat ................ daar veel aanwezig is en dit zeker al sedert een aantal jaren, 
waarvan de exacte hoeveelheid niet onmiddellijk geweten is.” 

(…) 

“Het resultaat van de huiszoeking is positief bevonden, in die zin dat er in de woning van ................ 
persoonlijke goederen aanwezig zijn van ................ ................. In de slaapkamer van ................ stelt 
opsteller vast dat het bed voorzien is van 2 hoofdkussens en dat het bed beslapen lijkt langs beide 
kanten. In de kleerkast hangt en ligt kledij van ................. De hoeveelheid kledij is wel beperkt, het 
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zijn geen grote hoeveelheden. In de badkamer staan er ook 3 tandenborstels waarvan 1 toebehoort 
aan ................. Er staan ook enkele schoenen beneden in de hal. In de living hangt een grote foto met 
daarop ................, haar dochter en zoon en ................ ................. Hiervan worden enkele foto’s ter 
plaatse genomen en als bijlage 4 toegevoegd.” 

(…) 

“Daarnaast doet opsteller navraag bij de buren van ................. De buren uit huisnummer …. worden 
bevraagd. Zij delen opsteller mondeling mee dat ................ daar heel veel aanwezig is en dat zijn 
voertuig daar bijna iedere avond/nacht staat. Volgens de buurvrouw zou dit al een aantal jaar aan de 
gang zijn, zij kan echter wel geen specifieke termijn erop kleven. Zij wenst geen verklaring af te 
leggen gezien zij met ................ overeenkomt en zij dit zo wil houden.” 

“Vooraleer opsteller huidige opdracht kreeg werd er al tussengekomen op het adres van ................. 
Dit ging over totaal iets anders, over problemen met haar ex. Toen vertelde ................ aan opsteller 
al dat zij reeds een vijftal jaar een relatie heeft met ................. Zij stelde toen expliciet dat ................ 
daar niet woonde en dat zij een lat-relatie met hem heeft. Waarom dit toen ter sprake kwam weet 
opsteller niet. Mogelijk had zij toen al een vermoeden dat dergelijk onderzoek zou volgen.” 

 

Uit het verhoor van verzoekster d.d. 3 juni 2021 blijkt het volgende: 

“Ik ben eigenaar van een woning. Ik betaal daar nog voor af en ik betaal die kosten alleen.” 

“Ik moet dit (voertuig) nog een jaar afbetalen en ik doe dit ook alleen. Mijn voertuig betreft een 
……………………...” 

“Wij hebben elk een aparte bankrekening.” 

“Hij (de heer ................) woont niet bij mij. Er hangt wat kledij en andere persoonlijke spullen van 
hem bij mij omdat hij af en toe blijft slapen en op die manier kan hij zich verversen van kledij. Ik heb 
enkele chronische ziektes waarbij ik deels hulpbehoevend ben. Ik heb daar een medisch attest voor 
waarvan ik u een kopie overhandig. Ik wens dit bij te voegen in het dossier. Vandaar dat mijn vriend 
regelmatig aanwezig is bij mij. Dus het komt er op neer dat wij eigenlijk een lat-relatie hebben 
waarbij hij mij heel regelmatig komt helpen. Misschien kan dat veranderen in de toekomst maar dat 
zien we dan wel. We hebben allebei ons huis en willen dat voorlopig zo houden. Je weet nooit wat de 
toekomst brengt in onze relatie.” 

Op de vraag van de politie “Onze diensten vermoeden dat ................ sinds een 5-tal jaar bij u 
inwoont.” antwoordt de verzoekster: “Zoals reeds vermeld, dit is niet zo.”. 

“Ik wil nog toevoegen dat mijn ex met van alles en nog wat mij wil ‘terug pakken’. Hij maakt het mij 
moeilijk en legt voor verscheidende dingen klacht neer. Hij had dit ook al eens laten vallen op de 
rechtbank dat hij hiervoor ging klacht neerleggen.” 

 

Uit het PV nr. ………………….. d.d. 31.05.2021 van de politiezone ................ blijkt het volgende: 

“Door de interventiediensten werden op onze vraag volgende verkorte toezichten uitgevoerd te 
……………………………… en omgeving: 

- Zaterdag 08/05/2021 om 01.56 uur: de ................ met nummerplaat ................ kan niet worden 
aangetroffen; 
- Dinsdag 11/05/2021 om 01.50 uur: de ................ met nummerplaat ................ kan niet worden 
aangetroffen; 
- Donderdag 13/05/2021 omstreeks 02.00 uur: de ................ met nummerplaat ................ kan niet 
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worden aangetroffen; 
- Dinsdag 01/06/2021 omstreeks 02.10 uur: de ................ met nummerplaat ................ kan niet 
worden aangetroffen.” 

Uit de bijlage bij het PV blijkt het volgende: 

“Er zijn woonstcontroles gebeurd op verschillende tijdstippen: 
- Dinsdag 06/04/21 – 15u negatief 
- Vrijdag 09/04/21 – 9u negatief 
- Zaterdag 10/04/21 – 11u negatief 
- Maandag 19/04/21 – 21u negatief 
- Dinsdag 20/04/21 – 10u40 negatief 
- Dinsdag 20/04/21 – 14u45 negatief 
- Vrijdag 23/04/21 – 13u20 negatief 
- Dinsdag 27/04/21 – 10u30 negatief 
- Woensdag 28/04/21 – 10u15 negatief. 
 
Dhr. ................ zou eigenaar zijn van een ….................. met kentekenplaat ................. Ik heb het 
voertuig reeds zien rijden in de ……………………. maar heb het voertuig nog nooit aangetroffen aan de 
woning.” 

 
Verzoekster stelt echter dat de heer ................ haar mantelzorger is en daarom vaak in haar woning 
aanwezig is. Zij bracht in eerste instantie ter staving een attest bij van dr. ………………, gedateerd op 
29 mei 2021 (zijnde dus vlak voor het verhoor bij de politie dat plaats vond op 3 juni 2021): 

“Hierbij bevestig ik dat mevr ................ ................ om medische redenen veel hulp nodig heeft van 
derden. Dhr. ................ is mantelzorger van ................ en verblijft hierdoor geregeld bij ................ 
thuis.” 

Per e-mail d.d. 6 april 2022 bezorgde verzoekster een attest van de mutualiteit waaruit blijkt dat de 
heer ................ vanaf 10 februari 2022 erkend is als mantelzorger, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van 
het KB tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en 
de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger.  

Zowel art. 3, § 4, 4° BVR Sociale Toeslagen en art. 3, § 2, 9de lid BVR Selectieve Participatietoeslagen 
bepalen dat een registratieformulier van de mantelzorger, die niet een persoon is met wie de 
begunstigde gehuwd is, de vorming van een feitelijk gezin kan weerleggen. 

 
Art. 3 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger (B.S. 6 juni 2014) 
bepaalt: 

“§ 1 De mantelzorger is de persoon die doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verleent aan de 
geholpen persoon. 
§ 2 [Om de erkenning te verkrijgen, vervult de mantelzorger tegelijkertijd de volgende voorwaarden: 

1° een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met 
de geholpen persoon; 

2° een bestendig en daadwerkelijk verblijf in België hebben; 

3° ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister in de zin van de wet van 8 augustus 
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.] 

§ 3 Daarnaast moeten de volgende uitoefeningsvoorwaarden vervuld zijn: 
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1° de bijstand en hulp niet beroepshalve, kosteloos en in samenwerking met ten minste een 
professionele zorgverlener verstrekken; 

2° rekening houden met het levensproject van de geholpen persoon. 

§ 4 Per geholpen persoon kan of kunnen de mantelzorger(s), met het akkoord van de geholpen 
persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger, een erkenningsaanvraag indienen door middel van een 
verklaring op erewoord bij het ziekenfonds van de mantelzorger(s).” 

Art. 3bis § 2 bepaalt dat de Koning de procedure voor de aanvraag tot erkenning en de aanvraag 
voor het verkrijgen van de sociale rechten bepaalt. 

Art. 4/3 bepaalt: 
“De mantelzorger dient, met het akkoord van de geholpen persoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger, een erkenningsaanvraag in bij het ziekenfonds door middel van een verklaring op 
erewoord.” 

Art. 4 van het Koninklijk Besluit van 16 juni 2020 tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 
betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de 
mantelzorger (B.S. 25 juni 2020) bepaalt daarbij nog het volgende: 

“De mantelzorger dient de aanvraag tot erkenning bedoeld in artikel 4/3 van de wet bij zijn 
ziekenfonds in door middel van de verklaring op erewoord waarvan het model als bijlage bij dit 
besluit is gevoegd. De verklaring op erewoord die door het ziekenfonds gebruikt wordt, moet 
minstens de elementen uit het model bevatten. Het model kan door de bevoegde minister aangepast 
worden.” 

 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat het secretariaat van de Geschillencommissie per e-mail d.d. 
18 november 2021 uitdrukkelijk aan verzoekster heeft gevraagd of “haar vriend een 
mantelzorgattest heeft en een premie krijgt als mantelzorger”. 

 
Daarop heeft verzoekster in eerste instantie per e-mail d.d. 18 november 2021 gemeld “Attesten  
zitten in bijlage samen met de chronische ziektes.  Mijn vriend krijgt geen vergoeding, ziekenfonds is 
op de hoogte.” 

De attesten die worden bijgebracht, betreffen enerzijds het doktersattest d.d. 06.05.2020 waarin het 
volgende wordt geattesteerd: 

“Betreffende ................ ................ 
(…) 
fibromylagie (sic), CVS 
chronisch slokdarmlijden 
chronische migraine 
chronische pijn staartebeen (sic) 
invaliderende nekpijn 
latexallergie” 

Anderzijds betreft het een doktersattest d.d. 29 mei 2021 waarin geattesteerd wordt dat de heer 
................ ................ de mantelzorger van verzoekster zou zijn en veel bij haar thuis verblijft omdat 
verzoekster veel hulp nodig heeft van derden.  
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Per e-mail d.d. 6 april 2022 heeft verzoekster alsnog een attest bijgebracht van de mutualiteit 
waaruit blijkt dat de heer ................ erkend wordt als mantelzorger in de zin van de Wet van 12 mei 
2014.  Als ingangsdatum van de erkenning wordt 10/02/2022 vermeld. 

 

Op basis van alle verschillende elementen in het dossier, oordeelt de Geschillencommissie dat er 
sprake blijkt te zijn van het vormen van een feitelijk gezin in de zin van het BVR Sociale Toeslagen en 
het BVR Selectieve Participatietoeslag: er is immers sprake van een leefeenheid waarin twee 
personen feitelijk samenwonen en samen een huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een 
andere ondersteunende manier. 

Hoewel de heer ................ mogelijks niet de hele tijd bij verzoekster verblijft, is er wel degelijk 
sprake van feitelijke gezinsvorming. Het gaat in het kader van de Groeipakketreglementering om de 
begrippen ‘feitelijk gezin’, ‘leefeenheid’, ‘het vormen van het huishouden’. Het gaat niet over de 
intensiteit van de amoureuze relatie.  

Er lijkt i.c. sprake te zijn van samenwoning op duurzame en regelmatige basis waarbij de wetgeving 
geenszins vereist dat de samenwoning volledig of dagelijks is. Betrokkenen verblijven regelmatig bij 
elkaar (ook ’s nachts), de heer ................ biedt hulp en bijstand aan verzoekster, ... Er is  geen 
volledige samenvoeging van financiën of het voorhanden zijn van een gezamenlijke rekening vereist. 

Daarbij kan verwezen worden naar de volgende (weliswaar daterend van voor de invoering van het 
Groeipakketdecreet, maar nog steeds) relevante rechtspraak, waaruit blijkt dat ook een bijdrage op 
een andere manier dan louter financieel kan leiden tot het bestaan van een feitelijk gezin.  

Het Hof van Cassatie heeft destijds, in een arrest van 18 februari 20085, geoordeeld dat tot het 
bestaan van een feitelijk gezin kan besloten worden, indien de gezinskwesties in onderling akkoord 
en volledig of ten minste hoofdzakelijk geregeld worden door het samenvoegen, al is het maar 
gedeeltelijk, van hun respectieve financiële en andere middelen. Dat een van de samenwonenden 
geen inkomsten heeft, sluit het bestaan van een feitelijk gezin niet uit.   

In zijn latere rechtspraak preciseert het Hof in zijn arrest van 9 oktober 20176 dat vereist is, maar 
niet volstaat, dat twee of meer personen een economisch-financieel voordeel behalen door een 
woning te delen. Daarvoor is namelijk ook vereist dat zij taken, activiteiten en andere huishoudelijke 
aangelegenheden verrichten en daarvoor eventueel financiële middelen inbrengen. Voorbeelden 
van huishoudelijke aangelegenheden zijn het onderhoud van de woonst, de inrichting ervan, de was, 
de boodschappen, of het bereiden en nuttigen van de maaltijden.   

Het voormelde cassatiearrest van 9 oktober 2017 legde dus de nadruk op de hoofzakelijkheid van 
het gemeenschappelijke huishouden. Het Hof vermeldt daarvoor veel feitelijke elementen die bij de 
beoordeling meespelen.   

Concreet veronderstelt de hoofdzakelijkheid van het gemeenschappelijke huishouden het samen 
vervullen van bepaalde huishoudelijke taken. Er moet niet enkel met dergelijke financiële 
aangelegenheden rekening worden gehouden, want écht samenwonen betekent ook dat 
verschillende huishoudelijke taken, onderhoud van de ruimtes, de was, het bereiden van maaltijden, 
enz. gezamenlijk worden uitgevoerd.  

 
5 Cass. 18 februari 2008, AR nr. S.07.0041.F. 
6 Cass.9 oktober 2017, AR nr. 16.0084.N. 
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Het Hof heeft deze zienswijze nadien nog eens bekrachtigd in twee latere arresten van 22 januari 
20187.  

Verzoekster en de heer ................ mogen dan wel een apart domicilieadres hebben: de wagen van 
de heer ................ wordt geregeld bij verzoekster gezien (enkel overdag zijn er een paar negatieve 
controles, maar dan is de heer ................ vermoedelijk aan het werk), ook ’s nachts, terwijl zijn 
wagen nooit in de buurt van zijn woning wordt gezien. Ook verzoekster geeft in haar verzoek aan dat 
de heer ................ dagelijks langskomt en haar hulp biedt gelet op haar fysieke (medische) situatie. 

Als het samenwonen niet blijkt uit het rijksregister, kan de vorming van een feitelijk gezin bewezen 
worden door een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst waaruit de feitelijke 
gezinsvorming blijkt, zoals voorzien in art. 3, §3, 2° BVR Sociale Toeslagen en art. 3, §2, 8e lid, 2° BVR 
Selectieve Participatietoeslagen; in casu verwijst de Geschillencommissie hierbij naar de 
vaststellingen die de bevoegde politiediensten verrichtten. 

De Geschillencommissie stelt dat de feitelijke gezinsvorming niet weerlegd kan worden voor de 
periode van mei 2021 tot en met januari 2022 door het bijgebrachte doktersattest d.d. 29.05.2021, 
aangezien hiermee niet voldaan is aan de bepalingen van het BVR Sociale Toeslagen en het BVR 
Selectieve Participatietoeslagen, noch met het attest van de mutualiteit waarin vermeld wordt dat 
de heer ................ erkend is als mantelzorger, aangezien de ingangsdatum van de erkenning slechts 
10/02/2022 is. 

Verwerende partij heeft bijgevolg terecht rekening gehouden met het inkomen van verzoekster en 
de heer ................ en is bijgevolg terecht overgegaan tot stopzetting van de sociale toeslag voor de 
periode vanaf juni 2021 en de terugvordering van de schooltoeslag voor het schooljaar 2021-2022. 

Verwerende partij dient wel het recht van verzoekster opnieuw te onderzoeken in het licht van het 
recent bijgebrachte attest inzake mantelzorg. 

 

6. Beslissing: 

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

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

 

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 
vordering van de verzoekster ontvankelijk en ongegrond is in die zin dat er sprake is van het vormen 
van een feitelijk gezin door verzoekster en de heer ................. Verwerende partij heeft bijgevolg 
terecht rekening gehouden met het gezamenlijk inkomen van verzoekster en de heer ................ en is 
bijgevolg terecht overgegaan tot stopzetting van de sociale toeslag vanaf juni 2021 en de 
terugvordering van de schooltoeslag voor het schooljaar 2021-2022. 

 

 
7 Cass. 22 januari 2018, nr. S.17.0039.F; Cass. 22 januari 2018, nr. S.17.0024.F. 
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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 


