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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/041 

29 april 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/20/A0128 

 

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

 

- Verzoekster -  

vertegenwoordigd door meester …………………….., met kantoor te ……………………….. 

……………………………………………..;  

 

TEGEN :  

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

 - Verwerende partij - 
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1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat per aangetekende brief d.d. 3 november 2020 door mr. …… 

………………. namens verzoekster bij de Geschillencommissie1 werd ingediend, gericht 

tegen de beslissing van verwerende partij d.d. 11 augustus 2020; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 27 november 2020 waarbij 

aan verzoekster werd meegedeeld dat het namens haar ingediend verzoek ten 

aanzien van de Geschillencommissie ontvankelijk is voor de periode vanaf 1 januari 

2019 doch onontvankelijk voor de daaraan voorafgaande periode; 

Gelet op het feit dat mr. ……………………. tegen voormelde beslissing van verwerende 

partij beroep heeft aangetekend voor de periode voorafgaand aan 1 januari 2019 bij 

de daartoe bevoegde Arbeidsrechtbank te ……………………………….. bij verzoekschrift 

neergelegd ter griffie op 5 november 2020; 

Gelet op het vonnis d.d. 4 november 2021 waarbij de Arbeidsrechtbank te ………….. 

……………………… de vordering namens verzoekster ontvankelijk en gegrond heeft 

verklaard voor de periode van 1 juni 2017 tot en met 31 december 2018 en 

onontvankelijk voor de periode met ingang van 1 januari 2019; 

Gelet op het feit dat noch verzoekster noch verwerende partij binnen de wettelijk 

voorziene beroepstermijn beroep heeft aangetekend tegen voormeld vonnis d.d. 4 

november 2021 dat kracht van gewijsde heeft gekregen; 

Gelet op het feit dat mr. ………………………… per e-mail van 17 januari 2022 aan de 

Geschillencommissie heeft gevraagd zich ten gronde uit te spreken over de 

betwisting m.b.t. de periode met ingang van 1 januari 2019;     

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun 

belangen op deze zitting van 29 april 2022 kunnen komen verdedigen of zich daarbij 

door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat meester ……………… de verzoekster heeft vertegenwoordigd op 

de zitting van 29 april 2022; 

Gelet op het feit dat de verwerende partij niet is verschenen of zich heeft laten 

vertegenwoordigen;  

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

 
1 Bij de bepalingen van artikel 104, 1e lid van het Decreet van 27 april 2018 (tot regeling van de toelagen in het kader van 

het gezinsbeleid) werd er bij Kind en Gezin (Opgroeien Regie) een geschillencommissie ingericht.  In toepassing van het 2e 

lid van voormeld artikel kan er tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het 

gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan na afloop van de termijn waarin hij op basis van dit decreet een beslissing moet 

nemen (met uitzondering van de in het 3e lid bepaalde uitzonderingen), alleen beroep worden ingesteld bij deze 

geschillencommissie. 
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Verzoekster ontving tot en met 30 november 2019 verhoogde wezenbijslag voor de kinderen 

……………………. (° ………………..), ………………… (° ………………), …………………… (° …………………) en ……….. 

…….. (° …………….) na het overlijden van hun vader, de heer …………………, op 26 september 2011. 

Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat verzoekster steeds als alleenstaande ouder was 

ingeschreven, met uitzondering van de periode van 2 juli 2019 tot 19 december 2019 tijdens 

dewelke de heer ……………………… op haar adres was gedomicilieerd. 

Op 26 maart 2020 heeft de sociale Inspectie- en Begeleidingsdienst van het Agentschap Uitbetaling 

Groeipakket aan verwerende partij meegedeeld dat werd vastgesteld dat verzoekster en de heer 

………………………… reeds vanaf 28 mei 2017 samenwoonden. 

Op basis van deze kennisgeving heeft verwerende partij besloten dat verzoekster ten onrechte 

verhoogde wezenbijslag heeft ontvangen met ingang van 1 juni 2017. 

Ingevolge de werkloosheid tot 8 januari 2018 en aansluitend de arbeidsongeschiktheid van de heer 

…………………………., heeft verwerende partij wel een sociale toeslag voor langdurig werklozen (art. 

42bis Algemene Kinderbijslagwet) voor de periode van 1 juni 2017 tot en met 31 juli 2018 en een 

sociale toeslag voor langdurig zieken (art. 50ter Algemene Kinderbijslagwet) van 1 augustus 2018 tot 

en met 30 november 2019 kunnen toekennen. 

Bij beslissing van 11 augustus 2020 heeft verwerende partij het verschil tussen de verhoogde 

wezenbijslag en de sociale toeslag voor langdurig werklozen voor de periode van 1 juni 2017 tot en 

met 31 juli 2018 en tussen de verhoogde wezenbijslag en de sociale toeslag voor langdurig zieken 

voor de periode van 1 augustus 2018 tot en met 30 november 2019 van verzoekster teruggevorderd 

voor een bedrag van in totaal € 16.109,93, meer intresten. 

Bij deze beslissing tot terugvordering werd verzoekster eveneens meegedeeld dat haar schuld zou 

worden aangezuiverd via inhoudingen aan 100% op het verder verschuldigde Groeipakket. 

 

3. Standpunt van verzoekster: 

 
- Mr. …………………. heeft de grieven van verzoekster in voorliggend verzoek d.d. 3 november 

2020 als volgt verwoord: 

“3. 

Dat partij ……………………………………. bij voormelde beslissing dd. 11/08/2020 (kenmerk ………………..) 

van verzoekster een bedrag terugvordert van 18.276,03 euro (begroot op datum 11/08/2020). 

Dat voormelde beslissing gesteund is op het feit dat verzoekster over de periode van 01/06/2017 tot 

en met 30/11/2019 ten onrechte de verhoogde wezenbijslag (art. 56 AKBW) zou hebben ontvangen. 

Er wordt dienaangaande verwezen naar het feit dat ……………………………………. op 26/03/2020 op de 

hoogte werd gesteld door de Inspectie- en Begeleidingsdienst van het feit dat verzoekster zou 

samenwonen met Dhr. ……………………. sinds 28.05.2017, zonder dat hij officieel op haar adres was 

gedomicilieerd. 

Dat verzoekster evenwel formeel betwist dat zij samenwoonde en een feitelijk gezin vormde met 

genaamde …………………………….. 
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Dat verzoekster geen inzage krijgt in het verslag van de inspectie en Begeleidingsdienst. Verzoekster 

is bereid naderhand elke bijkomende toelichting te geven. 

Dat verzoekster in deze steeds te goeder trouw heeft gehandeld. 

Dat verzoekster op geen enkel ogenblik heeft samen gewoond of een feitelijk gezin heeft gevormd 

met een persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad. 

Dat verzoekster zich met klem heeft verzet tegen het feit dat de genaamde ……………………… 

ambtshalve op haar adres was ingeschreven van 02/07/2019 tot 19/12/2019. 

Dat minstens in de mate de terugvordering van voormeld (voorlopig begroot) bedrag van 18.276,03 

euro betrekking heeft op kinderbijslag uitbetaald vanaf 01/01/2019 de Geschillencommissie bevoegd 

is. 

Dat verzoekster ook hoger beroep aantekent bij de Arbeidsrechtbank van ……………………………. voor 

wat betreft de kinderbijslag die teruggevorderd wordt voor de periode tot en met 31/12/2018.” 

4. 

Dat verzoekster betreffende haar financiële situatie volgende toelichting kan geven: 

- Verzoekster ontvangt een maandelijkse uitkering (F.D.P. Zuidertoren) 1.247,43 euro 

- Verzoekster betaalt een maandelijkse huishuur van    284,54 euro 

- Verzoekster betaalt volgende nutsvoorzieningen   415,00 euro 

o Water maandelijks ongeveer 75,00 euro 

o Elektriciteit maandelijks ongeveer 200,00 euro 

o Telenet maandelijks ongeveer 140,00 euro 

- Schoolkosten        200,00 euro 

- Kosten vervoer (bromfiets, verzoekster heeft geen wagen)  100,00 euro 

“Voormelde elementen tonen duidelijk aan dat de financiële situatie van verzoekster uiterst precair 

is. In de mate het beroep zou worden afgewezen, vraagt verzoekster redelijke afbetalingsfaciliteiten 

in de grootorde van 300,00 euro/maand. 

5. 

Verzoekster wenst verder haar medewerking te verlenen en is bereid elke verder toelichting te 

verschaffen. Zij vraagt daartoe ook beleefd te worden gehoord door de Geschillencommissie. 

OM AL DEZE REDENEN 

Behage het de Voorzitter en de Leden van de Geschillencommissie, 

Het beroep teen de beslissing van ………………………………………….. d.d. 11/08/2020 ontvankelijk en 

gegrond te verklaren; 

De beslissing a quo teniet te doen en opnieuw wijzende, te zeggen voor recht dat verzoekster het 

bedrag van 18.276,03 euro (voorlopig begroot op 11/08/2020) niet dient terug te betalen.” 

 

- Na het vonnis uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te ………………………………… d.d. 4 

november 2021, heeft Mr. …………….. namens verzoekster de vordering in het licht van 

voormeld vonnis in volgende mate aangevuld: 
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“3. 

Aansluitend bij de beslissing d.d. 27/11/2020 deel ik u mee dat de Arbeidsrechtbank van ……….. 

…………………… bij vonnis d.d. 4/11/2020 een vonnis heeft uitgesproken voor wat betreft de periode 

van 1/06/2017 tot en met 31/12/2018. Bijgevoegd maak ik u een kopie over van dit vonnis. 

Zoals u zult lezen oordeelt de Arbeidsrechtbank: 

Verklaart de vordering van mevrouw ……………….. ontvankelijk voor wat betreft de periode 

van 1 juni 2017 tot en met 31 december 2018. 

(…) 

Verklaart de vordering van mevrouw ……………. gegrond voor wat betreft de periode van 1 

juni 2017 tot en met 31 december 2018, vernietigt derhalve de beslissing van ………….. 

…………………. voor wat betreft deze periode en zegt voor recht dat mevrouw ………………… 

recht heeft op de verhoogde wezenbijslag (artikelen 41 en 56bis AKBW). 

 

Verklaart de tegenvordering van …………………………………. ontvankelijk doch ongegrond. 

De Arbeidsrechtbank motiveert haar beslissing o.a. met volgende overweging: 

De rechtbank stelt hetgeen volgt vast: 

- Mevrouw …………….. haalt inderdaad zeer regelmatig vrij grote bedragen geld af 

(gemiddeld tussen 2.000 en 3.500 EUR per maand). 

- Er zijn geen geregelde stortingen tussen Mevrouw ………………….. en de heer 

……………………………. 

- De heer …………………….. geregeld in ……………. (Delhaize, Colruyt, Carrefour, Eldi, …) 

……………. (Lidl, Hubo, Aldi, Eldi, Gamma, Hubo, GB, …) en MELLE boodschappen doet. Het 

betreft meestal kleine bedragen. 

- De heer ……………….. geregeld in ………….. (Octa+), ……… (Total) en ……………………… 

(Q8) brandstof koopt. Het betreft meestal kleine bedragen. 

- De betalingen van de heer ………………………… voor zijn nutsvoorzieningen stemmen 

overeen met de kost voor één persoon (Electrabel +/-105 EUR per maand) (cfr. opmerking 

over het waterverbruik van de heer …………………….. onder punt 13). De heer ………………… 

betaalt een maandelijks abonnement bij Telenet van +/- 50 EUR. 

Het feit dat Mevrouw ……………………. frequent grote bedragen geldt opneemt, kan haar 

bewering dat zij veel contant betaalt bevestigen. (…) 

De rechtbank is het met ……………………………………. niet eens dat uit de rekeninguittreksels 

zou blijken dat mevrouw ………………….. onjuiste verklaringen zou afleggen en zij en de heer 

……………………. een niet-transparante huishouding erop zouden nahouden. De rechtbank is 

van oordeel dat uit deze uittreksels blijkt dat de heer ……………………… en mevrouw 

………………………….. elk voor hun huishouding instaan. 

De Rechtbank is dan ook van oordeel dat het bewijs niet wordt gebracht dat mevrouw 

…………………. en de heer ………………. een feitelijk gezin zouden vormen in de periode van 1 

juni 2017 tot 31 december 2017. 

…………………………………… liet via haar raadsman verstaan te berusten in het tussengekomen vonnis 

van de Arbeidsrechtbank van ……………………………….. d.d. 04/11/2021. 
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De gerechtskosten waartoe …………………………………… werd veroordeeld werden inmiddels ook 

vereffend. 

4. 

Bijgevoegd maak ik u een kopie over van de rekeninguittreksels van mevrouw ……………….. (periode 

van 01/01/2019 tot 30/11/2019) en de heer ………………… (periode van 3/06/2019 tot 30/11/2019, 

nvdr. Periode van 01/01/2019 tot 03/06/2019 nog in aanvraag). 

De redenering en motivering van de Arbeidsrechtbank geldt mutatis mutandis ook onverkort voor de 

periode van 1/01/2019 tot 30/11/2019. 

In de gegeven omstandigheden dient dan ook te worden besloten dat mevrouw ………………… en de 

heer …………………….. ook voor de periode van 1/01/2019 tot 30/11/2019 geen feitelijk gezin vormen. 

Ik dank u rekening te willen houden met voormelde gegevens bij uw verder onderzoek en de zaak 

voor verdere behandeling vast te willen stellen op de eerstnuttige hoorzitting teneinde te horen 

zeggen voor recht dat mevrouw …………………. ook voor de periode van 01/01/2019 tot 30/11/2019 

terecht aanspraak maakt op de (verhoogde) kinderbijslag voor wezen. 

Het beroep van mevrouw …………………… gericht tegen de beslissing van …………………………………… d.d. 

11/08/2020 zoals opgenomen in het verzoekschrift d.d. 3/11/2020 is dan ook gegrond in zoverre dit 

betrekking heeft op de periode van 01/01/2019 tot 30/11/2019.” 

 

Ter zitting onderstreept meester …………………… dat de verwerende partij in het vonnis van de 

Arbeidsrechtbank heeft berust en dit volledig heeft uitgevoerd.  Hij laat ter zitting tevens de 

rekeninguittreksels van de heer …………………. voor de periode 01/01/2019 tot 30/06/2019 bijvoegen.  

Op basis van de meegedeelde stukken blijkt volgens meester ……………….. dat er geen financiële 

transfers gebeuren vanwege de heer ……………………. naar verzoekster toe. 

 

4. Standpunt van verwerende partij: 

 

- Bij betwiste terugvorderingsbeslissing d.d. 11 augustus 2020 heeft verwerende partij 

volgende motivering aan verzoekster meegedeeld: 

 

“Op 26.03.2020 werden wij door de Inspectie- en Begeleidingsdienst op de hoogte gebracht van het 

feit dat u samenwoonde met Dhr. ………………….. sinds 28.05.2017, zonder dat hij officieel op uw adres 

was gedomicilieerd. 

 

Dit betekent dat u over de periode van 01.06.2017 tot en met 30.11.2019 ten onrechte de verhoogde 

wezenbijslag (art. 56bis AKBW) heeft ontvangen. U voldoet namelijk in deze periode niet aan de 

voorwaarde inzake samenwoonst om recht te openen op de verhoogde wezenbijslag: Artikel 56bis § 

2. 

 

Omdat Dhr. ……………………… langdurig werkloos was tot en met 08.01.2018 en vanaf die datum 

langdurig arbeidsongeschikt én omdat jullie gezamenlijke inkomen aan de inkomensvoorwaarden 

voldoet, opent u over de periode van 01.06.2017 tot en met 31.07.2018 recht op de verhoogde 
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kinderbijslag voor langdurig werklozen (art. 42bis AKBW) en over de periode van 01.08.2018 tot en 

met 30.11.2019 recht op de verhoogde kinderbijslag voor langdurig zieken (art.50TER AKBW). 

 

Concreet heeft u over de periode van 01.06.2017 tot en met 30.11.2019 16.109,93 EUR ten onrechte 

ontvangen. 

 

U verkreeg de verhoogde wezenbijslag door frauduleuze handelingen. Daarom vorderen wij ook de 

intresten terug op de ten onrechte genoten toeslag (art. 21 Wet van 11.04.1995 – Handvest van de 

Sociaal Verzekerde). De interestvoet in sociale zaken bedraagt 7% vanaf 2008.” 

 

 

- Verwerende partij heeft op 13 december 2021 haar standpunt meegedeeld in het licht van 

het vonnis d.d. 4 november 2021 uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te ……………………. 

als volgt: 
 

“Vanaf 01.01.2019 treedt ………………………….. in de rechten van ………….. …………………………..voor wat 

de Vlaamse dossiers betreft. 

De feiten 

Naar aanleiding van de geboorte van het oudste kind ………………… (° ……………….. / ………………………) 

kent …………… vanaf 01.02.1994 gezinsbijslag toe aan mevrouw …………………………. (bijslagtrekkende 

in het dossier - ° …………….. / ………………………..) op basis van de prestaties van de rechthebbende 

vader; Dhr. ………………….. (° ………………. / ………………………..). 

Na …………………… volgen er nog zes kinderen waarvoor …………….. gezinsbijslag toekent aan dezelfde 

bijslaggtrekkende: 

- …………………. - ° …………….. / ………………………. 

- …………………. - ° ……………. / ……………………….. 

- …………………. - ° ……………. / ………………………... 

- …………………. - ° …………… / …………………………. 

- …………………. - ° …………… / …………………………. 

- …………………. - ° ………….. / ………………………… 

Op 26.09.2011 overlijdt Dhr. ………………………., vader van de kinderen. Vanaf 01.10.2011 wordt aan 

Mevrouw …………………………..verhoogde wezenbijslag toegekend op basis van art. 50bis AKBW en art. 

56bis AKBW voor de kinderen: 

- …………………. - ° …………….. / ………………………. 

- …………………. - ° ……………. / ……………………….. 

- …………………. - ° ……………. / ………………………... 

- …………………. - ° …………… / …………………………. 

- …………………. - ° …………… / …………………………. 

- …………………. - ° ………….. / ………………………… 

Door de opstart van het Groeipakketdecreet, wordt het dossier gezinsbijslag vanaf 01.01.2019 

overgeheveld van het Federaal niveau naar het Vlaams niveau. 

……………………….. kent de verhoogde wezenbijslag verder toe in het bijslagtrekkendossier van 

Mevrouw ………………………………………….. aan Mevrouw …………………………….., op basis van de 
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overgangsmaatregelen. Er wordt voor de kinderen geen omkering van de rangen toegepast 

aangezien zij op 31 december 2018 verhoogde wezenbijslag genieten volgens artikel 56bis, § 2 van 

de Algemene Kinderbijslagwet. 

Groeipakketdecreet – Artikel 214, §1 
§1. Het rechtgevende kind dat geboren is vóór 1 januari 2019, dat wees is en aan wie op grond van 

de kinderbijslagreglementering een verhoogde kinderbijslag voor wezen is toegekend op 31 

december 2018, blijft recht geven op de maandelijkse verhoogde kinderbijslag voor wezen van 

353,76 euro. 

Groeipakketdecreet – Artikel 217 

Het rechtgevende kind dat de verhoogde kinderbijslag voor wezen ontvangt overeenkomstig deze 

titel, geeft recht op demaandelijkse leeftijdsbijslagen, vermeld in artikel 212, §1. 

[…] 

Groeipakketdecreet – Artikel 212, §1 

§1. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, zal recht 

geven op de maandelijkseleeftijdsbijslag, 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. 

 

Groeipakketdecreet - Artikel 225 

‘§1. De bijslagtrekkende voor het rechtgevende kind op 31 december 2018 blijft de bijslagtrekkende 

voor dat kind, tenzij eenwijziging in het ouderlijk gezag of in de opvoedingssituatie van het kind zich 

voordoet. 

[…] 

Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – 1. Algemene Principes 

[…] 

• Er is slechts één ouder begunstigde in volgende situaties: 

• Gemigreerd dossier in de GPA: de bijslagtrekkende op 31.12.2018 is begunstigde (zie punt 3). 

• De andere ouder is overleden of afwezig (vastgesteld door de vrederechter). 

• […] 

Toelichtingsnota 7 van 18 april 2019 – Item 3. 

De bijslagtrekkende voor een rechtgevend kind op 31.12.2018 blijft de bijslagtrekkende voor dat kind. 

[…] 

1 ouder/opvoeder of een van de ouders heeft het exclusief ouderlijk gezag: 

Bijslagtrekkende(kern): bijslagtrekkende op 31.12.2018 blijft bijslagtrekkende vanaf 01.01.2019. 
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Betaalmodaliteit: op een rekening op naam van de bijslagtrekkende. 

Inkomstenkern: de bijslagtrekkende (+ partner met wie de bijslagtrekkende een feitelijk gezin vormt). 

[…] 

Toelichtingsnota 1 van 19 december 2018 – Item 5.4.. 

Voor de kinderen met recht op verhoogde wezenbijslag wordt op 1 januari 2019 bij ongewijzigde 

situatie verder verhoogde 

wezenbijslag betaald. […] 

 

Op 10.09.2019 ontvangt ……………………………. via de Inspectie- en begeleidingsdienst VUTG het 

procesverbaal van het Arbeidsauditoraat met referentienummer: “Aanvankelijk PV nr. 

…………………………………………. d.d. 27.06.2019”. Zie bewijsstuk 1. 

Om nog enkele onduidelijkheden op te helderen uit het proces-verbaal, beslist …………………………….. 

om op basis van deze documentatie een bijkomende controle aan huis te laten uitvoeren door een 

gezinsinspecteur. Zie bewijsstuk 2. 

Op 28.05.2020 ontvangt …………………………….. het resultaat van deze bijkomende controle aan huis. 

Zie bewijsstukken 3 tot en met 3F. 

Het besluit: domiciliefraude vanaf 28.05.2017. 

 

Alvorens over te gaan tot een effectieve terugvordering, vraagt ……………………………. op 28.05.2020 

aan de gezinsinspecteur om een beslissing te nemen voor wat betreft de einddatum van de 

domiciliefraude. Dit om reden dat Dhr. …………………………. op datum van 19.12.2019 officieel op 

eenander adres stond ingeschreven. Zie bewijsstuk 4. 

…………………………… ontvangt op 16.07.2020 antwoord op boven vernoemde vraag. De controleur 

deelt mee: “…dat het definitief einde van de samenwoonst voorlopig een vraagteken is. Aan de hand 

van een nieuwe controle kan worden nagegaan of de situatie de laatste maanden ongewijzigd is 

gebleven. De geldigheidsduur van het resultaat van een nieuwe controle zal evenwel steeds beperkt 

blijven tot de datum waarop deze werd uitgevoerd: een ‘definitieve’ conclusie kan in deze niet 

worden gegeven.” Zie bewijsstuk 5. 

Op basis van alle gegevens beslist ………………………… om Mevrouw …………………………… het voordeel 

van de twijfel te geven en haar vanaf 19.12.2019 opnieuw als een alleenstaande ouder te 

beschouwen. 

Officieel staat Mevrouw ………………………………. gedomicilieerd met haar kinderen op …………….. te 

……………… sinds 25.02.2014. Twee dochters, …………….. en ………………….., hebben het huis intussen 

verlaten. 

Dhr. …………………………… is officieel op het adres van Mevrouw ………………… gedomicilieerd over de 

periode van 02.07.2019 tot en met 19.12.2019. Zie bewijsstukken 6, 7 en 8. 
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Het proces-verbaal met als referentienummer ……………………………. d.d. 27.06.2019 maakt melding 

van volgende feiten, waaruit kan worden aangenomen dat Mevrouw …………………………. en Dhr. 

…………………………… een feitelijk gezin vormen: 

1/ Op 30.08.2017 is er een tussenkomst van de politie op het adres van Mevrouw ……………………… 

inzake een feit van slagen door Dhr. ………………………… met als slachtoffer één van de kinderen van 

Mevrouw ……………………………………. 

 

2/ Op 10.12.2017 werd er een foto op Facebook geplaatst waarop beide personen staan. 

 

3/ Op 02.09.2018 is Dhr. ………………………….. betrokken in een verkeersongeval met lichamelijk letsel 

met zijn bromfiets. Mevrouw ………………………….. wordt als passagier achteraan op de bromfiets van 

Dhr. ………………………………. aangetroffen. 

 

4/ Voor wat betreft het verbruik van nutsvoorzieningen zijn er op het adres van Mevrouw ………………. 

……… zes entiteiten ingeschreven, waardoor de desgevallende aanwezigheid van een zevende geen 

opvallend verschil zou maken. 

Echter ligt het waterverbruik op het adres van Dhr. ………………………., extreem laag. Een gemiddeld 

jaarverbruik van drinkwater voor één gedomicilieerde bedraagt 48 m³. 

In de teruggevorderde periode bedraagt het waterverbruik van Dhr. …………………………: 

- Van opnamedatum 20.03.2016 tot en met opnamedatum 01.04.2017: 11 m³. 

- Van opnamedatum 01.04.2017 tot en met opnamedatum 13.03.2018: 4 m³. 

- Van opnamedatum 13.03.2018 tot en met opnamedatum 16.03.2019: 3 m³. 

 

Voor wat het verbruik van elektriciteit betreft, worden de opgenomen waarden wel als ‘normaal’ 

beschouwd, al wordt Dhr. …………………………… als een ‘kleine verbruiker’ aanzien. 

 

Er is dus een scherpe tegenstelling tussen het verbruik van elektriciteit en water op het adres van Dhr. 

……………………… De woning van Dhr. ……………………….. is nagenoeg onbewoond. Het waterverbruik 

over een periode van twee jaar bedraagt slechts 7 m³, terwijl het elektriciteitsverbruik wel als 

‘normaal’ kan worden bestempeld. De reden hiervoor is onbekend. 

 

5/ Er wordt een buurtonderzoek uitgevoerd op 28.05.2019 op het officiële domicilie van Dhr. 

……………………………………… om 11u50. 

Dhr. ………………………… is niet aanwezig. Drie buurtbewoners worden aangesproken. Zij bevestigen 

allen dat Dhr. ……………………………. er niet meer woonachtig is. 

 

Een buurtbewoner deelt mee dat Dhr. …………………………. er al zeker een jaar niet meer woont, een 

andere spreekt over een periode van twee jaar. Alle drie weten ze te zeggen dat Dhr. ………………. 

………… bij Mevrouw ………………….. zou verblijven. Hij komt één keer per week terug, meestal op 

dinsdag, om zijn post op te halen en petanque te spelen. 

 

6/ Op 20.06.2019 wordt er een buurtonderzoek uitgevoerd op het adres van Mevrouw ………………. 

………………... Op de vraag van de politie of Dhr. ………………………… aanwezig is, antwoordt Mevrouw 

……………………………. dat Dhr. ………………………… nog in bed ligt. 

Wanneer de agenten de reden van hun bezoek meedelen, bevestigt Mevrouw ……………………………… 

onmiddellijk dat Dhr. ……………………… af en toe blijft slapen bij haar maar ze zegt er bij -ostentatief 

en zonder dat de agenten erom vragen- dat er van Dhr. ……………………….. geen persoonlijke spullen 
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aanwezig zijn in de woonst. 

Dit wordt bevestigd bij de controle van de woonst, maar kan worden aanzien als ‘voorbedachtheid’. 

 

Bij het aansluitende buurtonderzoek op vier adressen wordt bevestigt dat Dhr. …………………………. al 

meerdere jaren bij Mevrouw ………………………………. woont: 

-  Adres 1: Dhr. ………………………… is dagelijks aanwezig bij Mevrouw …………………………. en dit al 

zeker twee jaar lang. 

-  Adres 2: De bewoonster zegt dat Mevrouw ……………………………… haar zelf meedeelde dat Dhr. 

…………………………. in het weekend bij haar mag verblijven en éénmaal per week. De 

bewoonster van dit tweede adres voegt er aan toe dat Dhr. …………………………. er zeker meer 

verblijft dan wat Mevrouw ……………………….. zelf beweert en dit over een periode van zeker 

drie jaar. 

-  Adres 3 en 4: Dhr. ………………………. woont bij Mevrouw ……………………………. en dit sinds een 

drietal jaar. 

 

Ook uit de bijkomende controle van de gezinsinspecteur kan worden opgemaakt dat Mevrouw 

…………………………. en Dhr. ………………………… een feitelijk gezin vormen. Zie bewijsstukken 3 tot en 

met 3F: 

 

1/ De gezinsinspecteur heeft contact gehad met het Diensthoofd Bevolking van de stad …………. De 

dienst Bevolking van ……………. heeft aan Dhr. …………………….. gevraagd om bewijzen binnen te 

brengen waaruit blijk dat hij wel degelijk op zijn officiële adres woonachtig is en niet bij Mevrouw 

……………………... De bewijsvoering die Dhr. ……………………… aanvoerde, bleek onvoldoende te zijn 

waardoor Dhr. ……………………………… zou worden ingeschreven bij Mevrouw ……………………………. 

 

2/ Uit het buurtonderzoek dat de gezinsinspecteur uitvoerde in zowel de buurt van Mevrouw 

………………………… als in de buurt van Dhr. ……………………….., blijkt dat betrokkenen samenwonen. 

 

3/ De gezinsinspecteur bracht een bezoek aan Mevrouw ………………………… op 02.10.2019 om 17u45. 

Betrokkenen ontkennen tijdens dit bezoek dat zij ooit hebben samengewoond. Zij hebben naar eigen 

zeggen enkel een LAT-relatie sinds een drietal jaar. Dhr. …………………….. kan geen verklaring geven 

voor het zeer geringe waterverbruik sinds 2017. 

 

……………………………… acht de samenwoonst van Mevrouw …………………………. met Dhr. ………………. 

…………………….. en het feit dat zij een feitelijk gezin vormen over de periode van 28.05.2017 tot en 

met 18.12.2019, voldoende bewezen aan de hand van het aanvankelijk proces-verbaal en de 

gegevens uit de bijkomende controle aan huis. 

 

Dit betekent dat de kinderen van Mevrouw ………………………….. op 31.12.2018 recht openen op de 

gewone wezenbijslag zoals vermeld in artikel 56bis,§2 van de Algemene Kinderbijslagwet en deze 

verder dient te worden toegekend vanaf 01.01.2019. 

 

Groeipakketdecreet – Artikel 215,§1 

§1. Een rechtgevend kind dat geboren is vóór 1 januari 2019, dat op 31 december 2018 wees is 

omdat een van zijn ouders vóór1 januari 2019 is overleden en voor wie op 31 december 2018 een 

recht op de gewone wezenbijslag is toegekend als vermeld inartikel 56bis, §2, van de Algemene 

kinderbijslagwet, behoudt de gewone wezenbijslag. 
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[…] 

 

Groeipakketdecreet – Artikel 217 

[…] 

Het rechtgevende kind dat de gewone kinderbijslag voor wezen ontvangt overeenkomstig deze titel, 

geeft recht op de maandelijkse leeftijdsbijslagen, vermeld in artikel 212. 

 

Om het bedrag gezinsbijslag vast te stellen waarop elk nog rechtgevend kind recht opent vanaf 

01.01.2019, heeft …………………………………. rekening gehouden met twee elementen: enerzijds de 

omkering van de rangen d.d. 31.12.2018. 

Concreet werden volgende rangen toegekend met ingang vanaf 01.01.2019: 

-  ……………………… – ° …………… / ………………………… 

Rang 1 AKBW > Rang ‘hoog’ Groeipakketdecreet. 

-  ……………………….. – ° …………. / ……………………… 

Rang 2 AKBW > Rang ‘hoog’ Groeipakketdecreet. 

-  ……………………… – ° …………….. / …………………………. 

Rang 3 AKBW > Rang ‘midden’ Groeipakketdecreet. 

-  ………………………… – °…………….. / ……………………….. 

Rang 3 AKBW > Rang ‘laag’ Groeipakketdecreet. 

 

Groeipakketdecreet – Artikel 215,§1 

[…] 

In afwijking van het eerste lid en artikel 210, §2, als verschillende rechtgevende kinderen als vermeld 

in het eerste lid, behoren tot de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 december 2018, wordt het 

bedrag van de gewone wezenbijslag waarop die kinderen recht geven, en in gebeurlijk geval de 

kinderbijslag waarop andere kinderen binnen die groepering overeenkomstig artikel 210, §1, recht 

hebben, aflopend aangepast in functie van de leeftijd die de kinderen binnen de groepering hebben. 

Het jongste kind krijgt daardoor altijd de laagste gewone wezenbijslag of kinderbijslag, het tweede 

jongste kind de tweede laagste gewone wezenbijslag of kinderbijslag en het derde jongste en oudere 

kinderen de hoogste gewone wezenbijslag of kinderbijslag. 

De bedragen van de gewone wezenbijslag, en in gebeurlijk geval van de kinderbijslag, worden 

verbonden aan het rechtgevendekind op de wijze, vermeld in artikel 210, §4. 

[…] 

 

Groeipakketdecreet – Artikel 210, §1 tot en met §4 

 

Toelichtingsnota 1 van 19 december 2018 – 2.1. Principes 

De omkering van de rangen houdt in dat binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 

december 2018 het laagste bedrag gekoppeld wordt aan het jongste kind binnen de groep, het 

tweede laagste bedrag aan het tweede jongste kind en de hoogste kinderbijslag aan de derde 

jongste en oudere kinderen in de groepering. 

De omkering van de rangen gebeurt concreet: 

• op basis van de groepering volgens artikel 42 AKBW op 31 december 2018; 

• per bijslagtrekkende in het dossier van de rechthebbende: indien er meerdere 

bijslagtrekkenden in het dossier van de rechthebbende zijn, dan gebeurt de omkering rond 

elke bijslagtrekkende afzonderlijk; 
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• indien eenzelfde bijslagtrekkende in meerdere rechthebbende dossiers voorkomt, dan 

gebeurt de omkering per dossier voor die bijslagtrekkende. 

[…] 

 

Anderzijds het gegeven dat Dhr. ………………………. door zijn langdurige ziekte (zie bewijsstukken 9 

en 10) recht kan openen op een sociale toeslag voor langdurig zieken. Hij is namelijk de persoon 

waarmee de moeder/de bijslagtrekkende een feitelijk gezin vormt. 

 

Groeipakketdecreet – Artikel 222 

[…] 

§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. 

[…] 

 

Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – 5.2.2.1. 

Deze hogere toeslag is enkel verschuldigd wanneer de inkomensgrens van 30.986,17 euro niet is 

overschreden. 

[…] 

Deze hogere toeslag is niet alleen verschuldigd als de bijslagtrekkende of begunstigden voldoen aan 

deze voorwaarden maar wordt bij toepassing van artikel 16 BVR sociale toeslagen uitgebreid tot de 

volgende personen: 

• de vader, de moeder, de stiefvader en de stiefmoeder van de kinderen in het gezin van het 

kind 

• de persoon waarmee de vader of de moeder een feitelijk gezin vormt of de persoon waarmee 

de begunstigde of de bijslagtrekkende een feitelijk gezin vormt op voorwaarde dat die 

personen een gezin vormen met het rechtgevend kind. Als het kind gedomicilieerd is bij de 

ene ouder, wordt vermoed dat het kind ook deel uit te maken van de het gezin van de andere 

ouder. Dit vermoeden kan enkel weerlegd worden door een vonnis waarin het ouderlijk 

gezag aan een van de beide ouders wordt toegekend. 

[…] 

 

………………………………….. voegt Dhr. …………………………… toe in de inkomstenkern van het feitelijk gezin 

vanaf 01.01.2019. 

 

Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – 2.2.2 

Als het samenwonen niet blijkt uit de gegevens uit het Rijksregister kan de vorming van een feitelijk 

gezin bewezen worden door: 

1. Een controle door de gezinsinspecteur. 

2. […] 
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Besluit Vlaamse Regering inzake Sociale Toeslagen – Artikel 2, §1 

[…] 

Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van de begunstigde en de persoon met wie hij een 

feitelijk gezin vormt als er maar een begunstigde is of als de beide begunstigden voor hetzelfde 

rechtgevend kind, niet op hetzelfde adres wonen. 

 

Om recht te openen op deze sociale toeslag, mag de gezamenlijke inkomensgrens van 30.986,17 EUR 

niet worden overschreden. 

 

Tijdens de eerste toekenningsperiode van 01.01.2019 tot en met 30.09.2019, worden de inkomsten 

van het inkomstenjaar 2016 in aanmerking genomen. Het gezamenlijk inkomen van Mevrouw 

………………………………. en Dhr. ………………………… bedraagt 26.455,43 EUR in 2016. Zie bewijsstuk 11. 

 

Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – 5.2.2.1. 

 

Toelichtingsnota 8 van 18 april 2019 (opgeheven) – Item 4.2.1.2. 

“[…] In de toekenningsperiode tot 30 september 2019 zal dat onderzoek dus gebeuren in functie van 

de inkomsten voor het inkomstenjaar 2016. 

[…] 

 

Voor het onderzoek naar het recht op de sociale toeslag tijdens de tweede toekenningsperiode van 

01.10.2019 tot en met 30.11.2019 moet er rekening worden gehouden met de inkomsten over 2017. 

Het gezamenlijk inkomen van Mevrouw …………………………………. en Dhr. …………………………..in 2017 

bedraagt 27.266,91 EUR. Zie bewijsstuk 12. 

 

Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 – Item 4.2.1. 

[…] 

Voor de tweede toekenningsperiode van 1 oktober 2019 tot 30 september 2020 gaat het om de 

inkomsten voor het kalenderjaar 2017. Ook de kadastrale inkomsten en de niet belastbare inkomsten 

hebben betrekking op het jaar 2017. 

[…] 

 

Doordat het gezamenlijke inkomen van Mevrouw ………………………… en Dhr. ……………………. aan de 

inkomensgrenzen voldoet, is er recht op de verhoogde gezinsbijslag zoals beschreven in artikel 

222,§2. 

 

…………………………… heeft over de periode van 01.01.2019 tot en met 30.11.2019 enerzijds 7.222,71 

EUR teruggevorderd: dit is het verschil tussen de verhoogde wezenbijslag en de gewone 

wezenbijslag. 

 

Anderzijds kende …………………………………. over de periode van 01.01.2019 tot en met 30.11.2019 

1.572,12 EUR toe, zijnde de sociale toeslag voor langdurig zieken. 

Deze positieve regularisatie werd onmiddellijk gebruikt om de openstaande schuld van 7.222,21 EUR 

gedeeltelijk aan te zuiveren. 

 

Kortom: ……………………………….. vorderde over de periode 01.01.2019 tot en met 30.11.2019 5.650,19 

EUR terug aan Mevrouw ……………………………………… 
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Hierbij wil …………………………….. opmerken dat de periode van 02.07.2019 tot en met 30.11.2019 niet 

als fraude wordt aanzien, aangezien Dhr. ……………………… tijdens deze periode officieel op het adres 

van Mevrouw ……………………………… was gedomicilieerd. ……………………………… ontving de gewijzigde 

gezinssamenstelling op 30.11.2019. Dhr. ………………………….. werd met terugwerkende kracht op het 

adres van Mevrouw …………………………. ingeschreven. 

 

Mevrouw …………………………… werd hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht op 

11.08.2020. Zie bewijsstuk 13. 

 

Tegen deze beslissing tekende Mevrouw …………………………………… beroep aan. 

Mevrouw ………………………………. tekende eveneens beroep aan bij de Arbeidsrechtbank voor de 

terugvordering die ……………………………… opmaakte over de periode van 01.06.2017 tot en met 

31.12.2018 ten bedrage van 10.459,34 EUR. 

 

De Arbeidsrechtbank verklaarde in het eindvonnis op 15.11.2021 de vordering van Mevrouw 

…………………….. ontvankelijk voor wat betreft de periode van 01.06.2017 tot en met 31.12.2018 en 

verklaarde de vordering van Mevrouw ………………. onontvankelijk voor wat betreft de periode na 

01.01.2019. 

 

De terugvorderingsbeslissing van …………………………….. werd ontvankelijk doch ongegrond verklaard 

en zei voor recht dat mevrouw ………………… recht heeft op de verhoogde wezenbijslag (art.41 en art. 

56bis AKBW). Zie bewijsstuk 14. 

 

De gegrondheid 

 

1. Voorafgaandelijk 

De discussie gaat ten gronde over de vraag of Mevrouw ……………………………… als een feitelijk gezin 

moeten worden beschouwd vanaf 01.01.2019 tot en met 02.07.2019. 

Het antwoord op deze vraag moet ……………………………… in staat stellen om: 

-  te bepalen of er recht is op de verhoogde wezenbijslag dan wel op de gewone gezinsbijslag 

voor de kinderen. 

-  te bepalen of Dhr. ………………………. recht kan openen op de sociale toeslag voor langdurig 

zieken. 

 

Hierbij wil …………………………… de aandacht vestigen op enkele definities: 

 

‘Feitelijk gezin’: zoals het wordt beschreven in het Besluit Vlaamse Regering inzake Sociale Toeslagen, 

artikel 1, 2°: “een leefeenheid waarin twee personen die geen bloed- of aanverwanten tot en met de 

derde graad zijn, samenwonen en samen een huishouden regelen het zij financieel het zij op een 

andere ondersteunende manier”. 

 

‘Feitelijk gezin’ zoals het wordt gedefinieerd in het Besluit Vlaamse Regering inzake Selectieve 

Participatietoeslagen, Hoofdstuk 3, Artikel 3, §2: ‘In deze paragraaf wordt verstaan onder feitelijk 

gezin: een leefeenheid waarin twee personen die geen bloed- of aanverwanten tot en met de derde 

graad zijn, samenwonen en samen een huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere 

ondersteunende manier.’ 
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2. Feitelijke toestand over de periode van 01.01.2019 tot en met 02.07.2019. 

Eiseres stelt alleenstaande te zijn en geen gezin te vormen met Dhr. ……………………………. 

Uit het rijksregister blijkt dat zij officieel niet samenwoonde met Dhr. …………………… tot en met 

02.07.2019. Zie bewijsstuk 6. 

 

…………………………….. ontving echter het PV van het Arbeidsauditoraat met referentienummer: 

“Aanvankelijk PV nr. ……………………………. d.d. 27.06.2019” (zie bewijsstuk 1). 

 

Op grond van deze bewijslast neemt ………………………… aan dat betrokkenen wél een feitelijk gezin 

vormen zonder …………………………….. hierover te hebben ingelicht. Dit betekent dat over de periode 

van 01.01.2019 tot en met 02.07.2019: 

-  er geen recht is op de verhoogde wezenbijslag vanaf 01.02.2019. 

-  de bedragen die vasthangen aan de omkering van de rangen d.d. 31.12.2018 van toepassing 

zijn vanaf 01.02.2019. 

-  er recht is op de sociale toeslag voor langdurig zieken vanaf 01.02.2019. 

 

Groeipakketdecreet - Artikel 214 

[…] 

§2. Het kind, vermeld in paragraaf 1, geeft echter geen recht meer op die verhoogde kinderbijslag 

voor wezen als de overlevende ouder vanaf of na 1 januari 2019 een gezin vormt met een persoon die 

geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad. 

Het kind geeft vanaf de eerste maand nadat het nieuwe gezin is gevormd, recht op het bedrag van de 

gewone wezenbijslag overeenkomstig artikel 56bis, §2, van de Algemene kinderbijslagwet. 

[…] 

 

……………………………….. wil benadrukken dat de teruggevorderde periode van 03.07.2019 tot en met 

30.11.2019 niet ter discussie staat. In deze periode waren betrokkenen officieel op hetzelfde adres 

gedomicilieerd en vormden zij dus een feitelijk gezin. 

De ten onrechte genoten gezinsbijslag over deze periode zal wel degelijk moeten worden terug 

betaald. 

 

Onze terugvorderingsbeslissing is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De eis tot 

nietigverklaring van deze beslissing is ongegrond. 

 

Conclusie 

…………………………………… acht het voldoende bewezen dat Mevrouw ……………………………… en Dhr. 

………………………. een feitelijk gezin vormen en vraagt de leden van de Geschillencommissie om de 

terugvorderingsbeslissing te bevestigen. 

 

Administratief dossier 

Wij bezorgen u volgende relevante stukken uit ons administratief dossier: 

1. Bewijsstuk 1: PV Arbeidsauditoraat. 

2. Bewijsstuk 2: Aanvraag bijkomende Sociale Controle. 

3. Bewijsstuk 3: Resultaat bijkomende Sociale Controle. 

4. Bewijsstuk 3A: Controleverslag Diensthoofd Bevolking ……………………. 

5. Bewijsstuk 3B: Controleverslag buurtbewoners 1. 

6. Bewijsstuk 3C: Controleverslag buurtbewoners 2. 
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7. Bewijsstuk 3D: Electrabel …………………….. 

8. Bewijsstuk 3E: Controleverslag ……………………….. 

9. Bewijsstuk 3F: Controleverslag ………………………. 

10. Bewijsstuk 4: Email naar VUTG – Bijkomende vraag. 

11. Bewijsstuk 5: Antwoord op bijkomende vraag. 

12. Bewijsstuk 6: Historiek Gezinssamenstelling …………………………. 

13. Bewijsstuk 7: Historiek Gezinssamenstelling …………………………. 

14. Bewijsstuk 8: Historiek Adres …………………………. 

15. Bewijsstuk 9: Ziekte-attest ………………………….. – 2018. 

16. Bewijsstuk 10: Ziekte-attest ………………………… – 2019. 

17. Bewijsstuk 11: Gezamenlijk inkomen 2016. 

18. Bewijsstuk 12: Gezamenlijk inkomen 2017.” 

 

 

5. Beoordeling in rechte: 

Bij het initiële verzoek d.d. 3 november 2020 vorderde meester …………………… namens verzoekster 

de annulering van de terugvorderingsbeslissing van verwerende partij d.d. 11 augustus 2020 waarbij 

het verschil tussen de verhoogde wezenbijslag en de sociale toeslag voor langdurig werklozen voor 

de periode van 1 juni 2017 tot en met 31 juli 2018 en tussen de verhoogde wezenbijslag en de 

sociale toeslag voor langdurig zieken voor de periode van 1 augustus 2018 tot en met 30 november 

2019 van verzoekster werd teruggevorderd voor een bedrag van in totaal € 16.109,93, meer 

intresten. 

Deze terugvordering volgt uit de vaststelling van verwerende partij dat verzoekster van 28 mei 2017 

tot 30 november 2019 zou samenwonen/een feitelijk gezin zou hebben gevormd met de heer ………. 

………………………. 

De Arbeidsrechtbank te ……………………. heeft bij vonnis van 4 november 2021 dezelfde vordering 

namens verzoekster ontvankelijk en gegrond verklaard voor de periode van 1 juni 2017 tot en met 

31 december 2018 en onontvankelijk voor de periode met ingang van 1 januari 2019. 

Bij verzoek van 4 november 2021 vraagt meester …………………… namens verzoekster de 

terugvorderingsbeslissing van verwerende partij d.d. 11 augustus 2020 eveneens te annuleren voor 

de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 november 2019.  

 

5.1. Toepasselijke bepalingen in het Groeipakket betreffende de verhoogde wezenbijslag 
 
Verwerende partij heeft oorspronkelijk een verhoogde wezenbijslag toegekend tot en met 30 

november 2019 voor de kinderen …………………. (° ……………….), ………………… (° ………………..), ……….. 

……… (° ……………) en ……………….. (° ……………….) na het overlijden van hun vader, de heer ………… 

…………….., op 26 september 2011. 

Gezien alle kinderen geboren zijn voor 1 januari 2019, reeds wees zijn vanaf 26 september 2011 en 

er in december 2018 een verhoogde wezenbijslag werd toegekend ingevolge het vonnis van de 

Arbeidsrechtbank te ……………………… d.d. 4 november 2021, zijn de overgangsbepalingen van artikel 

214 Groeipakketdecreet van toepassing, die stellen dat: 
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“§1. Het rechtgevende kind dat geboren is vóór 1 januari 2019, dat wees is en aan wie op grond van 
de kinderbijslagreglementering een verhoogde kinderbijslag voor wezen is toegekend op 31 
december 2018, blijft recht geven op de maandelijkse verhoogde kinderbijslag voor wezen van 
353,76 euro. 
 
§2. Het kind, vermeld in paragraaf 1, geeft echter geen recht meer op die 
verhoogde kinderbijslag voor wezen als de overlevende ouder vanaf of na 1 januari 2019 een gezin 
vormt met een persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad. 
 
Het kind geeft vanaf de eerste maand nadat het nieuwe gezin is gevormd, recht op het bedrag van 
de gewone wezenbijslag overeenkomstig artikel 56bis, §2, van de Algemene kinderbijslagwet. 
 
In afwijking van het tweede lid, als verschillende rechtgevende kinderen als vermeld in paragraaf 1, 
behoren tot de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 december 2018, wordt het bedrag van de 
gewone wezenbijslag waarop die kinderen recht geven, aflopend aangepast in functie van de leeftijd 
die de rechtgevende kinderen binnen de groepering innemen. Het jongste kind krijgt daardoor altijd 
de laagste gewone wezenbijslag, het tweede jongste kind de tweede laagste gewone wezenbijslag en 
het derde jongste en alle oudere kinderen de hoogste gewone wezenbijslag. De bedragen van de 
gewone wezenbijslag worden verbonden aan het rechtgevende kind op de wijze, vermeld in artikel 
210, §4. 
 
In afwijking van het tweede lid en van artikel 210, §2, als verschillende rechtgevende kinderen als 
vermeld in paragraaf 1, behoren tot de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 december 2018 
alsook kinderen die recht geven op kinderbijslag overeenkomstig artikel 210, §1, wordt het bedrag 
van de gewone wezenbijslag én van deze kinderbijslag, aflopend gezamenlijk aangepast in functie 
van de leeftijd die de rechtgevende kinderen binnen de groepering innemen. 
 
Het jongste kind krijgt daardoor altijd de laagste gewone wezenbijslag of kinderbijslag, het tweede 
jongste kind de tweede laagste gewone wezenbijslag of kinderbijslag en het derde jongste en oudere 
kinderen de hoogste gewone wezen- bijslag of kinderbijslag. Dit is enkel van toepassing op kinderen 
uit de groepering op 31 december 2018 die gewone kinderbijslag ontvangen en zich nog steeds in het 
gezin van een betrokken wees bevinden. 
 
De bedragen van de gewone wezenbijslag en van de kinderbijslag worden verbonden aan het 
rechtgevende kind op de wijze, vermeld in artikel 210, §4. 
 
Op een kind dat gewone wezenbijslag of kinderbijslag ontvangt overeenkomstig deze paragraaf en 
geplaatst is in een instelling op 31 december 2018 of behoort tot een gezin van een kind dat op 31 
december 2018 geplaatst was in een instelling, is artikel 210, §5, van toepassing. 
In afwijking van het eerste lid is de gewone wezenbijslag niet van toepassing op het rechtgevende 
kind als het kind door de overlevende ouder is verlaten. De Vlaamse Regering bepaalt onder welke 
voorwaarden de wees als verlaten wordt beschouwd. 
 
§3. Het kind, vermeld in paragraaf 2, dat recht geeft op een gewone wezenbijslag, geeft opnieuw 
recht op een verhoogde kinderbijslag voor wezen als de overlevende ouder vanaf of na 1 januari 
2019 overlijdt of als de overlevende ouder vanaf of na 1 januari 2019 geen gezin meer vormt met 
een persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad, vanaf de maand na 
deze gebeurtenis.”
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5.2. Gezinsvorming als bedoeld in artikel 214, §§2 en 3 Groeipakketdecreet 

 
Bij de bepalingen van artikel 3, § 1, 17° Groeipakketdecreet wordt ‘gezin’ gedefinieerd als: 
“leefeenheid waarin verschillende personen op een permanente en affectieve wijze samenwonen. 
Een gelijkmatig verdeelde huisvesting wordt daaronder begrepen.” 
 

De Memorie van Toelichting geeft volgende verduidelijking aangaande de bepalingen van artikel 

214, § 2 Groeipakketdecreet: 

“Artikel 214, § 2 bepaalt de situaties wanneer een wees die de gewone wezenbijslag ontvangt, 

alsnog recht opent op de verhoogde kinderbijslag voor wezen. Dit is niet alleen het geval wanneer 

zijn overlevende ouder vanaf  of na 1 januari 2019 niet langer een gezin vormt met een persoon die 

geen bloed- of aanverwant is in de derde graad. Artikel 214, § 2, tweede lid, regelt de situatie waar 

de verhoogde kinderbijslag voor wezen, bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, opnieuw “vervalt”, om 

reden dat de overlevende ouder later opnieuw een feitelijk gezin vormt, zoals bedoeld in artikel 213, 

§ 2.” 

Gezinsvorming in de zin van de bepalingen van artikel 214, § 2, 2e lid en § 3 Groeipakketdecreet 

dient bijgevolg te worden begrepen als het vormen van een ‘feitelijk gezin’ als zijnde opgevat in de 

regeling van het Groeipakket. 

Bij Toelichtingsnota nr. 20 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket van 2 oktober 2021 

(betreffende ‘Wezen en recht op wezentoeslag) wordt er aangaande de gezinsvorming in het kader 

van de wezenbijslag in de overgangsregeling verduidelijkt wat volgt (rubriek V.2): 

“2. Einde van het recht op de maandelijkse  verhoogde kinderbijslag voor wezen: 

Het recht op de verhoogde kinderbijslag voor wezen eindigt: 

• door de samenwoonst van de overlevende ouder 

• indien het kind ten volle geadopteerd wordt; 

• Indien het kind niet langer recht geeft op gezinsbijslag op basis van artikel 

8 Groeipakketdecreet 

In tegenstelling tot de regeling voor kinderen die wees worden vanaf 01.01.2019,  waar de 

gezinssituatie van de overlevende ouder geen rol meer speelt in de bepaling van het bedrag van de 

wezentoeslag,  blijft de samenwoonst van de overlevende ouder een beletsel  voor kinderen uit de 

overgangsregeling. 

Indien de overlevende ouder vanaf of na 01.01.2019 een feitelijk gezin vormt met een persoon die 

geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad,  vervalt het recht op de maandelijkse 

verhoogde kinderbijslag voor wezen. 

Als de verhoogde wezenbijslag wegens samenwoonst niet langer verschuldigd is, worden de rangen 

voor de weeskinderen omgekeerd op basis van de situatie op 31 december 2018.  Daarbij worden de 

rangen rond de bijslagtrekkende vastgesteld alsof er op 31 december 2018 slechts gewone 

wezenbijslag verschuldigd was10. 

Het verlies van het recht op verhoogde wezenbijslag heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de 

volgende maand. Dit is zo bepaald in de artikelen 214,  §2 en 215,  §2,  lid 2 van 

het Groeipakketdecreet.” 

https://gpedia.groeipakket.be/nl/richtlijnen/toelichtingsnotas/regelgeving-pagina/toelichtingsnota-20-van#footnote10_hsc0bzc
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Aangaande het begrip ‘feitelijk gezin’ wordt in de voetnoot verwezen naar de Toelichtingsnota nr. 8 

van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket van 18 april 2019 betreffende de vaststelling van de 

betaling van sociale toeslagen en verwijst derhalve naar de bepalingen dienomtrent van het Besluit 

van de Vlaamse regering van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor het 

toekennen van een sociale toeslag (BVR Sociale toeslagen). 

Bij artikel 1, 2° van het BVR Sociale toeslagen wordt het begrip ‘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.” 

 

Bij artikel 3 van hetzelfde BVR wordt aangaande dit gezinsbegrip verder bepaald wat volgt: 

 

§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. 

§2. De volgende documenten worden aanvaard als een officieel document als vermeld in paragraaf 

1: 

1° een ontvangstbewijs van de aangifte, vermeld in artikel 7, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit 

van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; 

2° een attest van de politie dat vaststelt dat de toestand, vermeld in het Rijksregister, niet 

overeenstemt met de reële situatie; 

3° een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof; 

4° een attest van een OCMW dat vaststelt dat de toestand, vermeld in het Rijksregister niet 

overeenstemt met de reële situatie. 

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan de lijst met officiële documenten 

die aanvaard worden om de gegevens vermeld in het Rijksregister te weerleggen, aanvullen. 

§3. Als het samenwonen niet blijkt uit de gegevens van het Rijksregister, kan de vorming van 

een feitelijk gezin bewezen worden door: 

1° een controle door de gezinsinspecteur; 

2° een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst, waaruit de feitelijke 

gezinsamenstelling blijkt; 

3° een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof; 

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

de begunstigde samenwoont. 

§4. De vorming van een feitelijk gezin kan weerlegd worden door: 

1° een geregistreerde huurovereenkomst tussen de begunstigde en de persoon met wie hij 

samenwoont; 

2° een arbeidsovereenkomst met recht van inwoon; 

3° een attest van detentie; 
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4° een registratieformulier van de mantelzorger, die niet een persoon is als vermeld in artikel 2, §2, 

1°; 

5° een afwezigheidsattest 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. 

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan de lijst van bewijsmiddelen, om de 

vorming van een feitelijk gezin te bevestigen of te weerleggen, aanvullen. 

§5. De vorming van een feitelijk gezin kan niet weerlegd worden als de begunstigde samenwoont met 

een persoon met wie hij zich in een van de volgende gevallen bevindt: 

1° ze hebben een gemeenschappelijk kind; 

2° ze hebben samen de gezinswoning gekocht of gebouwd.” 

Het begrip ‘feitelijk gezin’ wordt op dezelfde manier bepaald en gehanteerd in het kader van de 

toekenning van de selectieve participatietoeslagen (cf. artikel 3, § 2 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 17 mei 2019 betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling).  

 

5.3. Toepassing in casu 
 

Meester …………………. vraagt namens verzoekster dat de redenering van de Arbeidsrechtbank te 

……………………………. bij vonnis d.d. 4 november 2021 mutatis mutandis zou worden toegepast voor 

de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 november 2019. 

 

5.3.1. Vonnis Arbeidsrechtbank te ………………………………. d.d. 4 november 2021 
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Uit het vonnis d.d. 4 november 2021 uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te …………………… blijkt 

dat de partijen volgende vorderingen hebben ingesteld: 

“2. 

Mevrouw ……………….. vraagt in hoofdorde, het beroep tegen de beslissing van ……………………………. 

van 11 augustus 2020 ontvankelijk en gegrond te verklaren en de beslissing a quo teniet te doen en 

opnieuw wijzende, te zeggen voor recht dat zij de ontvangen toeslagen voor de periode van 1 juni 

2017 tot 31 december 2018 niet dient terug te betalen. In ondergeschikte orde vraagt mevrouw 

…………… aan de Rechtbank, alvorens zich ten gronde uit te spreken, haar toe te laten het feit dat zij 

en de heer …………….. in de periode van 1 juni 2017 tot 31 december 2018 niet samenwoonden en 

geen feitelijk gezin vormden te bewijzen met alle middelen van recht, met inbegrip van het 

getuigenverhoor. In uiterst ondergeschikte orde, is de hypothese de Rechtbank toch van oordeel zou 

zijn dat …………………………….. gerechtigd is in enige mate de verhoogde wezenbijslag terug te 

vorderen, verzoekt mevrouw …………….. aan de Rechtbank minstens redelijke afbetalingsfaciliteiten 

toe te kennen a rato van maximaal 300,00 EUR/maand. Mevrouw ………………. vraagt tenslotte 

………………………….. te veroordelen tot de kosten van het geding, begroot op een 

rechtsplegingsvergoeding van 262,37 EUR. 

3. 

…………………………. aan de Rechtbank de vordering van mevrouw …………………… onontvankelijk te 

verklaren voor zover ze betrekking heeft op de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 november 

2019 en af te wijzen als ongegrond voor de periode voor 1 januari en dienvolgens de beslissing van 

………………………… van 11 augustus 2020 te bevestigen en te zeggen voor recht dat mevrouw 

…………………………. 

- Voor de periode van 28 mei 2017 tot en met 31 december 2018 een feitelijk gezin vormt met 

de heer ………………….; 

- Voor de periode van 1 juni 2017 tot en met 31 december 2018 geen recht heeft op de 

verhoogde wezenbijslag. 

……………………………. vraagt vervolgens haar tegenvordering gegrond te verklaren en bijgevolg op 

basis van de beslissing van 11 augustus 2020, mevrouw …………….. te veroordelen tot terugbetaling 

van de toeslagen ten belope van 10.459,34 EUR, te vermeerderen met de intresten. …………….. 

………………….. vraagt tenslotte toepassing te maken van artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk 

Wetboek wat betreft de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding te begroten op 262,37 EUR.” 

 

Bij de beoordeling van de gegrondheid merkt de rechtbank voorafgaandelijk met betrekking tot de 

bewijslast op wat volgt: 

“Overeenkomstig artikel 8,4 van het nieuw Burgerlijk Wetboek moet hij die meent een ander in 

rechte te kunnen aanspreken, de rechtshandelingen of feiten bewijzen die daaraan ten grondslag 

liggen. Hij die beweert bevrijd te zijn, moet de rechtshandelingen of feiten bewijzen die zijn bewering 

ondersteunen. Alle partijen zijn gehouden om mee te werken aan de bewijsvoering. In geval van 

twijfel wordt hij die de door hem beweerde rechtshandelingen of feiten moet bewijzen, in het ongelijk 

gesteld, tenzij de wet anders bepaalt. Volgens artikel 8.5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek moet, 
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behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt, het bewijs geleverd worden met een redelijke 

mate van zekerheid. 

In de materie van de sociale zekerheidsuitkeringen dient diegene die beweert aanspraak te maken op 

een sociale prestaties aan te tonen dat hij aan alle wettelijke voorwaarden voldoet om dit recht te 

kunnen genieten. De sociaal verzekerde dient verder aan te tonen dat hij aan deze voorwaarden 

voldoet voor de gehele periode waarop hij aanspraak maakt op een prestatie (H. Mormont, La 

charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale, TSR/RDS, 2013, 382). 

De bewijslast bij geschillen waarbij de sociale zekerheidsinstelling een beweerde onverschuldigde 

uitkeringen terugvordert, ligt bij de sociale zekerheidsinstelling die én de betaling van de uitkeringen 

en het onverschuldigd karakter ervan dient aan te tonen. De instelling wordt hier als eisende partij 

beschouwd ook al is het de sociaal verzekerde die een vordering inleidt om de 

terugvorderingsbeslissing te betwisten. Er is immers geen reden om aan de sociale 

zekerheidsinstelling een gunstigere bewijslastregime toe te kennen wanneer de sociaal verzekerde de 

terugvorderingsbeslissing betwist (H. Mormont, La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire 

de la sécurité sociale, TSR/RDS, 2013, 388). 

De samenwoning kan afgeleid worden uit vaststellingen en verklaringen die samen een bundel van 

vermoedens vormend die voldoende zijn om te besluiten tot het bestaan van samenwonen (Arbh. 

Bergen 22 april 2020, J.T.T. 2010, 311).” 

Bij de beoordeling in concreto, stelt de rechtbank het volgende vast: 

“13. 

Uit het administratief dossier blijkt hetgeen volgt: 

- Op woensdag 30 augustus 2017 is er een tussenkomst van de politie op het adres van 

mevrouw …………….. inzake een feit van slagen door de heer ………………. met als slachtoffer 

één van de kinderen van mevrouw ………………….. 

 

- Op donderdag 2 september 2018 is de heer ……………….. betrokken in een verkeersongeval 

met zijn bromfiets. Mevrouw …………….. wordt als passagier achteraan op de bromfiets van 

de heer ………………….. aangetroffen. 

 

- Op 10 december 2017 werd er een foto op Facebook geplaatst waarop mevrouw …………….. 

en de heer ………………….. staan. 

 

- Er vond een politioneel onderzoek plaats op verzoek van de sociale huisvestingsmaatschappij 

………………… daar een buurman van de heer ……………….. de sociale huisvestingsmaatschappij 

informeerde dat de heer …………………… zijn sociale woning niet zou bewonen. 

 

- Uit een analyse van de nutsvoorzieningen van de heer ……………….. in zijn woning blijkt dat de 

heer ……………… een zeer beperkt waterverbruik heeft in de jaren 2016 tot 2019 (tussen de 

opnames van 20 maart 2016 en 1 april 2017 was er sprake van een halvering van het 

verbruik naar 11 m2 om dan de volgende twee jaar te dalen naar respectievelijk 4 en 3 m2). 

Zijn elektriciteitsverbruik is eerder normaal doch wel aan de lage kant. 

 

- Op donderdag 20 juni 2019 belde de politie aan bij mevrouw ………………. De heer ………………. 

blijkt aanwezig en ligt nog in bed. Mevrouw …………….. stelt dat de heer ………………. af en toe 
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bij haar slaapt en dat niets is terug te vinden van de heer ………………… in haar woonst. 

 

- Naar aanleiding van een aansluitend buurtonderzoek bij mevrouw …………… stelt één buur 

dat de heer …………. dagelijks aanwezig is bij mevrouw ………………. en dit al zeker twee jaar 

lang. Een tweede buur stelt dat mevrouw ……………….. haar zelf zou hebben gezegd dat de 

heer ………………. bij haar verblijft in het weekend en één keer per week. De buurvrouw voegde 

hier duidelijk aan toe dat het zeker meer is en dat voor een periode van al zeker een drietal 

jaar. De derde en vierde buur bevestigen dat de heer ……………….. sinds een drietal jaar bij 

mevrouw ………………… woont. 

 

- Een buurtonderzoek bij de heer …………… leert dat drie buren stellen dat de heer ……………. 

niet meer woonachtig is op zijn domicilieadres. Eén buur stelt dat de heer …………….. er al 

zeker een jaar niet meer woont, een andere buurtbewoner spreekt over twee jaar. Zij 

vertellen beide dat de heer ………….. bij zijn vriendin in ……………. verblijft. Hij zou éénmaal per 

week naar zijn domicilieadres komen, meestal op dinsdag, om zijn post op te halen en 

petanque te spelen op het pleintje in de straat. In het verslag van de wijkinspectie wordt 

verder vermeld dat een aantal zaken op de tafel in de tuin zijn aangetroffen waardoor de 

inspecteurs er vanuit gaan dat de tuin nog recent gebruikt is. 

14. 

Samen met de Arbeidsauditeur is de Rechtbank van oordeel dat er geen rekening kan gehouden 

worden met de politietussenkomst van 30 augustus 2017 en het ongeval van 2 september 2018. 

Geen van deze gebeurtenissen wijzen op een samenwoonst. Ook met de foto op Facebook kan geen 

rekening gehouden worden. Het feit dat mevrouw ………………….. en de heer ………………. een relatie 

hebben wordt immers niet ontkend. 

De resultaten van het buurtonderzoek kunnen een aanwijzing van samenwoonst zijn doch dienen met 

de nodige omzichtigheid te worden benaderd zeker omdat het om anonieme getuigen gaat. Het 

waterverbruik van de heer …………………. is tevens een indicatie dat hij vanaf de periode 2016-2017 

minder in zijn huis vertoefde, doch het elektriciteitsverbruik daalde niet in dezelfde mate. 

Samen met ……………………………… is de Rechtbank van oordeel dat de verklaringen van de kinderen 

van mevrouw ………………… met de grootste omzichtigheid beoordeeld moeten worden nu zij een 

duidelijk belang hebben bij de zaak. Ook met de verklaringen van vrienden van mevrouw …………….. 

en de heer ………………….. dient zeer voorzichtig te worden omgegaan. 

Zoals de auditeur geheel terecht in zijn advies stelt moet, indien er wordt aangenomen dat er 

voldoende overeenstemmende aanwijzingen zijn dat mevrouw …………….. en ……………………. vaak 

onder hetzelfde dak verblijven, nog blijken dat zij in onderling overleg hun huishouden helemaal of op 

zijn minst hoofdzakelijk hebben geregeld door hun respectieve financiële of andere 

bestaansmiddelen, eventueel zelfs maar gedeeltelijk, samen te voegen. Dit element werd evenwel 

noch door de politie noch door het VUTG onderzocht. 

Zoals de Arbeidsauditeur terecht opmerkt is het gebruikelijk dat, in geval van samenwoonst, de 

concubant aan de andere concubant een financiële bijdrage betaald voor de huishoudelijke uitgaven. 

Deze bijdrage kan worden bewezen aan de hand van de rekeninguittreksels. 

15. 

In haar repliekbesluiten heeft mevrouw ……………….. de volgende stukken overgelegd: 
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- een overzicht van de rekeninguittreksels van mevrouw ………………. voor de periode van 1 juni 

2017 tot 31 december 2018 en  

- een overzicht van de rekeninguittreksels van de heer ……………….. voor de periode van 1 juni 

2017 tot 31 december 2018. 

(…) 

Het feit dat Mevrouw …………….. frequent grote bedragen geld opneemt kan haar bewering dat zij 

veel contant betaalt bevestigen. 

Het feit dat de aankopen van de heer …………………… voor dagdagelijkse behoeften (Colruyt, Delhaize, 

Lidl, Aldi) beperkte bedragen betreffen geeft aan dat het eerder om boodschappen voor één persoon 

gaat. Althans stemmen de bedragen niet overeen met de aankopen noodzakelijk voor een familie van 

2 volwassenen en 5 kinderen. Het feit dat de heer ……………… geregeld in …………. boodschappen doet 

houdt geen bewijs van samenwoning in, gelet op de bedragen ervan en het feit dat de heer 

…………………. geregeld aankopen doet in ………….. Ook wordt niet ontkend dat mevrouw ……………. en 

de heer …………. een relatie hebben zodat het mogelijk is dat de heer ………………. op weg naar huis 

enkele boodschappen doet. 

Ook uit de geldafhalingen van de heer ………………….. blijkt niet dat er sprake zou zijn van enige 

samenwoning. Het betreffen doorgaans bedragen die overeenstemmen met bedragen die een 

alleenstaande man kan afhalen. De rechtbank stelt verder vast dat hij niet alleen geld afhaalt in 

…………… doch eveneens geregeld in ……………….. en in ………………. 

Het feit dat er enkele malen over de periode tussen 1 juni 2017 tot en met 31 december 2018 

aankopen worden gedaan voor de kinderen van mevrouw ……………….., meestal voor kleine bedragen 

acht de rechtbank in casu niet pertinent nu hij duidelijk de kinderen van mevrouw …………… kent en 

het om cadeautjes kan gaan. Althans blijkt uit deze beperkte aankopen niet dat hij mee zou instaan 

voor de kost van de opvoeding van de kinderen. Het feit dat hij tweemaal op dezelfde periode een 

bijpassing van de huur doet (van 3,10 EUR en 4 EUR) zijn onvoldoende om te concluderen tot een 

gemeenschappelijk huishouden. 

De rechtbank is het met ………………………… niet eens dat uit de rekeninguittreksel zou blijken dat 

mevrouw ……………….. onjuiste verklaringen zou afleggen en zij en de heer …………….. een niet-

transparante huishouding erop zouden nahouden. De rechtbank is van oordeel dat uit deze 

uittreksels blijkt dat de heer …………………. en mevrouw ……………….. elk voor hun huishouding instaan. 

De Rechtbank is dan ook van oordeel dat het bewijs niet wordt gebracht dat mevrouw ……………. en 

de heer …………….. een feitelijk gezin zouden vormen in de periode van 1 juni 2017 tot 31 december 

20172. 

17. 

De vordering van mevrouw ……………… is gegrond. De beslissing van ……………………………. van 11 

augustus 2020 dient vernietigd te worden wat betreft de periode tot 31 december 2018. 

De tegenvordering van …………………………….. is ongegrond.” 

 

 
2 De Geschillencommissie meent dat dient te worden aangenomen dat hier 2018 wordt bedoeld gezien de vordering van 

verzoekster gegrond werd verklaard voor de periode tot 31 december 2018. 
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In het beschikkend gedeelte heeft de rechtbank de vordering namens verzoekster ontvankelijk en 

gegrond heeft verklaard voor de periode van 1 juni 2017 tot en met 31 december 2018 en 

onontvankelijk voor de periode met ingang van 1 januari 2019. De tegenvordering van verwerende 

partij werd dan ook ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 

Geen van de partijen heeft hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis dat in kracht van gewijsde is 

getreden. 

 

5.3.2. Gevolg van voormeld vonnis voor de maand januari 2019 

 

De Arbeidsrechtbank te ……………………….. heeft bij vonnis van 4 november 2021 de vordering van 

verzoekster gegrond verklaard voor de periode van 1 juni 2017 tot en met 31 december 2018 op 

basis van haar oordeel dat niet wordt bewezen dat verzoekster en de heer …………………….. een 

feitelijk gezin zouden hebben gevormd tijdens de periode van 1 juni 2017 tot 31 december 2018. 

De Geschillencommissie meent dat dienvolgens eveneens dient te worden aangenomen dat 

verzoekster en de heer ……………… voorafgaand aan 1 januari 2019 niet samenwoonden en dus geen 

gezin vormden als bedoeld bij de bepalingen van artikel 214, § 2, 1e lid Groeipakketdecreet. 

Bijgevolg zou een dergelijke gezinsvorming ten vroegste kunnen worden vastgesteld vanaf 1 januari 

2019. 

Conform de bepalingen van artikel 214, § 2, 2e lid Groeipakketdecreet geeft het kind vanaf de eerste 

maand volgend op de gezinsvorming recht op de gewone wezenbijslag als bepaald bij artikel 56bis,  

§ 2 Algemene Kinderbijslagwet.  Bijgevolg gaat het verlies van het recht op de verhoogde 

wezenbijslag bijgevolg slechts in de maand volgend op de gezinsvorming als bedoeld bij artikel 214, 

§ 2, 1e lid Groeipakketdecreet (cf. de bepalingen van V.2 van de Toelichtingsnota nr. 20 van het 

VUTG van 2 oktober 2021). 

Er dient dan ook te worden besloten dat ingevolge voornoemd vonnis het recht op de verhoogde 

wezenbijslag, rekening houdend met het vertragingseffect van de bepalingen van artikel 214, § 2, 2e 

lid Groeipakketdecreet, in elk geval kan worden toegekend voor de maand januari 2019 en derhalve 

voor deze maand niet kan worden teruggevorderd. 

 

5.3.3. Terugvordering voor de periode van 1 februari 2019 tot en met 30 

november 2019 

 

- Beoordeling van feitelijke gezinsvorming 

Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat verzoekster steeds als alleenstaande ouder was 

ingeschreven, met uitzondering van de periode van 2 juli 2019 tot 19 december 2019 tijdens 

dewelke de heer ………………………….. op haar adres was gedomicilieerd. 

De Geschillencommissie stelt vast dat de Arbeidsrechtbank te ………………………….. bij vonnis van 4 

november 2021 alle door verwerende partij voorgelegde elementen in acht heeft genomen, inclusief 
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de vaststellingen van de politie die voor het eerst ter plaatse een onderzoek heeft uitgevoerd op 28 

mei 2019. 

Het onderzoek uitgevoerd door de politie heeft uiteindelijk geleid tot de domiciliëring van de heer 

………………………….. op het adres en in het gezin van verzoekster op 2 juli 2019. 

Uit de voorliggende stukken blijkt er dan ook geen wijziging in de gezinssituatie van verzoekster van 

1 januari 2019 tot 2 juli 2019 ten opzichte van de daaraan voorafgaande periode waarover de 

Arbeidsrechtbank te …………………… heeft geoordeeld bij vonnis van 4 november 2021, waardoor de 

Geschillencommissie voor deze periode meent te kunnen besluiten dat niet afdoende kan worden 

aangetoond dat verzoekster en de heer ………………………. een feitelijk gezin hebben gevormd. 

Vanaf 2 juli 2019, de datum van inschrijving van de heer …………………. in het gezin van verzoekster, 

ontstaat er echter een wettelijk vermoeden van samenwoonst van verzoekster met de heer 

……………………………. 

Mr. ……………….. geeft in het verzoek d.d. 3 november 2020 namens verzoekster aan dat zij “zich met 

klem heeft verzet tegen het feit dat de genaamde ………………………….. ambtshalve op haar adres was 

ingeschreven van 02/07/2019 tot 19/12/2019.” 

Er worden dienaangaande echter geen bewijsstukken voorgelegd waaruit zou blijken dat zij deze 

inschrijving bij de bevoegde instanties heeft betwist. In elk geval stelt de Geschillencommissie vast 

dat er op heden geen rechtzetting in het Rijksregister werd uitgevoerd. 

Gezien verzoekster en de heer …………………. van 2 juli 2019 tot 19 december 2019 op hetzelfde adres 

en in dezelfde gezinskern waren ingeschreven, kan de samenwoonst voor deze periode enkel nog 

worden weerlegd door een officieel document van een overheid of een overheidsinstelling, dat 

gebaseerd is op de reële gezinssituatie (cf. supra artikel 3, §1 en §2, 1e lid BVR Sociale toeslagen): 

1° een ontvangstbewijs van de aangifte, vermeld in artikel 7, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit 

van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; 

2° een attest van de politie dat vaststelt dat de toestand, vermeld in het Rijksregister, niet 

overeenstemt met de reële situatie; 

3° een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof; 

4° een attest van een OCMW dat vaststelt dat de toestand, vermeld in het Rijksregister niet 

overeenstemt met de reële situatie. 

Tot een rechtzetting in het Rijksregister of bewijs van het tegendeel aan de hand van één van 

voormelde officiële documenten, besluit de Geschillencommissie tot samenwoonst van verzoekster 

en de heer …………………………… voor de periode van 2 juli 2019 tot 19 december 2019, hetgeen in 

toepassing van de bepalingen van artikel 214, § 2, 1e lid een beletsel vormt voor het recht op de 

verhoogde wezenbijslag. 

In toepassing van de bepalingen van artikel 214, § 2, 2e lid Groeipakketdecreet leidt deze 

samenwoonst vanaf 2 juli 2019 slechts tot een verlies van de verhoogde wezenbijslag met ingang 

van 1 augustus 2019. 

Er dient bijgevolg te worden besloten dat de terugvordering dient te worden beperkt tot de periode 

van 1 augustus 2019 tot en met 30 november 2019. 
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- Intresten 

Bij de betwiste terugvorderingsbeslissing van 11 augustus 2020 heeft verwerende partij eveneens 

intresten gevorderd in toepassing van de bepalingen van artikel 101 Groeipakketdecreet die stellen 

dat: 

“De onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid brengen van rechtswege 

interest op vanaf de betaling als de onverschuldigde betaling het gevolg is van bedrog of bedrieglijke 

handelingen van een begunstigde. Een kapitalisatie van interesten is nooit mogelijk, ook niet in de 

situatie, vermeld in artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.” 

Uit het standpunt van verwerende partij zoals aan de Geschillencommissie werd meegedeeld op 13 

december 2021, blijkt dat zij geen bedrog of bedrieglijke handelingen van verzoekster weerhoudt 

wat betreft de periode van inschrijving van de heer ……………. in het gezin van verzoekster van 2 juli 

2019 tot 19 december 2019: 

“Hierbij wil ……………………………. opmerken dat de periode van 02.07.2019 tot en met 30.11.2019 niet 

als fraude wordt aanzien, aangezien Dhr. ………………………. tijdens deze periode officieel op het adres 

van Mevrouw ……………………………. was gedomicilieerd. ……………………………. ontving de gewijzigde 

gezinssamenstelling op 30.11.2019. Dhr. ………………………. werd met terugwerkende kracht op het 

adres van Mevrouw ………………………….. ingeschreven.” 

 

De Geschillencommissie stelt echter vast dat noch verzoekster noch de heer …………………. enig 

initiatief hebben genomen om de heer ………………. in het gezin van verzoekster in te schrijven voor 

de desbetreffende periode en deze inschrijving volgt uit de vaststellingen door de politie, zijn er in 

toepassing van de bepalingen van artikel 101 Groeipakketdecreet door verzoekster eveneens 

intresten verschuldigd op het ten onrechte ontvangen Groeipakket voor de periode van 1 augustus 

2019 tot en met 30 november 2019. 

 

6. Beslissing: 

Gelet op het Decreet van 27 juli 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid 

(BS 31 juli 2018), artikelen 104-114;  

Gelet op het Besluit van 29 juni 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een 

commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van 

het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan;  

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 

vordering van de verzoeker ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond is in de mate dat niet afdoende 

wordt bewezen dat verzoekster tijdens de periode van 1 januari 2019 tot 2 juli 2019 een gezin heeft 

gevormd met de heer …………………….. als bedoeld bij de bepalingen van artikel 214, § 2, 1e lid 

Groeipakketdecreet zodat zij gerechtigd is op de verhoogde wezenbijslag voor de periode van 1 

januari 2019 tot en met 31 juli 2019. 

De vordering van verzoekster is daarentegen ongegrond in de mate dat het vermoeden van 

dergelijke gezinsvorming niet wordt weerlegd voor de periode van 2 juli 2019 tot 19 december 2019 

zodat zij geen recht heeft op de verhoogde wezenbijslag voor de periode van 1 augustus 2019 tot en 

met 30 november 2019 en zij gehouden is het ten onrechte ontvangen Groeipakket voor deze 

periode aan verwerende partij terug te betalen, meer intresten.   
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Voor zover de reeds uitgevoerde inhoudingen het door verzoekster verschuldigde bedrag reeds 

hebben overschreden, dient verwerende partij desgevallend het saldo aan verzoekster terug te 

storten, met inbegrip van eventueel verschuldigde intresten gelet op de bepalingen van artikel 100 

Groeipakketdecreet. 

  

Aldus uitgesproken te Brussel op 29 april 2022; 

 

De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

De heer Ignace Lambert (Opgroeien regie) en de heer Maarten Vankeersbilck (KidsLife), 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 

 


