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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/045 

6 mei 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/22/A0008 

 

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

………………………..; 

- Verzoekster –  

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

…………………………………….; 

 

TEGEN :  

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

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat door verzoekster werd ingediend door Mr. ………………. 

namens verzoekster per e-mail d.d. 6 januari 2022 bij de Geschillencommissie1, 

gericht tegen de beslissing van verwerende partij d.d. 15 oktober 2020; 

 
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 
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Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 28 januari 2022 waarbij aan 

verzoekster de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

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

belangen op deze zitting van 6 mei 2022 kunnen komen verdedigen of zich daarbij 

door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat Mr. ……………………. namens verzoekster is verschenen op de 

zitting van 6 mei 2022 en werd gehoord;  

Gelet op het feit dat verwerende partij op de zitting van 6 mei 2022 niet is 

verschenen noch zich heeft laten vertegenwoordigen; 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

 

Verwerende partij betaalde van 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2020 het Groeipakket 

(inclusief een sociale toeslag) voor het kind ……………….. (° ………………..) aan mevrouw …………… 

……………………………….. 

De betalingen werden met ingang van 1 september 2020 stopgezet gezien het kind …………………….. 

uit het Rijksregister werd uitgeschreven op 1 september 2020. 

De verwerende partij heeft hierbij per e-mail van 15 oktober 2020 aan mevrouw ………………………… 

meegedeeld dat er geen Groeipakket meer kon worden toegekend. 

Nadat het kind ……………………………. opnieuw werd ingeschreven in het Rijksregister op 3 november 

2020, werd de toekenning van het Groeipakket hervat met ingang van 1 november 2020. 

 

3. Standpunt van verzoekster: 

 

Meester …………………… vordert bij voorliggend verzoek namens mevrouw ………………………………. het 

Groeipakket voor ……………………….. voor de maanden september en oktober 2020 en verwoordt de 

grieven van mevrouw hierbij als volgt: 

“Mijn cliënt is moeder van ………………………., van Belgische nationaliteit, geboren te ……………. op ….. 

…………………….., wonende te………………………………………………... (RRN …………………………..) 

Mijn cliënt ontvangt betaling van kinderbijslag/groeipakket van ……………., met zetel te ……………… 

……………………………………………………… 

Zij ontving in 2020 geen betaling voor de maanden september en oktober. 

 
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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Behoudens haar vergissing was gedurende deze twee maanden 415,96 euro verschuldigd: 2 x 207 ,98 

euro. 

Nochtans is zij van mening dat zij wel gerechtigd was op betaling. Zij contacteerde in januari 2021 

Groeipakket voor bemiddeling waarna zij reactie ontving bij e-mail van 28 september 2021 en 18 

november 2021. 

…………………. had zich (per vergissing) laten uitschrijven op het adres van haar moeder gedurende 

september en oktober 2020. Vanaf november 2020 was zij opnieuw ingeschreven op het adres van 

haar moeder. 

…………………….. was naar het buitenland omwille van studieredenen. 

In een dossier van mijn cllënt tegen haar ziekenfonds LLM meende de arbeidsrechtbank dat het 

ziekenfonds ten onrechte had geoordeeld dat zij niet meer samenwoonde met haar dochter tijdens 

de maanden september en oktober 2020 (arbeidsrechtbank …………………………………………….., 1 

december 2021). De rechtbank oordeelde als volgt: 

 

“Eiser toont voldoende aan op basis van de stukken uit het 

administratief dossier dat het (tijdelijk) niet meer officieel 

samenwonen op hetzelfde domicilíe louter was ingegeven door 

een verblijf in het buitenland voor studieredenen van de dochter 

en dat er daarbij in hoofde van de dochter financiële en 

economische afhankelijkheid bleef van eiser, bij gebrek aan 

eigen inkomsten van de dochter.” 

 

Het vonnis van de arbeidsrechtbank is in kracht gewijsde. De rechtbank aanvaardt dat ………… zich 

naar het buitenland begaf met het oog op het volgen van hoger onderwijs. 

Bovendien heeft het verblijf van ………….. in het buitenland geen twee maanden overschreden (artikel 

47 punt 6 BVR Rechtgevend kind). 

Mijn cliënt is dan ook van mening dat zij gedurende de voornoemde twee maanden recht had op 

betaling en dat ………… gehouden is over te gaan tot betaling van 415,96 euro, te vermeerderen met 

de wettelijke rente vanaf de dag waarop zij recht op betaling had.” 

 

Ter zitting licht meester ……………….. toe dat zijn cliënte verrast was door de actie van haar dochter 

inzake de uitschrijving op de gemeente waarvan zij niet op de hoogte was.  Hij verwijst naar de 

positieve uitspraak van de arbeidsrechtbank waarbij besloten werd dat de dochter ten laste bleef 

van verzoekster in het kader van de ziekteverzekering.  Op de vraag van de Geschillencommissie 

inzake de praktische organisatie van het vertrek van de dochter van verzoekster, kan hij geen nadere 

toelichting verstrekken. 

 
4. Beslissingen/standpunt Klachten- en bemiddelingsdienst (Agentschap Uitbetaling 

Groeipakket): 
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Verzoekster heeft in eerste instantie op 6 januari 2021 een klacht bij de Klachten- en 

bemiddelingsdienst van het VUTG ingediend aangaande de weigering van het recht op Groeipakket 

voor de maanden september en oktober 2020 voor ………………………..  

De Klachten- en bemiddelingsdienst heeft per e-mail d.d. 28 september 2021 aan verzoekster 

meegedeeld wat volgt:  

“Naar aanleiding van je mail van 06/01/2021 betreffende het Groeipakket van je dochter heb ik 
contact opgenomen met je bevoegde Vlaamse uitbetaler ………………. 
 
……… laat weten dat ze van ………… een mail ontvingen in september 20192 waarin ze bevestigde dat 
ze naar het buitenland ging en een sabbatjaar zou nemen, op basis van de adreswijziging betaalde 
…………….. geen kinderbijslag/Groeipakket uit voor de maanden september en oktober. 
 
Naar aanleiding van een nieuwe registratie van adres in het rijksregistern kon de uitbetaler vanaf 
11/2020 opnieuw Groeipakket uitbetalen, dit in het kader als schoolverlater.  
 
De uitbetaler ontving ook een P7 document met inschrijving van 11/01/2021 tot 17/12/2021, hoger 
onderwijs Dubai. Vanaf 01/2021 betalen ze in het kader van student en niet meer als schoolverlater. 
 
Hieronder geef ik je een overzicht van de uitbetaalde bedragen. 
 
Augustus 2020: € 260,21 (Basis € 93,93, sociale toeslag € 102,88 en leeftijdstoeslag € 63,40) 
 
November 2020: € 207,98 (Basis € 93,93, sociale toeslag € 48,77 en leeftijdstoeslag € 63,40) + 
coronatoeslag (€ 35) 
 
December 2020: € 207,98 (Basis € 93,93, sociale toeslag € 48,77 en leeftijdstoeslag € 63,40) 
 
Januari 2021: € 207,98  (Basis € 93,93, sociale toeslag € 48,77 en leeftijdstoeslag € 63,40) 
 
Februari 2021: € 207,98  (Basis € 93,93, sociale toeslag € 48,77 en leeftijdstoeslag € 63,40) 
 
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben ingelicht en sluit mijn tussenkomst af.” 

 

Bij e-mail van 29 september 2021 heeft verzoekster ten aanzien van de Klachten- en 

bemiddelingsdienst van het VUTG een herziening gevraagd gelet op onderstaand mailverkeer van 

……………………………. gericht aan verwerende partij: 

 

- e-mail d.d. 8 september 2020: 

“Ik zou graag willen bevestigen dat ik nu in het buitenland woon met mijn vader. Mijn adres is ook al 
gewijzigd in het gemeentehuis …………………. sinds begin september.” 
 

- e-mail d.d. 16 september 2020: 

 
2 Uit de door verwerende partij voorgelegde stukken blijkt dat dit ‘september 2020’ dient te zijn (cf. 5). 
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“Ik heb een model 8 brief gekregen van de gemeentehuis in …………………. maar ik heb me nog niet 

kunnen inschrijven in de Belgische ambassade in Abu Dhabi... Normaal gezien zou ik al begonnen zijn 

met het studeren in de universiteit van Ajman maar door het niet bij hebben van een paar 

documenten kon ik me niet inschrijven waardoor ik dit semester al gemist heb... maar ik heb 

ondertussen wat meer opgezocht en heb een andere school gevonden, ik zou heel graag volgend 

schooljaar beginnen studeren in de universiteit Heriot Watt in Dubai. Dit schooljaar zou ik graag de 

tijd willen nemen om het land nog wat meer te verkennen en om me wat meer aan te kunnen passen 

aan het omgeving.” 

 

Bij e-mail d.d. 18 november 2021 heeft de Klachten- en bemiddelingsdienst n.a..v. deze vraag tot 

herziening de volgende beslissing aan verzoekster meegedeeld: 

“Ik verwijs naar mijn antwoord van 28/09/2021 en je bijkomende vragen van 29/09/2021. 
 
Ik geef je eerst meer info over de betreffende reglementering om daarna de concrete situatie van 
betrokkene te benaderen. 
 
De reglementering 
 
Door de regionalisering van de kinderbijslag is vanaf 01/01/2019 het Groeipakket van toepassing in 
Vlaanderen. 
 
Artikel 8 van het Groeipakketdecreet van 27/04/2018 stelt het volgende:  
Het Vlaamse Groeipakket kan worden betaald voor elk kind dat in Vlaanderen woont en de Belgische 
nationaliteit heeft of de toelating heeft of gemachtigd is in het Rijk te verblijven.  
De gezinsbijslagen zijn niet verschuldigd voor de kinderen die worden opgevoed of lessen volgen 
buiten België (art. 8§3 eerste lid van het decreet van 27/04/2018). 
Bij toepassing van de geldende EG-reglementering (of bepalingen vastgelegd in bilaterale akkoorden) 
kan er mogelijks ook een recht op Vlaamse gezinsbijslag zijn indien een kind (feitelijk) buiten 
Vlaanderen woont, maar één van de ouders in Vlaanderen werkt of een uitkering geniet, en het kind 
wordt opgevoed of studeert binnen een lidstaat van de EG/het land waarmee Vlaanderen/België een 
bilateraal akkoord inzake gezinsbijslag heeft afgesloten.  
 
Verder heeft de Vlaamse Regering in artikel 47 van het BVR Rechtgevend Kind enkele algemene 
vrijstelling vastgelegd van de toekenningsvoorwaarden voor gezinsbijslagen, vermeld in artikel 8, §3, 
eerste lid, van het decreet van 27 april 2018. 
 

1. kinderen die in België al een einddiploma secundair onderwijs hebben verworven en die 
niet-hoger onderwijs volgen buiten België. Deze afwijking wordt beperkt tot maximaal 
één schooljaar. De vakantieperiodes, vermeld in artikel 21, eerste lid, van dit besluit, 
maken deel uit van het schooljaar; 
 

2. kinderen die hoger onderwijs volgen buiten België. Deze afwijking geldt voor de hele 
periode van het gevolgde onderwijs. De vakantieperiodes, vermeld in artikel 28 van dit 
besluit, maken deel uit van het academiejaar; 

 
3. kinderen die tijdens de twaalf maanden, vermeld in artikel 40 van dit besluit, 

vrijwilligerswerk verrichten of een opleiding of stage volgen buiten België, op 
voorwaarde dat ze een attest, waarvan de minister het model bepaalt, kunnen 
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voorleggen, respectievelijk van de betrokken vrijwilligersorganisatie, de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; 

 
4. kinderen die gedurende maximaal drie jaar buiten België verblijven wegens medische 

redenen van het kind of van de ouder, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot 
en met de derde graad van de ouder en met wie de ouder feitelijk samenwoont of de 
echtgenoot of echtgenote van de ouder. De medische redenen worden gestaafd met een 
medisch getuigschrift. Het medisch attest, ondertekend en gedagtekend door een arts, 
vermeldt dat het voor het kind of voor de ouder, de persoon die geen bloed- of 
aanverwant is tot en met de derde graad van de ouder en met wie de ouder feitelijk 
samenwoont of de echtgenoot of echtgenote van de ouder, onmogelijk is om terug te 
reizen naar België. Een buitenlands medisch attest wordt bevestigd door een arts die in 
België gevestigd is; 

 
5. kinderen die tijdelijk buiten België verblijven, waarbij dit verblijf, in één of verscheidene 

keren, geen twee maand in de loop van hetzelfde kalenderjaar overschrijdt, terwijl ze 
hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben; 

 
6. kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en die alleen tijdens 

de schoolvakantie, vermeld in artikel 21, eerste lid, en artikel 28 van dit besluit, buiten 
België verblijven; 

 
7. kinderen die buiten België geboren worden, terwijl een van de ouders zijn woonplaats in 

het Nederlandse taalgebied heeft, op voorwaarde dat het verblijf van de moeder en van 
het kind buiten België niet langer dan twee maanden na de geboorte duurt; 

 
8. kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en naar een school 

gaan die buiten België ligt, op voorwaarde dat ze elke dag terugkeren naar hun ouders 
of naar hun opvoeders, die hun ouders vervangen; 

 
9. kinderen die een studietoelage ontvangen om lessen buiten België te volgen. Een 

binnenlandse of buitenlandse instelling kan die studietoelage toekennen. Het 
Departement Onderwijs en Vorming, vermeld in artikel 22, §1, van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse 
administratie, deelt de toekenning van die studietoelage door een instelling binnen het 
Nederlandse taalgebied mee. Als een instelling van een andere deelentiteit of een 
buitenlandse instelling die studietoelage toekent, wordt dat bewezen met een officieel 
attest; 

 
10. kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en het voorwerp 

uitmaken van een ontvoering conform de voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van dit 
besluit, en buiten België verblijven; 

 
11. kinderen die buiten België geadopteerd worden en binnen twee maanden na de adoptie 

hun woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied. 
 
§2. De algemene vrijstellingen, vermeld in paragraaf 1, zijn alleen geldig als de volgende 
voorwaarden cumulatief vervuld zijn: 

1. de kinderen hebben geen recht op gezinsbijslagen krachtens de regelgeving van een andere 
deelentiteit, krachtens buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of krachtens regels die 
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van toepassing zijn op het personeel van een volkenrechtelijke instelling. De minister kan 
bepalen wat onder recht op gezinsbijslagen krachtens buitenlandse wets- of 
reglementsbepalingen of krachtens regels die van toepassing zijn op het personeel van een 
volkenrechtelijke instelling wordt verstaan; 

2. noch een van de ouders, noch de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de 
derde graad van een van de ouders en met wie de ouder feitelijk of wettelijk samenwoont, 
noch de echtgenoot of echtgenote van een van de ouders, oefent een winstgevende activiteit 
uit in het raam van een arbeidsovereenkomst of van een zelfstandige activiteit of in opdracht 
van een openbare dienst in het land waar de kinderen verblijven. 

Concreet 
 
Tot en met de maand waarin het kind 18 jaar wordt, heeft het kind “onvoorwaardelijk” recht op 
Groeipakket (indien het in Vlaanderen woont of voldoet aan de algemene vrijstellingen en voldoet 
aan de nationaliteits/verblijfsvoorwaarden). Vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met de maand dat 
de jongere 25 jaar wordt is het recht op Groeipakket gebonden aan bijkomende studie- en 
tewerkstellingsvoorwaarden. 
 
De gezinsbijslagen zijn niet verschuldigd voor de kinderen die worden opgevoed of lessen volgen 
buiten België. 
 
Voor jongeren die een einddiploma secundair onderwijs hebben, kan er maximaal één schooljaar 
toch recht zijn op Groeipakket indien ze niet-hoger onderwijs volgen buiten België. Jongeren die 
hoger onderwijs volgen buiten België kunnen gedurende de volledige opleiding recht hebben op 
Groeipakket (indien ook aan de studievoorwaarden is voldaan). 
 
Aangezien ……………….. voor de periode 01/09/2020 – 03/11/2020 niet was ingeschreven in het 
bevolkingsregister, voldoet ………….. gedurende deze periode niet aan de woonstvoorwaarde. Je 
uitbetaler ………………. heeft zich hiervoor gebaseerd op de gegevens van het bevolkingsregister. 
Indien de reële gezinssituatie/feitelijke verblijfplaats anders is dan de gegevens van het rijksregister 
kun je aan de hand van onderstaande officiële documenten de reële situatie aanduiden: 

• Het ontvangstbewijs van de gemeente van de adreswijziging: het model 2. 
• Een attest van de politie dat vaststelt dat de werkelijke toestand niet overeenstemt met die 

in het Rijksregister.  Het moet gaan om een vaststelling van de politie zelf, niet om een 
document waarin de politie de verklaring van de betrokkene heeft genoteerd. 

• Een beschikking, vonnis, of arrest van een rechtbank of hof. 
• Een attest van het OCMW dat vaststelt dat de toestand in het Rijksregister niet overeenstemt 

met de reële situatie. 

Tot slot deel ik je nog mee dat louter gedomicilieerd zijn in Vlaanderen zonder hier effectief te 
verblijven (indien niet is voldaan aan een algemene vrijstelling), niet voldoende is om te voldoen aan 
de woonstvoorwaarde. Verder is het steeds de verantwoordelijkheid van betrokkenen om de 
bevoegde uitbetaler van het Groeipakket op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in de 
gezinssituatie. 
 
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben ingelicht.” 

 

5. Standpunt van verwerende partij: 
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Bij e-mail d.d. 11 februari 2022 heeft verwerende partij aan de Geschillencommissie haar standpunt 

weergegeven als volgt: 

“Onder de AKBW genoot mevrouw ………………………………. bijslag (basisbijslag + leeftijdsbijslag + 

sociale toeslag 50ter) voor het kind ……………………..  

Bij de regionalisering van de kinderbijslag op 1-1-2019 werd op basis van de artikelen 210, 222 en 

225 Groeipakketdecreet verder de bijslag uitbetaald aan betrokkene voor dit kind en dit voor een 

bedrag van 246,67 euro (basisbedrag + leeftijdsbijslag en sociale toeslag). 

Artikel 210 Groeipakketdecreet 

§1. Een rechtgevend kind dat geboren is vóór 1 januari 2019 en voor wie het recht 
op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering is geopend op 31 december 2018, 
blijft recht geven op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering als aan de 
voorwaarden, vermeld in artikel 8, is voldaan. 
Het bedrag van de kinderbijslag waarop het kind, vermeld in het eerste lid, recht geeft, wordt 
vastgesteld in paragraaf 2. 
Onder de opening van het recht op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering op 
31 december 2018 wordt verstaan het op dat tijdstip voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van 
de kinderbijslagreglementering. Het is niet relevant of de effectieve aanvraag tot toekenning van 
de kinderbijslag op 31 december 2018 al effectief is ingediend. 
§2. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag overeenkomstig paragraaf 1, blijft recht 
geven op de kinderbijslag, zoals die bestond binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 
december 2018, overeenkomstig artikel 42 van de Algemene kinderbijslagwet. 
In afwijking van het eerste lid, als verschillende rechtgevende kinderen als vermeld in paragraaf 1, 
behoren tot de groepering rond de bijslagtrekkende, zoals die bestond op 31 december 2018, wordt 
het bedrag van de kinderbijslag waarop die kinderen recht geven, in aflopende wijze aangepast in 
functie van de leeftijd van de rechtgevende kinderen binnen die groepering. Het jongste kind krijgt 
daardoor de laagste kinderbijslag, het tweede jongste kind de tweede laagste kinderbijslag en het 
derde jongste en oudere kinderen de hoogste kinderbijslag. Die aanpassing wordt doorgevoerd vanaf 
1 januari 2019. 
§3. In afwijking van paragraaf twee, tweede lid, als één of meerdere van de kinderen binnen een 
groepering een rechtgevend kind is zoals bedoeld in artikel 8, §2, 4°, wordt het bedrag waarop 
dit rechtgevend kind recht heeft op 31 december 2018 voor de duur van het recht behouden. 
§4. De kinderbijslag, waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2, wordt 
verbonden aan het rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1. 
Als dat rechtgevende kind niet langer recht geeft op kinderbijslag of als het kind het gezin van 
zijn bijslagtrekkende of begunstigden verlaat, wordt alleen de kinderbijslag die verbonden is aan dat 
rechtgevende kind, niet meer toegekend. De overige rechtgevende kinderen blijven, in voorkomend 
geval, recht geven op de kinderbijslag zoals die voor hen is bepaald overeenkomstig paragraaf 2. 
Als voor het rechtgevende kind het recht op kinderbijslag na 31 december 2018 tijdelijk wordt 
onderbroken en het kind op een later tijdstip opnieuw recht geeft op kinderbijslag omdat het 
opnieuw voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8, geeft het kind opnieuw recht op 
de kinderbijslag die aan het kind verbonden is, zoals die is bepaald overeenkomstig paragraaf 2. 
§5. Als een rechtgevend kind dat kinderbijslag ontvangt overeenkomstig para- graaf 1, op 31 
december 2018 geplaatst was in een instelling en vanaf of na 1 januari 2019 niet meer geplaatst is in 
de instelling, wijzigt de kinderbijslag, zoals die overeenkomstig de proportionele verdeelsleutel op 
grond van de kinderbijslagreglementering is vastgesteld op 31 december 2018. Die wijziging geldt 
voor elk van de rechtgevende kinderen van het gezin van het geplaatste kind 
die kinderbijslag ontvangen overeenkomstig paragraaf 1, zoals dat gezin het laatst bekend is. 
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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 
vanaf of na 1 januari 2019 niet meer geplaatst is in die instelling, na beëindiging van de plaatsing 
recht op de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, titel 3 tot en met 5. 

 

Artikel 225 Groeipakketdecreet 

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

Artikel 222 Groeipakketdecreet 

§1. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat recht 
geeft op de gewone wezenbijslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale 
toeslag als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, tweede lid, 1° en 2°. 

Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat recht geeft 
op de gewone wezenbijslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale toeslag 
als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, tweede lid, 3°, op voorwaarde dat er in het 
gezin van zijn bijslagtrekkende of begunstigden een derde of volgend rechtgevend kind bij komt 
vanaf 1 januari 2019, dat recht geeft op de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, titel 3 tot en 
met 5. 

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 
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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. 
 
Op 1-9-2020 wordt ……….. afgeschreven van het adres in Vlaanderen en pas op 3-11-2020 wordt zij 

hier opnieuw ingeschreven. In die periode verbleef het kind in het buitenland. Dit werd zowel door 

mevrouw zelf als door ……………… bevestigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste,  

Ik heb een model 8 brief gekregen van de gemeentehuis in ………………. maar ik heb me nog niet 

kunnen inschrijven in de Belgische ambassade in Abu Dhabi... Normaal gezien zou ik al begonnen zijn 

met het studeren in de universiteit van Ajman maar door het niet bij hebben van een paar 

documenten kon ik me niet inschrijven waardoor ik dit semester al gemist heb... maar ik heb 

ondertussen wat meer opgezocht en heb een andere school gevonden, ik zou heel graag volgend 

schooljaar beginnen studeren in de universiteit Heriot Watt in Dubai. Dit schooljaar zou ik graag de 

tijd willen nemen om het land nog wat meer te verkennen en om me wat meer aan te kunnen passen 

aan het omgeving.  

Mvg,  

…………………………….. 

 

 

Van: …………………………………………………………….  

Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 14:59 

Aan: …………………………………………………………… 

Onderwerp: ………………………………………. 

  
Beste 
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Informatie is niet correct. Ze was tijdelijk in het buitenland, ……………….. woont wel in België.  
  
Mvg 
……… 
 

Om recht te hebben op gezinsbijslag op basis van het Groeipakket dient het kind in Vlaanderen te 

verblijven. 

 

Artikel 8 Groeipakketdecreet 

§1. Een kind geeft recht op gezinsbijslagen als het: 
1° zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied. Het kind van wie het bewijs niet geleverd 
wordt dat het de Belgische nationaliteit bezit, moet toegelaten of gemachtigd zijn om in het Rijk te 
verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 
2° verdwenen of ontvoerd is en voldoet aan de voorwaarden, vermeld in punt 1°, op het moment van 
de verdwijning of ontvoering. 

Onder kind dat verdwenen is, moet worden verstaan het kind dat onvrijwillig niet langer op 
zijn woonplaats verblijft, en over wie er geen nieuws is, behalve als blijkt dat het kind, naar alle 
waarschijnlijkheid, overleden is in omstandigheden zoals een ongeval of een ramp, zelfs als het 
lichaam niet is teruggevonden. De verdwijning kan bewezen worden met alle rechtsmiddelen. Het 
kind dat door een van de ouders is meegenomen, wordt niet als verdwenen kind beschouwd. 

Onder kind dat het voorwerp uitmaakt van een ontvoering moet worden verstaan het kind dat met 
een handeling wederrechtelijk onttrokken wordt aan het gezag van één ouder of van beide ouders, 
van vader of moeder, of van de persoon die de begunstigde was onmiddellijk voor die handeling, 
overeenkomstig dit decreet, of aan het gezag van de instelling waar het kind door bemiddeling of ten 
laste van een openbare overheid geplaatst was, als de handeling: 
a) het voorwerp uitmaakt van een klacht of van een aangifte bij de politie, het parket of de Belgische 
overheden die bevoegd zijn inzake de ontvoering van kinderen; en 
b) betrekking heeft op een kind van minder dan achttien jaar oud. 

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

Een persoon die over een verblijfsrecht beschikt omdat hij gemachtigd is in België te verblijven om er 
te studeren of een beroepsopleiding te volgen, om er vrijwilligerswerk uit te oefenen of om er als au-
pairjongere te werken, geeft geen recht op gezinsbijslagen. De kinderen van die personen die voldoen 
aan de voorwaarden van het eerste lid, geven wel recht op gezinsbijslagen. 

De gezinsbijslag wordt in het geval, vermeld in het eerste lid, 2°, toegekend overeenkomstig de door 
de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden. 

§2. Het kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, geeft recht op gezinsbijslagen: 
1° tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt; 
2° tot en met de maand waarin het 21 jaar wordt als het een specifieke 
ondersteuningsbehoefte heeft als vermeld in artikel 16; 
3° tot en met de maand waarin het kind 25 jaar wordt als het leerling, student, stagiair of 
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schoolverlater is, overeenkomstig de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden en met 
behoud van de toepassing van punt 1° en 2°; 
4° zonder leeftijdsbeperking voor de toepassing van boek 5, deel 2, als het ten minste 21 jaar oud 
was op 1 juli 1987 en behoort tot een van de categorieën, vermeld in artikel 63, eerste lid, 2°, van de 
samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 
zoals dat gold vóór de wijziging door de wet van 29 december 1990. 

De gezinsbijslag wordt in de gevallen, vermeld in het eerste lid, 2°, 3° en 4°, toegekend 
overeenkomstig de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden. 

De Vlaamse Regering kan bepaalde categorieën van kinderen die vóór 1 januari 2019 recht hadden 
op kinderbijslag of toeslagen op basis van de kinderbijslagreglementering, en die uitgesloten worden 
van dat recht door de toepassing van het eerste lid, recht geven op gezinsbijslagen. 

§3. De gezinsbijslagen zijn niet verschuldigd voor de kinderen die worden opgevoed of lessen volgen 
buiten België. 

De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het vorige lid verlenen. 

 

De vrijstellingen zoals voorzien in §3 van het artikel 8 vinden we o.m. terug in art 47 van het BVR 

Rechtgevend Kind : 

Artikel 47 BVR Rechtgevend kind 

§1. Voor de volgende kinderen gelden algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden 
voor gezinsbijslagen, vermeld in artikel 8, §3, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018: 

1. kinderen die in België al een einddiploma secundair onderwijs hebben verworven en die niet-
hoger onderwijs volgen buiten België. Deze afwijking wordt beperkt tot maximaal één 
schooljaar. De vakantieperiodes, vermeld in artikel 21, eerste lid, van dit besluit, maken deel 
uit van hoger onderwijs volgen buiten België. Deze afwijking wordt beperkt tot maximaal 
één schooljaar. De vakantieperiodes, vermeld in artikel 21, eerste lid, van dit besluit, maken 
deel uit van het schooljaar; 

2. kinderen die hoger onderwijs volgen buiten België. Deze afwijking geldt voor de hele periode 
van het gevolgde onderwijs. De vakantieperiodes, vermeld in artikel 28 van dit besluit, 
maken deel uit van het academiejaar; 

3. kinderen die tijdens de twaalf maanden, vermeld in artikel 40 van dit besluit, 
vrijwilligerswerk verrichten of een opleiding of stage volgen buiten België, op voorwaarde 
dat ze een attest, waarvan de minister het model bepaalt, kunnen voorleggen, respectievelijk 
van de betrokken vrijwilligersorganisatie, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; 

4. kinderen die gedurende maximaal drie jaar buiten België verblijven wegens medische 
redenen van het kind of van de ouder, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en 
met de derde graad van de ouder en met wie de ouder feitelijk samenwoont of de 
echtgenoot of echtgenote van de ouder. De medische redenen worden gestaafd met een 
medisch getuigschrift. Het medisch attest, ondertekend en gedagtekend door een arts, 
vermeldt dat het voor het kind of voor de ouder, de persoon die geen bloed- of aanverwant is 
tot en met de derde graad van de ouder en met wie de ouder feitelijk samenwoont of de 
echtgenoot of echtgenote van de ouder, onmogelijk is om terug te reizen naar België. Een 
buitenlands medisch attest wordt bevestigd door een arts die in België gevestigd is; 
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5. kinderen die tijdelijk buiten België verblijven, waarbij dit verblijf, in één of verscheidene 
keren, geen twee maand in de loop van hetzelfde kalenderjaar overschrijdt, terwijl ze 
hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben; 

6. kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en die alleen tijdens de 
schoolvakantie, vermeld in artikel 21, eerste lid, en artikel 28 van dit besluit, buiten België 
verblijven; 

7. kinderen die buiten België geboren worden, terwijl een van de ouders zijn woonplaats in het 
Nederlandse taalgebied heeft, op voorwaarde dat het verblijf van de moeder en van het kind 
buiten België niet langer dan twee maanden na de geboorte duurt; 

8. kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en naar een school gaan 
die buiten België ligt, op voorwaarde dat ze elke dag terugkeren naar hun ouders of naar hun 
opvoeders, die hun ouders vervangen; 

9. kinderen die een studietoelage ontvangen om lessen buiten België te volgen. Een 
binnenlandse of buitenlandse instelling kan die studietoelage toekennen. Het Departement 
Onderwijs en Vorming, vermeld in artikel 22, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, deelt de 
toekenning van die studietoelage door een instelling binnen het Nederlandse taalgebied 
mee. Als een instelling van een andere deelentiteit of een buitenlandse instelling 
die studietoelage toekent, wordt dat bewezen met een officieel attest; 

10. kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en het voorwerp 
uitmaken van een ontvoering conform de voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van dit 
besluit, en buiten België verblijven; 

11. kinderen die buiten België geadopteerd worden en binnen twee maanden na 
de adoptie hun woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied. 

§2. De algemene vrijstellingen, vermeld in paragraaf 1, zijn alleen geldig als de volgende 
voorwaarden cumulatief vervuld zijn: 

1. de kinderen hebben geen recht op gezinsbijslagen krachtens de regelgeving van een 
andere deelentiteit, krachtens buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of krachtens 
regels die van toepassing zijn op het personeel van een volkenrechtelijke instelling. 
De minister kan bepalen wat onder recht op gezinsbijslagen krachtens buitenlandse wets- of 
reglementsbepalingen of krachtens regels die van toepassing zijn op het personeel van een 
volkenrechtelijke instelling wordt verstaan; 

2. noch een van de ouders, noch de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de 
derde graad van een van de ouders en met wie de ouder feitelijk of wettelijk samenwoont, 
noch de echtgenoot of echtgenote van een van de ouders, oefent een winstgevende activiteit 
uit in het raam van een arbeidsovereenkomst of van een zelfstandige activiteit of in opdracht 
van een openbare dienst in het land waar de kinderen verblijven. 

Aangezien ……….. gedurende de maanden 9 en 10/2020 geen studies volgde in het buitenland, er als 

schoolverlater geen opleiding of stage volgde, daar niet om medische redenen verbleef, er ook de 

schoolvakantie niet doorbracht en in het buitenland meer dan 2 maand verbleef is ons inziens geen 

enkele algemene afwijking van toepassing. 

Trouwens, had betrokkene onder één van de in art 47 vermelde situaties gevallen dan nog hadden 

wij geen algemene afwijking kunnen toekennen daar zij afgeschreven was in Vlaanderen (en uit de 

samenlezing van de bepalingen van art 8 §1, eerste lid, 1e en van art 8 §3 van het decreet 

Groeipakket blijkt immers dat het kind enkel aanspraak kan maken op een algemene vrijstelling als 

het in Vlaanderen is gedomiciliëerd of door de gemeente op tijdelijk afwezig is gezet).  
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Wij maken er u ook attent op dat de Klachten- en bemiddelingscommissie van het VUTG in dit dossier 

ons standpunt bevestigd heeft (zie copie).   

Het vonnis van de arbeidsrechtbank van ……………….. dd 1-12-2021 in het geschil tussen betrokkene 

en de mutualiteit laat niet toe om bovenstaand standpunt voor ons te wijzigen. In de relatie met de 

mutualiteit is het ‘financieel ten laste zijn’ immers bepalend. Onder het Groeipakket is het verblijf van 

het kind bepalend.” 

 

6. Beoordeling in rechte: 

  

6.1. Toepasselijke regelgevende bepalingen 

 
Aangezien de jongere ……………………………………. geboren is vóór 1 januari 2019, zijn de specifieke 
overgangsmaatregelen bepaald in het Groeipakketdecreet van toepassing voor het bepalen van het 
bedrag van de gezinsbijslag dat aan het kind kan worden toegekend.   
   

• Cf. Art. 209, §2 Groeipakketdecreet: ‘De artikelen van de 
kinderbijslagreglementering die zijn opgenomen in boek 5, deel 2, zijn van toepassing op 
rechtgevende kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2019.’   

   
In voormeld Boek 5, deel 2, wordt bij deze overgangsbepalingen een onderscheid gemaakt tussen de 
basisbedragen (titel 1), de kinderbijslag voor wezen (titel 2), de zorgtoeslagen (titel 3), de sociale 
toeslagen (titel 4), de begunstigden (titel 5) en de keuze van de uitbetalingsactor (titel 6).   
   
In het voorliggende geschil is de overgangsbepaling vervat in het artikel 210 van voormelde 
titel 1 (basisbedragen) van toepassing.   
   

• Aldus bepaalt artikel 210, §§ 1 en 2 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.   
 

 
Conform de bepalingen van artikel 8, § 1 Groeipakketdecreet geeft een kind recht 
op gezinsbijslagen als het:   
“1° zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied. Het kind van wie het bewijs niet geleverd 
wordt dat het de Belgische nationaliteit bezit, moet toegelaten of gemachtigd zijn om in het Rijk te 
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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° verdwenen of ontvoerd is en voldoet aan de voorwaarden, vermeld in punt 1°, op het moment van 
de verdwijning of ontvoering.   
  
Onder kind dat verdwenen is, moet worden verstaan het kind dat onvrijwillig niet langer op 
zijn woonplaats verblijft, en over wie er geen nieuws is, behalve als blijkt dat het kind, naar alle 
waarschijnlijkheid, overleden is in omstandigheden zoals een ongeval of een ramp, zelfs als het 
lichaam niet is teruggevonden. De verdwijning kan bewezen worden met alle rechtsmiddelen. Het 
kind dat door een van de ouders is meegenomen, wordt niet als verdwenen kind beschouwd.  
Onder kind dat het voorwerp uitmaakt van een ontvoering moet worden verstaan het kind dat met 
een handeling wederrechtelijk onttrokken wordt aan het gezag van één ouder of van beide ouders, 
van vader of moeder, of van de persoon die de begunstigde was onmiddellijk voor die handeling, 
overeenkomstig dit decreet, of aan het gezag van de instelling waar het kind door bemiddeling of ten 
laste van een openbare overheid geplaatst was, als de handeling: a) het voorwerp uitmaakt van een 
klacht of van een aangifte bij de politie, het parket of de Belgische overheden die bevoegd zijn inzake 
de ontvoering van kinderen; en b) betrekking heeft op een kind van minder dan achttien jaar oud.  
De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het eerste lid, 1°, bepalen.  
  
Een persoon die over een verblijfsrecht beschikt omdat hij gemachtigd is in België te verblijven om er 
te studeren of een beroepsopleiding te volgen, om er vrijwilligerswerk uit te oefenen of om er als au-
pairjongere te werken, geeft geen recht op gezinsbijslagen. De kinderen van die personen die voldoen 
aan de voorwaarden van het eerste lid, geven wel recht op gezinsbijslagen.  
  
De gezinsbijslag wordt in het geval, vermeld in het eerste lid, 2°, toegekend overeenkomstig de door 
de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden.”  
   
  
Bij de bepalingen van artikel 3, § 1, 49° Groeipakketdecreet wordt ‘woonplaats’ gedefinieerd 
als: “de woonplaats, vermeld in artikel 32, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en, bij gebrek 
daaraan, de verblijfplaats van de persoon.”   
   
‘De woonplaats’ vermeld in artikel 32, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek’ betreft “de plaats waar de 
persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf.”   
   

In de bepalingen van artikel 3, § 1, 47° Groeipakketdecreet wordt het begrip ‘verblijfplaats’ 
omschreven als “de feitelijke plaats waar de persoon gewoonlijk verblijft.”   
   
 
Gelet op het feit dat de Minister tot op heden geen vrijstellingen in uitvoering van de bepalingen van 
artikel 8, § 1, 4e lid Groeipakketdecreet heeft verleend, volgt derhalve uit deze definities dat in 
toepassing van de bepalingen van artikel 8, § 1, 1 lid, 1° Groeipakketdecreet het kind enkel recht kan 
geven op gezinsbijslagen indien het in Vlaanderen is gedomicilieerd, of bij gebrek aan een 
domiciliëring dient te blijken dat het kind voor de desbetreffende periode feitelijk in Vlaanderen 
verblijft.   
  
De bepalingen van artikel 8, § 3 Groeipakketdecreet stellen verder dat:  
“De gezinsbijslagen zijn niet verschuldigd voor de kinderen die worden opgevoed of lessen volgen 
buiten België.   
  

De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het vorige lid verlenen.”   
   



   
 

  17 
 

Bijgevolg kan er geen gezinsbijslag worden toegekend indien het kind in het buitenland wordt 
opgevoed of er lessen volgt, ook al heeft het kind een woonplaats in het Nederlandse taalgebied als 
bedoeld in de bepalingen van artikel 8, § 1, 1e lid Groeipakketdecreet.  
  
Hierop zijn er wel een aantal uitzonderingen:   

• hetzij op grond van de Europese Verordeningen (bij verblijf van het kind in een lidstaat van 
de EER);   

• hetzij op grond van de bilaterale verdragen (bij verblijf van het kind in een land waarmee 
België een bilaterale overeenkomst heeft gesloten);   

• hetzij op grond van één van de algemene vrijstellingen voorzien op grond van artikel 8, §3, 
tweede lid Groeipakketdecreet.   

  
Enkel in die welbepaalde gevallen kan – indien voldaan is aan alle overige toekenningsvoorwaarden -
 wel Belgische kinderbijslag (in het bijzonder het Vlaamse Groeipakket) toegekend worden 
voor een kind dat in het buitenland verblijft.   
  

De algemene vrijstellingen in toepassing van de bepalingen van artikel 8, § 3, 2e lid 
Groeipakketdecreet, werden verleend bij de bepalingen van de artikelen 47, 48 (detachering 
werknemer) en 49 (detachering ambtenaar) BVR Rechtgevend Kind.     
   
Aangezien er in het voorliggende geschil geen sprake lijkt te zijn van een detachering (artikelen 48 en 
49) kunnen enkel de vrijstellingen bepaald in artikel 47 relevant zijn.   
   
Artikel 47, §1 BVR Rechtgevend kind somt de algemene vrijstellingen op als volgt:   
   
“Voor de volgende kinderen gelden algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden 
voor gezinsbijslagen, vermeld in artikel 8, §3, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018:   
   
1°      kinderen die in België al een einddiploma secundair onderwijs hebben verworven en die niet-
hoger onderwijs volgen buiten België. Deze afwijking wordt beperkt tot maximaal één schooljaar. De 
vakantieperiodes, vermeld in artikel 21, eerste lid, van dit besluit, maken deel uit van het schooljaar;   
   
2°      kinderen die hoger onderwijs volgen buiten België. Deze afwijking geldt voor de hele periode 
van het gevolgde onderwijs. De vakantieperiodes, vermeld in artikel 28 van dit besluit, maken deel uit 
van het academiejaar;   
   
3°      kinderen die tijdens de twaalf maanden, vermeld in artikel 40 van dit besluit, vrijwilligerswerk 
verrichten of een opleiding of stage volgen buiten België, op voorwaarde dat ze een attest, waarvan 
de minister het model bepaalt, kunnen voorleggen, respectievelijk van de betrokken 
vrijwilligersorganisatie, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;   
   
4°      kinderen die gedurende maximaal drie jaar buiten België verblijven wegens medische redenen 
van het kind of van de ouder, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad 
van de ouder en met wie de ouder feitelijk samenwoont of de echtgenoot of echtgenote van 
de ouder. De medische redenen worden gestaafd met een medisch getuigschrift. Het medisch attest, 
ondertekend en gedagtekend door een arts, vermeldt dat het voor het kind of voor de ouder, de 
persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad van de ouder en met wie 
de ouder feitelijk samenwoont of de echtgenoot of echtgenote van de ouder, onmogelijk is om terug 
te reizen naar België. Een buitenlands medisch attest wordt bevestigd door een arts die in België 
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gevestigd is;   
   
5°      kinderen die tijdelijk buiten België verblijven, waarbij dit verblijf, in één of verscheidene keren, 
geen twee maand in de loop van hetzelfde kalenderjaar overschrijdt, terwijl ze hun woonplaats in het 
Nederlandse taalgebied hebben;   
   
6°      kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en die alleen tijdens de 
schoolvakantie, vermeld in artikel 21, eerste lid, en artikel 28 van dit besluit, buiten België 
verblijven;   
   
7°      kinderen die buiten België geboren worden, terwijl een van de ouders zijn woonplaats in het 
Nederlandse taalgebied heeft, op voorwaarde dat het verblijf van de moeder en van het kind buiten 
België niet langer dan twee maanden na de geboorte duurt;   
   
8°      kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en naar een school gaan 
die buiten België ligt, op voorwaarde dat ze elke dag terugkeren naar hun ouders of naar 
hun opvoeders, die hun ouders vervangen;   
   
9°      kinderen die een studietoelage ontvangen om lessen buiten België te volgen. Een binnenlandse 
of buitenlandse instelling kan die studietoelage toekennen. Het Departement Onderwijs en Vorming, 
vermeld in artikel 22, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot 
de organisatie van de Vlaamse administratie, deelt de toekenning van die studietoelage door een 
instelling binnen het Nederlandse taalgebied mee. Als een instelling van een andere deelentiteit of 
een buitenlandse instelling die studietoelage toekent, wordt dat bewezen met een officieel attest;   

   
10°     kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en het voorwerp uitmaken 
van een ontvoering conform de voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van dit besluit, en buiten België 
verblijven;   
   
11°     kinderen die buiten België geadopteerd worden en binnen twee maanden na 
de adoptie hun woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied.”   
 

 

6.2. Administratieve richtlijnen betreffende de feitelijke verblijfplaats 

 

In Bijlage 1 bij de Toelichtingsnota nr. 3 van 4 januari 2019 van het Agentschap Uitbetaling 

Groeipakket betreffende de ‘Vaststelling bevoegde deelentiteit en beheer van het verleden’, worden 

een aantal bewijzen vermeld die in de administratieve praktijk in aanmerking worden genomen om 

te besluiten dat een gegeven kind dat niet in België is gedomicilieerd toch zijn/haar feitelijke 

verblijfplaats, als bedoeld bij de bepalingen van artikel 3, § 1, 47° Groeipakketdecreet, in Vlaanderen 

heeft:  

“Kinderen in België 

Wanneer het kind dat in België woont geen domicilie heeft in België kunnen de volgende bewijzen in 

aanmerking worden genomen om aan te tonen dat het kind zijn feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen 

heeft: 

• een controle door de gezinsinspecteur; 
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• een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst, waaruit de 

feitelijke verblijfplaats van het kind blijkt; 

• een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof; 

• een attest van het OCMW op voorwaarde dat het gebaseerd is op de reële gezinssituatie;  

• een attest waarin de politie bevestigt dat hij de reële verblijfplaats van het kind heeft 

vastgesteld.; 

• een voorlopige verblijfsvergunning; 

• een aanwezigheidsattest in een vluchthuis of een sociaal huis; 

• een verklaring van de begunstigden met een motivering waarom de inschrijving in de 

bevolkingsregisters niet mogelijk is; 

• een plaatsingsbericht.” 

 

6.3. Toepassing in casu 

Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat de jongere ………………………… van 1 september 2020 

tot 3 november 2020 niet in het Rijksregister was ingeschreven en derhalve tijdens deze periode niet 

haar woonplaats als vermeld in artikel 32, 3° van het Gerechtelijk Wetboek, in Vlaanderen had. 

…………………….. heeft bij e-mail van 8 september 2020 aan verwerende partij meegedeeld dat zij bij 

haar vader in het buitenland woonde (“Ik zou graag willen bevestigen dat ik nu in het buitenland 

woon met mijn vader. Mijn adres is ook al gewijzigd in het gemeentehuis …………………. sinds begin 

september.”).   

Bij e-mail van 16 september 2020 verduidelijkte zij ten aanzien van verwerende partij verder dat het 

de bedoeling was dat zij in Dubai ging studeren, maar zich uiteindelijk niet kon inschrijven maar er 

wel verder ging verblijven in afwachting van het daaropvolgende schooljaar: “Ik heb een model 8 

brief gekregen van de gemeentehuis in ……………… maar ik heb me nog niet kunnen inschrijven in 

de Belgische ambassade in Abu Dhabi... Normaal gezien zou ik al begonnen zijn met het studeren in 

de universiteit van Ajman maar door het niet bij hebben van een paar documenten kon ik me niet 

inschrijven waardoor ik dit semester al gemist heb... maar ik heb ondertussen wat meer opgezocht 

en heb een andere school gevonden, ik zou heel graag volgend schooljaar beginnen studeren in de 

universiteit Heriot Watt in Dubai. Dit schooljaar zou ik graag de tijd willen nemen om het land nog 

wat meer te verkennen en om me wat meer aan te kunnen passen aan het omgeving.” 

Hoewel het de bedoeling was dat zij zich na ontvangst van het model 83, afgeleverd door de 

gemeente …………………….., in de consulaire registers zou laten inschrijven, blijkt …………………….. 

uiteindelijk op 3 november 2020 niet in de consulaire registers, maar opnieuw in het gezin van 

verzoekster te zijn ingeschreven. 

Hoewel er derhalve slechts een korte periode is verstreken tussen de schrapping uit het Rijksregister 

en de herinschrijving op het adres van verzoekster, blijkt uit de verklaringen van …………………………. 

dat de schrapping uit het Rijksregister niet per vergissing is gebeurd en dat zij zich tijdens de 

kwestieuze periode beschouwde als zijnde in het buitenland (bij haar vader) te wonen en dit voor 

langere tijd, ongeacht het feit dat zij  slechts het daaropvolgende schooljaar onderwijs zou volgen.   

 
3 Bewijs van afschrijving uit de Belgische Bevolkingsregisters, verplicht om zich te kunnen inschrijven in de consulaire 

registers  



   
 

  20 
 

Bijgevolg kan niet worden geconcludeerd dat ……………………………. haar feitelijke verblijfplaats, als 

bedoeld bij de bepalingen van artikel 3, § 1, 47° Groeipakketdecreet, tijdens de periode van 

schrapping uit het Rijksregister in Vlaanderen had. 

Mr. ……………. verwijst namens verzoekster dienaangaande naar het vonnis d.d. 1 december 2021 
uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te ………………………………… in een beroep ingesteld door 
verzoekster tegen de Landsbond der Liberale Mutualiteit tegen een beslissing van deze laatste 
waarbij werd overgegaan tot terugvordering van uitkeringen gezien verzoekster tijdens de periode 
van schrapping uit het Rijksregister van ……………………………. als alleenstaande werd beschouwd. 
 
De arbeidsrechtbank heeft daarbij de vordering van verzoekster ontvankelijk en gegrond verklaard, 
overwegende dat: 
 
“Diegene die uitkeringsgerechtigd zijn als werknemer met een persoon ten laste ontvangen een 
hogere uitkering dan de alleenstaande. 
 
Om als persoon ten laste ten worden beschouwd stelt artikel 225 van het Koninklijk besluit van 3 juli 
1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 dat: "§ 1 Worden beschouwd ols werknemer met 
persoon ten laste in de zin van artikel 93 van de gecoördineerde wet:...3° de gerechtigde díe 
samenwoont met één of meer kinderen bedoeld in artikel 123,3, behoudens de leeftijdsvoorwaarde 
voorzien in deze bepaling; wanneer een kind kon worden ingeschreven ten laste van verscheidene 
gerechtigden, wordt de volgorde van inschrijving toegepast bepaald in artikel 125, § 1, derde tot 
vijfde lid en § 2;... 
De personen bedoeld in het eerste lid, 1" tot 4" kunnen slechts als persoon ten laste worden 
beschouwd als zij geen enkele beroepsactiviteit uitoefenen en niet werkelijk in het genot zijn van een 
pensioen, een rente, een tegemoetkoming of een uitkering krachtens een Belgische of een vreemde 
wetgeving. Zij moeten bovendien financieel ten loste zijn van de gerechtigde zelf en niet van een 
andere persoon die deel uitmaakt van hetzelfde qezin. 
§ 2...De voorwaarde van samenwoning is niet vereist gedurende het tijdvak tijdens hetwelk de 
gerechtigde bedoeld in § 1, 1° tot 4°, gehospitaliseerd wordt of verblijft in een instelling of een dienst 
als bedoeld in artikel 34, 11° en 18°, van de gecoördineerde wet, in voorlopige hechtenis is of van zijn 
vrijheid beroofd is, onverminderd de andere te vervullen voorwoorden voor het toekennen van de 
hoedanigheid van werknemer met persoon ten laste. 
… 
§ 4 Het bewijs van elke in § 1 bedoelde toestond moet worden geleverd met een officieel 
getuigschríft dat in het dossier van de gerechtigde voorkomt, bij de uitbetalinq van de 
invaliditeitsuitkeringen als gerechtigde met persoon ten laste. 
Dit bewijs volgt, wat de voorwaarde van samenwonen betreft, uit het informatiegegeven bedoeld 
bij artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen, verkregen bij het Rijksregister, behoudens de gevallen waarin uit andere, 
hiertoe overgelegde bewijsstukken blijkt dat de in aanmerking te nemen toestond niet of niet langer 
overeenstemt met voornoemd informatiegegeven van het Rijksregister. 
…” 
 
Evenwel schept de inschrijving in het rijksregister echter geen onweerlegbaar vermoeden. De 
betrokkene kan steeds met andere bewijsstukken aantonen dat de administratieve realiteit (de 
officiële inschrijving) niet (meer) overeenstemt met de werkelijkheid. Zo zal er sprake zijn van 
samenwoning zodra het behoud van een totale economische en financiële afhankelijkheid bewezen 
is, ondanks afzonderlijke domicilies van de gerechtigde en diens persoon ten laste. (Arbh. Bergen 20 
april 2006, Soc. Kron. 2006, 485). 
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9. 
De verwerende partij is van oordeel op basis van de informatie uit het Rijksregister dat eiser sinds 1 
september 2020 niet meer samenwoont met zijn dochter en er derhalve slechts uitkeringen als 
alleenstaande kon worden genoten. 
 
De Rechtbank is het daarmee niet eens. 
 
Eiser toont voldoende aan op basis van de stukken uit het administratief dossier dat het (tijdelijk) niet 
meer officieel samenwonen op hetzelfde domicilie louter was ingegeven door een verblijf in het 
buitenland voor studieredenen van de dochter en dat er daarbij in hoofde van de dochter financiële 
en economische afhankelijkheid bleef van eiser, bij gebrek aan eigen inkomsten van de dochter.” 
 
Verwerende partij stelt in haar standpunt d.d. 11 februari 2022 ten aanzien van de 
Geschillencommissie dienaangaande dat: 
“Het vonnis van de arbeidsrechtbank van ………………….. dd 1-12-2021 in het geschil tussen betrokkene 

en de mutualiteit laat niet toe om bovenstaand standpunt voor ons te wijzigen. In de relatie met de 

mutualiteit is het ‘financieel ten laste zijn’ immers bepalend. Onder het Groeipakket is het verblijf van 

het kind bepalend.” 

De Geschillencommissie stelt vast dat de Arbeidsrechtbank te …………………………….. bij voormeld 
vonnis slechts oordeelt over de vraag of ……………………………. tijdens de periode van schrapping uit 
het Rijksregister al dan niet verder als zijnde ten laste van verzoekster dient te worden beschouwd in 
het licht van de bepalingen van “artikel 225 van het Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering 
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994” en daarbij besluit dat ………………………….. steeds verder financieel en 
economische afhankelijk bleef van verzoekster. 
 
Uit geen enkel element blijkt dat de rechter zou hebben vastgesteld en/of voor recht zou hebben 
gezegd dat ……………………… van 1 september 2020 tot 3 november 2020 haar feitelijke verblijfplaats 
in Vlaanderen zou hebben gehad. 
 
De Geschillencommissie besluit dan ook dat de jongere ………………………….. voor de periode van 1 
september 2020 tot 3 november 2020 noch haar woonplaats als vermeld in artikel 32, 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek noch haar feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen had en derhalve niet voldeed 
aan de voorwaarden van artikel 8, § 1, 1° Groeipakketdecreet. 
 
Mr……………… argumenteert tot slot dat het verblijf van …………………………. geen twee maanden heeft 
overschreden en verwijst daarmee naar de bepalingen van artikel 47, § 1, 5° BVR Rechtgevend kind, 
die stellen  dat er een vrijstelling kan worden verleend op de voorwaarde van artikel 8, § 3, 1e lid 
Groeipakketdecreet voor “kinderen die tijdelijk buiten België verblijven, waarbij dit verblijf, in één of 
verscheidene keren, geen twee maand in de loop van hetzelfde kalenderjaar overschrijdt, terwijl ze 
hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben.”   
 
De bij artikel 47 bepaalde vrijstellingen betreffen echter geen vrijstellingen van de voorwaarde 
aangaande de woonplaats van artikel 8, § 1, 1e lid Groeipakketdecreet, zodat deze vrijstellingen 
derhalve niet van toepassing kunnen zijn bij gebreke aan afdoende bewijs dat ……………………….. 
tijdens de kwestieuze periode van 1 september 2020 tot 3 november 2020 wel degelijk haar 
feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen had. Gezien de periode van schrapping van …………………………. 
uit het Rijksregister net 2 maanden heeft overschreden, wordt bijgevolg overigens evenmin bewijs 
geleverd dat het verblijf in het buitenland tijdens het kalenderjaar 2021 de 2 maanden effectief niet 
heeft overschreden. 
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7. Beslissing: 

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

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

Gelet op het Besluit van 29 juni 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een 
commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van 
het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan;  
 
Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 
vordering van de verzoekende partij ontvankelijk maar ongegrond is en verwerende partij terecht 
het recht op Groeipakket voor …………………….. voor de maanden september en oktober 2020 heeft 
geweigerd gezien niet was voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, § 1, 1° Groeipakketdecreet. 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 6 mei 2022; 

 

De commissie was samengesteld uit : 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

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

 

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

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

…………………………………………………………………………………………. 

 

De partijen beschikken hiervoor over een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde dag 

na de datum van dit aangetekend schrijven (art. 115, § 1, eerste lid van het Decreet van 27 april 

2018 en art. 22, derde lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018). 

 

De voorzitter       De secretaris 

 

 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 

 


