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INZAKE : Mevrouw ., wonende te

- Verzoekster -
Vertegenwoordigd door M r

TEGEN :

met maatschappelijke zetel te

- Verwerende partij -

1. Over het procedureverloop:

Gelet op het verzoek dat door Mr. .............. namens verzoekster werd ingediend per

e-mail d.d. 7 janua ri 2O22 bij de Geschillencommissiel, gericht tegen de beslissing

van verwerende partij d.d. 8 oktober 2O2L;

1Aij de bepalingen van artikel LO4,!' lid van het Decreet van27 april 2018 (tot regelingvan detoelagen in het

kader van het gezinsbeleid) werd er bij Kind en Gezin (Opgroeien Regie) een geschillencommissie ingericht. ln

toepassing van het 2" lid van voormeld artikel kan er tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de

toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan na afloop van de termijn waarin hij op
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Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 2l 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 20 mei 2022 kunnen komen verdedigen of zich daarbij
door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen;

Gelet op het feit dat verzoekster en haar raadsman via digitale weg (Teams)
deelnamen aan de zitting van 20 mei 2022 en werden gehoord;

Gelet op het feit dat verwerende partij op de zitting van 20 mei 2022 niet is

verschenen of zich heeft laten vertegenwoordigen;

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt.

2. Over de feiten van de zaak:

Verzoekster ontvangt vanaf januari 2019 het Groeipakket voor haar zoon ("..............2000)
van verwerende partij.

Verwerende partij ontving via het Rijksinstituut voor Ziekte- en lnvaliditeitsverzekering (RlZtV) een
anonieme melding van mogelijke samenwoonst van verzoekster met de heer ................. Om die
reden werd er een onaangekondigde controle ter plaatse aangevraagd en werd er een
strafonde rzoek o pgesta rt.

De gezinsinspecteur stelde domiciliefraude vast en stelt dat verzoekster een feitelijk gezin vormt met
de heer vanaf 15 augustus 2019.

De verwerende partij heeft op basis van de vermeende domicÍliefraude de gezamenlijke inkomsten
onderzocht van verzoekster en van de heer ........... Aangezien de inkomsten te hoog waren,
werd het dossier geregulariseerd en vorderde verwerende partij bij beslissing d.d. 8 oktob er 2021-
een bedrag van 4.877,66 euro terug (bedrag + interesten) voor de periode van L september 2019 tot
en met 30 september 2O2'J'. Het betreft meer bepaald de terugvordering van de sociale toeslag voor
de periode van september 20L9 tot september 2O2!, de coronatoeslag en de selectieve
pa rtici patietoeslag voo r het schooljaa r 2Ot9-202O.

Er werd maandelijks 100% ingehouden op toekomstige betalingen van het Groeipakket ter
aanzuivering van de schuld.

Verzoekster kan niet instemmen met de terugvordering en betwist bij monde van haar raadsman
woonstfraude te hebben gepleegd: zij stelt enige tijd een latrelatie te hebben gehad met de heer

., maar er zou geen sprake zijn geweest van effectieve samenwoonst. De heer

. heeft te allen tijde zijn woonst behouden te , en zou nooit zijn intrek bij
mei2O2t.verzoekster hebben genomen. De relatie zou ten einde zijn gekomen in

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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3. Standpunt van verzoekster:

De grieven van verzoekster werden als volgt verwoord door haar raadsman

In de aangelegenheid onder rubriek word ik geraadpleegd door mevrouw
wonende te

Uit het dossier dat cliënte mij overhandigt blijkt dat uw diensten overgaan tot het invorderen

van een gedrag van 4.877,66 euro uit hooftle van kinderbijslag dewelke volgens uw diensten

beweerdelijk onrechtmatig door mijn cliënte ontvangen zouden zijn.

Zo wordt beweerd dat mijn cliënte sedert 15.08.2019 zou samenwonen met de heer

en cliënte uw diensten hiervan niet op de hoogte zou hebben gebracht en

wordt voorgehouden dat cliënte vanaf 01,09.2019 geen recht meer zou hebben op een sociale

toeslag.

De bewering als zou cliënte vanaf 15.08.2019 samenwonen met de heer

wordt ten stelligste door cliënte betwist.

Een loutere partijbewering is uiteraard geen bewijsmiddel en heeft uiteraard geen enkele

bewijskracht.

De loutere aanvoering door een partij van rechtsfeiten volstaat dan op zich uiteraard nooit als

bewijs waarop de rechter zich kan steunen (tenzij deze aangevoerde feiten niet betwist worden

zodatzeop deze wijze bewijskracht krijgen. (P. VAN OMMESLAGHE, Droit des

gbligatians. T. III, Bruylant 2010, p.2269'2270, nr. 1654.)

Van enige sociale fraude in hoofde van mijn cliënte is geenszins sprake. Cliënte heeft enige

tijd een iatrelatie gehad met de heer welke reeds beëindigd is sedert mei 2A2l,
dtch van een effectieve samenwoonst welke een meldingsplicht in hoofde van cliënte in het

leven zou roepen is nooit sprake geweest.

De heer heeft te allen tijde zijn woonst behouden te

nooit zijn intrek genomen bij cliente. Cliënte betwist niet dat de heer

van hun relatie een tweetal tot drietal keer per week bij cliënte bleef overnachten, doch dit
impliceert alsdan nog geen samenwoonst welke cliënte had dienen te melden aan haar

kinderbijslagfonds.

Enige samenwoonst kan ook niet worden afgeleid uit het feit dat het voertuig van de heer

diverse malen overdag aan te treffen was aÍrn de woning van cliënte. De heer

liet cliënte door de week gebruik maken van diens voertuig zodat de zoon van

cliënte zich met het voertuig naar school kon begeven. De heer had immers

vaak diens voertuig niet nodig.

en heeft
ten tijde
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Volgens de mededelingen van mijn cliënte is dit hele dossier een gevolg van een wraakactie

van de vader van de heer , welke niet met cliënte door dezelfde deur kon en

derhalve een aangifte heeft verricht bij het kinderbijslagfonds om op een zeer slinkse en valse

wijze cliënte in haar portemonnee te raken.

De heer heeft nooit'samengewoond' met mijn cliënte zodat cliënte wel
degelijk haar recht op sociale toeslag behouden heeft.

slaagt niet in de ter zake op haar rustende bewijslast.

ln casu ligt er ook geen enkel bewijs voor dat mijn cliënte intentioneel en onder valse

voorwendselen voordelen zou hebben verkregen wÍnrop zij geen recht heeft. Van enige

fraude is geen sprake. Hiervan ligt geen enkel bewijs voor. In deze kan cliënte dan ook niet
gehouden zijn om enige intrest te betalen en kan voormeld bedrag ook niet ingehouden

worden op het toekomstig groeipakker van cliënte.

Cliënte is formeel dat zij ook effectief recht had op de voordelen welke zij verkregen heeft en

welke thans ten onrechte door worden ingehouden op het aan cliënte toekomende

groeipakket.

Dat cliënte in deze aandringt op voorlegging van het volledige administratief dossier waaÍop

zich baseert om cliënte te beschuldigen van een niet bewezen domiciliefraude.

Dat cliënte zich niet akkoord kan verklaren met de beslissing van d.d. 08.10.2021 en

middels huidig schrijven dan ook hoger beroep instelt tegen deze beslisstng, welke eveneens

als bijlage aan huidig schrijven wordt gevoegd.

Huidig schrijven wordt u tevens overgemaakt onder alle voorbehoud van verder te

ontwikkelen middelen na kennisname van het volledig administratief dossier en zonder enige

nadelige en/of splitsbare erkentenis in hoofde van mijn cliënte.

In casu ligt er ook geen enkel bewijs voor dat mijn cliënte intentioneel en onder valse

voorwendselen voordelen zou hebben verkregen waÍuop zij geen recht heeft. Van enige

fraude is geen sprake. Hiervan ligt geen enkel bewijs voor. In deze kan cliënte dan ook niet
gehouden zijn om enige intrest te betalen en kan voormeld bedrag ook niet ingehouden

worden op het toekomstig groeipakker van cliënte.

Ter zitting stelt de raadsman van verzoekster dat er enkel sprake was van een latrelatie die overigens
beëindigd is in mei 2O2I; er is nooit sprake geweest van een duurzame samenwoonst. De partner
van verzoekster is nooit bij haar ingetrokken en daarom was er geen reden dat hij zich bij
verzoekster zou domiciliëren. De raadsman wijst er ook op dat het onderzoek er gekomen is door
een wraakactie van de ouders van de ex-partner van verzoekster. Er is tevens een plausibele
verklaring voor het feit dat de wagen vaak geparkeerd stond voor de woning van verzoekster. Er

was geen kwaad opzet en derhalve geen fraude.

4. Standpunt van verwerende partij:
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Bij nazicht van je dossier zagen we dat uw gezin voor de periode van 1 september 2019 tot 30

september 2021 ingevolge sociale fraude een bedrag van 4.563,96 € kreeg waar je geen recht op

had.

De reden hiervan is de volgende

Wij ontvingen een conclusie van een sociale controle van de gezinsinspecteur waaruit blijkt dat u

sedert 15 augustus 2019 samenwoont met mijnheer '. Wiiwerden daarvan niet op

de hoogte gebracht.

We dienen jullie gezamenlijke inkomsten te onderzoeken om na te gaan of er al dan niet recht is op

een sociale toeslag. Aangezien jullie gezamenlijke inkomsten boven het grensbedrag liggen, is er

vanaf I september 2019 tot heden geen recht op een sociale toeslag'

'Hieronder vind je de samenstelling van dit bedrag van het ten onrechte.

Een kopie van de artikels die van toepassing zijn, kan op verzoek verkregen worden'
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Ovenicht ten onrechte kinderbijslag

bedrag ten
onrechte

datum
betaling soort

maande ten
onrechte

I37,56 07ltolz}Le KB sep/19
1061,08 tzltt/201e schooltoeslag sep/19

137,56 27hzlz1Le KB okt/19
L37,56 27/12/2019 KB novlIg
137,56 oTlot/702a KB dec/1.9

737,56 06/02/2020 KB ianl20
137,56 05/03/2020 KB febl2a
r37,56 07/0412020 KB mrïl20
t37,56 a7lgs/2020 KB april/20
137,56 os/06/2020 KB mei/20
137,56 07/a7/2020 KB iun/20
137,56 06lo8/2020 KB juli/2o
L37,56 07/09/2020 KB auel2O
139,62 07/to/2020 KB sept/20
t39,62 0s/lL/2020 KB okt/20
139,62 07/t2/2020 KB novl2O
35,00 rs/L2/2020 coronatoeslag nov/2O

139,62 07lotl2o2t KB dec/2A

139,62 as/a21202r KB ianl2t
139,62 asl03/202r KB feb/21
t39,62 07lc4l?ozt KB mrtl27
L39,62 06/os/2a2L KB aprl2L
t39,62 07/06/2O2L KB mei/21

L39,62 07/07/2027 KB iun/2L
L39,62 0s/08/202t KB jul/2L

L39,62 07/o9/2A2L KB auel2t
L4I,72 07/1012021 KB sepl2I

4563,96

Je verkreeg de kinderbijslag dus door frauduleuze handelingen.

Daarom vorderen wij ook de interesten op de ten onrechte ontvangen kinderbijslag terug. De
interesten bedragen 313,70 euro.

Een overzicht van de berekening van de interesten kan op vraag bekomen worden

Opgeletl Dit bedrag aan intresten ls voorloplg en kan nog verhogen. Het kan slechts definitief
berekend worden van zodra Je het volledlg bedrag hebt terug betaald.
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De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar (art.97 Decreet Groeipakketlen begint opO8lL0{2O2L.

De termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum

waarop de toelage is betaald. Wij vorderen het totale niet-verjaarde bedrag terug, namelfik 4.563,96

€ (+interesten).

Omwille van sociale fraude houden wij dit bedrag aan 100% in op je toekomstiS groeipakket (artikel

1410,$4 Gerechtelijk Wetboek). Er is geen mogelijkheid om minder in te houden.

Je kan echter bijkomende betalingen doen op het rekeningnummer

met mededeling

van

Bovendien is er in geval van sociale fraude geen kwijtschelding van schuld mogelijk' (art.10353

Decreet Groeipakket).

Als je niet akkoord gaat met deze beslissing en de terugvordering gaat zowel over een periode vóor

als vanaf 1-L-2OI}, dan dien je beroep aan te tekenen voor de periode vóór 2019 bij de

arbeidsrechtbank en voor de periode vanaf 1-1-2019 bij de geschillencommissie via email

naar geschillencoqlmissie@kindensezin.be ofwel per post op het adres van Kind en Gezin,

Hallepoortlaan 27, 1060 St.-Gillis. Je beschikt over een termijn van 3 maanden om in beroep te gaan

vanaf de datum van deze brief bij de geschillencommissie.

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

Het standpunt van verwerende partij werd meegedeeld aan het secretariaat van de

Geschillencommissie per e-mail d.d. 4 februari 2022.

Het standpunt luidt als volgt:

"ln het voorliggende dossier betaolden onze diensten vf jonuari 20L9 het groeipakket uit (cfr ort 210,

272 en 222 GPD) voor :

("..................2000)

=> basisbedrag laog (93,93 euro) + sociole toeslag 50ter (702,88 euro) + leeftijdstoeslog (63,40 euro)

Onze diensten betolen vf jonuari 2079 in een BTK- dossier met uitbetalingen oan de moeder mevr.

. (cfr art 225 GPD) op hoar rekeningnummer (.............................-vanof 07/2027 wordt er

betoo ld op .................................. ).

. is langdurig ziek. De sociale toeslag 50ter werd uitbetaold tot 30/09/21.

Momenteel heeft .......... het statuut student.

De voorliggende betwisting betreft onze beslissing dd 08/10/21tot terugvordering van sociole

toeslog (periode 01/09/19-30/09/27), coronatoeslag en Sepor (201.9-2020) mbt ............ . '.". (cfr

debetbrief in bijlage).

OÍÍicieel wonen .... en ......... . niet somen. Op 01./03/2027 ontvingen

onze diensten echter een anonieme melding over de feitelijke somenwoonst tussen
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. en ..................... Bijgevolg werd door onze diensten een controle ter ploatse
oongevroogd (cfr mededeling T/1 Richtlijnen voor huisbezoeken).

Op 03/09/2027 ontvingen wij von de gezinsinspecteur zijn conclusie dot hij domicitiefraude hod
vostgesteld vonof 15/08/2019. Hij motiveerde dit ats volgt:

edai; $at, íÍoJil $ icor iif to!]d ii:0jrar . 0r siFr ?il ,rerd e*muth ulE; *n :i

ln biiloge vind ie tevens de bewijsstukken waarop de gezinsinspecteur zich gebaseerd heeft.

De officiële toestond komt bijgevolg niet overeen met de feitetijke toestond (cfr art.3g3 BVR sociole
toeslogen). Aangezien betrokkene de feitelijke somenwoonst nooit heeft gemetd aon onze diensten,
is er sprake van domiciliefroude.

In dit kader willen wii nog eens benodrukken dot het proces-verbool von de gezinsinspecteurs
bewiiswaarde heeft tot bewijs von het tegendeel (cfr art. 125 Groeipokketdecreet).

Voor de weerlegging von de beslissing van de gezinsinspecteur worden er o.i. door mevrouw geen
overtuigende bewijzen oongereikt. Zij beweert dot er tussen haar en de heer . louter een
lotrelatie zou hebben bestoon en beoomt dot de heer .................... meermaals per week bij haor bteef
overnachten. Het dossier zou volgens mevrouw . een gevolg zijn van een wroakactie van
de voder von de heer ...........

Omwille von de door de gezinsinspecteur vostgestelde feitetijke somenwoonst vonof 75/08/79
hebben onze diensten de gezomenlijke inkomsten onderzocht van . en .........-..........

. (cfr Toelichtingsnoto 8+ Toelichtingsnoto 73). Omdat deze gezomentijke inkomsten von
betrokkenen te hoog zijn (cfr overzicht in bijloge) werd het dossier gereguloriseerd en hebben onze
diensten (cfr an 97 GPD) een debet opgemaakt op 08/10/2021 (cfr debetbrief in bijtoge).

Onze diensten vorderden derholve terug:

- de sociale toeslag over de periode van 09/2079 tot 09/2027 (cfr art.7g en ort.222
Groeipakketdecreet, art 393 von het BVR sociale toeslag en Toelichtingsnota g)

=> ten gevolge doorvan werd ook de leeftijdsbijslog gereguloriseerd (noar geholveerde
leeftijdsbijslog ipv voiledige teeftijdsbijstog (cfr ort 212 GpD);

=> en de coronotoeslag teruggevorderd tbv 35 euro (cfr Decreet van 27 november 2020 tot
toekenning vqn een eenmalige toeslag in het koder van het gezinsbeleid naor aanleiding van
de coronocrisis + Mededeling A/24 betreffende de Coronotoestog).

- de sepor 2079 voor . tbv tó61,08 euro (cfr ort 24 GpD + BVR selectieve
pa rtici patie sl o g e n + Toe I ichti n g s n ota 1 3 ).

omdat er sproke is van domiciliefraude, werden bovendien ook de interesten teruggevorderd en
werd er ingehouden oon 700% op het toekomstige Groeipakket (cfr art 103 Groeipokketdecreet en
art 747094 Gerechtelijk wetboek + debetbrief dd 08/10/21 in bijtoge).

Een overzicht von onze inhoudingen is tevens in bijlage toegevoegd.
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Bovenstoande toelichting toont oan dat onze diensten het dossier hebben behandeld conform de

vigerende regelgeving en odministratieve richtlijnen.

Wetteliike qrondslaq

-Art.353 BVR sociale toeslogen

51. Het samenwonen, venneld in artikel 2, 52, blijkt uit een gerneenschappelijk domicilie volgens
de gegevens vermeld in het Rijksregister en kan alleen weerlegd worden cloor een officieel
document van een overheid of een overheidsinstelling, dat gebaseerd is op de reële
gezinssituatie.

53. Áls het samenwonen niet blijkt uit de gegevens van het Rijksregister, kan de vorming van
een feitelijk gezin bewezen worden door:
1o een controle door de gezinsinspecteur;
2" een vaststelling die gemaakt is doar een andere overheidsdienst, waaruit de feitelijke
gezi n ssame n stel I ing bl ij kt;

3o 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 beg unstigde samenwoont.

- Artikel 725 Groeipakketdecreet

51 Bij de vaststelling van een inbreuk stellen de gezinsinspecÍeurs een proces-verbaal op Het
proces-verbaal heeft bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel. Aan de vermoedelíjke
overtrederwordt een kopie van het proces-verbaal ter kennis gebracht. Op straffe van verval van
de bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal vindt de kennisgeving plaats binnen een
termijn van veertien dagen na de datunt van de afsluiting van het proces-verbaal. AIs de
verualdag een zaterdag, een zonclag of een wettelijke feestdag is, wordt de vervaldag verplaatst
naar de eerstkornende werkdag.

Binnen dezelfde termijn wordt het proces-verbaal van de vaststelling van een inbreuk ter kennis
gebracht van, al naargelang het geval, het Apenbaar Ministerie of het bevoegde
bestuursorgaan en wordt een kopie van het proces-verbaal ter kennis gebracht van de betrokken
uitbetalingsactor. Bij kennisgeving van het proces-verbaal aan het Openbaar Ministerie wordt
een kopie van het proces-verbaal ter kennís gebracht van het bevoegde bestuursorgaan.

$2. De processen-verbaaltot vaststelling van een inbreuk bevatten minstens de volgende
gegevens:

1' de identiteit van de verbaliserende ambtenaar:

2' de bepaling waaraan cle verbaliserende ambtenaar zijn bevoegdheid tot optreden ontleent;

3" de plaats en de datum van de inbreuk;

4" de identiteit van de vermoedelijke oveftreder en van de betrokkenen;

5' de gepleegde inbreuk;
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6" een beknopt relaas van de feiten over de gepleegde inbreuken;

7" de datum en de plaats van de opmaak van het proces-verbaal, het eventuele verbancl met
andere processen-verbaal en, in voorkomend geval, cle inventaris van cle bijtagen.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de vormvereisten en het gebruik van cle
processen- verbaal.

$3. HeÍ proces-verbaal kan aangewend worden, met cle bewijskracht ervan, door de betrckken
uitbetalingsactor, het bevoegde bestuursorgaan, de geschiltencommissie en de
gezinsinspecteurs die belast zijn met het toezicht op de nateving van dit decreet en cle
u itvoe ri ng sbe sl u iten e rv a n.

-o rt. L8 G roe i pa kketde c re et

Het basisbedrag, vermeld in artikel 13, wordt voor het rechtgevende kind verhoogd met een
maandeliikse sociale toeslag a/s de inkomsten van het gezin van de begunstigden bepaatde
g re nze n n iet ove rsch rijde n,

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

1" 50 euro per kind voor gezinnen tot en met twee rechtgevende kincleren, waarvan cle
gezinsinkomsten op jaarbasis niet meer dan 30.378,60 euro beclragen,.

2" B0 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevencle kinderen, waarvan cle
gezinsinkomsten op jaarbasls nleÍ meer dan 30.386,52 euro bedragen;

3' 60 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevencle kinderen, waaruan de
gezinsinkomsten op jaarbasis fussen 30.386,52 euro en 60.000 euro liggen.

Als ten gevolge van een gelijkmatig verdeelde huisvesting, bepaald of bekrachtigcl door de
bevoegde rechtbank, de huisvesting van het rechtgevencle kinc) gelijk is verdeeld fussen c/e
ouders, wordt het bedrag van de toeslag gehalveerd toegekencl in elk rechtgevend gezin.

AIs de huisvesting van het rechtgevencte kind niet gelijk is verdeetd Íussen beide ouders, zoals
bepaald of bekrachtigd door de bevoegde rechtbank, worclt het kind voor de toepassing van het
tweede lid alleen meegeteld in het gezin waar het kind meer dan cte helft van cle tijd verblijft.

Als de al clan niet gelijkmatig verdeelde huisvesting van het rechtgevencle kind niet is bepaald of
bekrachtigd door de bevoegde rechtbank, wordt ervan uitgegaan ctat de huisvesting van het
rechtgevende kind gelijk is verdeeld fussen de ouders en worclt het bectrag van de Íoes/ag
gehalveerd toegekend in elk rechtgevend gezin.

Als het rechtgevencle kind ls geplaatsÍ door bemiddeting of ten laste van een openbare overheid
in een pleeggezin, wordt het kind voor de berekening van cle toestag en cle gezinsgrootte,
vermelcl in het tweede lid, in het pleeggezin volledig meegetelcl.

Als het rechtgevende kind is geplaatst door bemiddeling of ten laste van een openbarc overheicl
in een instelling, wordt het kind voor de berekening van de toeslag en de gezinsgrootte, vermeld
in het tweecle lid, in het gezin waar het verbleef voorafgaand aan de ptaatsing, voltedig
meegeteld. ln toepassing van artikel 68, $3, wordt het kÍncl claarcntegen niet meegetetcl in het
gezin waar het verbleef voorafgaand aan de plaatsing.
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De Vlaamse Regering bepaalt met welke inkomsten van welke personen rekening wordt
gehouden om de gezinsinkomsten, vermeld in het eerste lid, vast te stellen. Ze bepaalt de
periode waarin de sociale toeslag wordt toegekend, en ze kan de gezinsgrootte nader bepalen
De Vlaamse Regering stelt ook een alarmbelprocedure vast voar de onmiddellijke aanpassing
van het recht op sociale toeslag.

-a rti ke I 24 G roe i pa kketd e c reet

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

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

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

3' de financiële voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van deze titel

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

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de selectieve
p a ft i ci patietoe sl age n I ee rl i ng. "

-BVR Selectieve porticipqtietoeslogen -cfr G-pedia

- Art 2L0 Groeipakketdecreet:

$í. Een rechtgevend kind dat geboren is voor 1 januari2019 en voorwie het recht
op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering is geopend op 31 december
2A18, bl|ft 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 foepasslngsvoorwaarclen van de kinderbijslagreglementering. Het is niet relevant of de
effectieve aanvraag tot toekenning van de kinderbíjslag op 31 december 2A18 al effectief is

ingediend.

92. 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.

ln afwijking van het eersÍe lid, als verschillende rechtgevende kinderen als vermeld in paragraaf
1 , behoren tot de groepering rond de bijslagtrekkende, zoals die bestond op 31 december 2A18,
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
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/aagsÍe kinderbiislag en het derde jongste en ouclere kinderen de hoogste kinderbijstag Die
aanpassing wordt doorgevoerd vanaf 1 januari 2019.

$3. /n afwijking van paragraaf twee, tweecle licl, als éen of meerdere van de kinderen binnen een
groepering een rechtgevend kindis zoals bedoelcl in artiket 8, 52, 4", worclt het bectrag waarop
dit rechtgevend kind recht heeft op 31 december 2018 voor cle cluur van het recht behouden.

$4 De kinderbiislag, waaNan het beclrag worclt vastgestelct overeenkomstig paragraaf 2, wordt
verbonden aan het rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1.

Als dat rechtgevende kind niet langer recht geeft op kinderbijslag of a/s het kinct het gezin van
zijn biislagtrekkende of begunstigden verlaat, worclt alleen cle kinderbijstag die verbonden is aan
dat rechtgevende kind, niet meer toegekend. De overige rechtgevende kinderen blijven, in
voorkomend geval, recht geven op de kÍnderbijslag zoats die voor hen is bepaatd
ove reen ko m sti g pa ra g raaf 2.

Als voor het rechtgevende kind het recht op kinderbijstag na 31 december 2018 tijdetijk wordt
onderbroken en het kind op een later tijdstip opnieuw recht geeft op kinderb|slag omctat het
opnieuw voldoet aan de voorvvaarden, vermeld in artiket 8, geeft het kincl opnieuw recht op
de kinderbiislag die aan het kind verbonden is, zoals die is bepaald overeenkomstig paragraaf 2

$5. Á/s een rechtgevend kind dat kinderbijstag ontvangt overeenkomstig para- graaf 1, op 31
december 2018 geplaafsÍ vvas in een instelling en vanaf of na 1 januari 201g niet meer geplaatst
is in de instelling, wiizigt de kinderbijslag, zoals clie overeenkomstig cle proportionele
verdeelsleutel op grond van de kinderbijslagreglementering is vastgestelcl op 31 ctecember 2018.
Die wiiziging geldt voor elk van de rechtgevencle kinderen van het gezin van het geplaatste kind
die kinderbiislag ontvangen overeenkomstig paragraaf 1, zoals dat gezin het taatst bekend is.

Als een rechtgevend kind dat recht geeft op kinclerbijstag overeenkomstig paragraaf 1 en dat
behoort tot het gezin van een kind dat op 31 ctecember 2018 ge- plaatst was in een instetting.
vanaf of na 1 ianuari 2019 niet langer recht geeft op kinderbijslag of het gezin van
de biislagtrekkende of begunstigden verlaat, wijzigt ook de kinderbijstag voor die rechtgevende
kinderen, zoals die overeenkomstig de proportionele verdeelsleutet is vastgestetcl op 31
december 201 8.

Als in het gezin van het rechtgevende kind dat op 31 clecember 2018 geptaatst was in een
instelling, vanaf of na 1 januari2019 een nieuw rechtgevend kind bijkomtclatovereenkomstig
paragraaf 1 recht geeft op kinderbijslag op 3l december 2018, wijzigt de kinclerbijshg voor de
andere rechtgevende kinderen van het gezin, zoals die overeenkomstig de proportionete
verdeelsleutelwas vastgesteld op 31 december 2018.

ln de situaties, vermeld in het eerste, tweede en detde tict, geeft elk van de rechtgevende
kinderen van het gezin van het geplaatste kind vanaf dat ogenbtik recht op cle kinderbijstag,
zoals die voor die kinderen ls rzasfgesÍelcl overeenkomstig paragraaf 2, los van de ptaatsing in
een instelling.

Het rechtgevende kind dat er in het gezin bij komt, vermetct in het cterde tict, btijft echter
zijn kinderbiislag behouden, zoals die voor clat kind is vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2

ln afwijking van het eersÍe lid, als het rechtgevende kind dat recht geeft
op kinderbiislag overeenkomstig paragraaf 1 , op 31 clecember 2018 geplaafsf was in een
ínstelling en als aan het kind een derde van cle kinderbijslag wordt betaatct op
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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.

-a rt. 2 L 2 G roe í pa kketd e c re et

$í. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, S1 , zal recht
geven op de maandelijkse leeftijdsbijslag, vermeld in aftikel 44, 52, van de Algemene
ki n de rb ij sl agwet, n a m e I ij k :

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 rechtgevencl kind van minstens achttien jaar.

$2. ln afwijking van paragraaf 1 geeft een oudste rechtgevend kind, waarvoor
een bijslagtrekkende of begunstigden, aan wie kinderbijslag wordt betaald voor een rechtgevend
kind dat recht geeft op kinderbijslag van 92,09 euro, de gezinsbijslagen ontvangen, recht op de
maandelijkse leeftijdsbijslag, vermeld in artikel 44, 51, van de Algemene kínderbijslagwet,
namelijk:

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

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

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

$3. A/s het oudste rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 2, niet langer recht geeft
op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, 51, krijgt het volgende oudste rechtgevende kind van
de bijslagtrekkende of begunstigden waarvan sprake in paragraaf 2, dat recht geeft
op kinderbijslag als vermeld in artikel210, 51, de leeftijdsbijslag, vermeld in paragraaf 2, in plaats
van de leeftijdsbijslag, vermeld in paragraaf 1.

Als het oudste rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 2, na een onderbreking opnieuw recht
geeft op de kinderbijslag, vermeld in aftikel 210, 51, zal dat kind opnieuw recht hebben op de
maandelijkse leeftijdsbijslag overeenkomstig paragraaf 2. Het tweede oudste rechtgevende kind,
vermeld in het vorige lid, krijgt opnieuw de leeftijdsbijslag, vermeld in paragraaf 1 .

$4. ln afwijking van paragraaf 2 geeft het oudste rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 2,

recht op de maandelijkse leeftijdsbijslag, vermeld in paragraaf 1, als dat kind recht geeft op een
sociale toeslag als vermeld in artikel 222, of op de zorgtoeslag, vermeld in aftikel 218.

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

-o rt. 2 2 2 G roe i po kketd e cre et :

51. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in aftikel 210, 51, of dat
recht geeft op de gewone wezenbijslag, vermeld in tttel 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, 51, of dat recht
geeft op de gewone wezenbíjslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een maandelijkse
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sociale toeslag als voldaan is aan de vooruvaarden, vermeld in artíkel 18, tweede lid, 3', op
voorwaarde dat er in het gezin van zijn bijslagtrekkende of begunstigclen een derde of
volgend rechtgevend kind b| 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
ki nde rbij sl agwet, en bed raagt :

1" 46,88 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van g2,09 euro;
2" 29,06 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijstag van 170,3g euro,'
3" 5,10 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 254,40 euro.

92. Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, clerde tÍcl, 1", wordt verhoogcltot 100,86
euro voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste tid, als
de biislagtrekkende of de begunstigden van de kinderbijslag voor dat rechtgevende kinct in
aanmerking komt of komen voor de toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en
mindervaliden, vermeld in artikel 50ter juncto aftikel56, 52, ariikel S\quinquies, gí, en artikel 57,
eerste lid, van de Algemene kinderbijslagwet.
De Vlaamse Regering breidt de foepassing van het eerste ticl uit tot andere personen dan
de biislagtrekkende of begunstigden, op voorvvaarde 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 verhoogc! tot 100,86
euro voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste licl, ats
de biislagtrekkende of begunstigde van de kinderbijslag voar dat rechtgevencle 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 tid, van cle Atgemene
kinderbijslagwet.
Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1 , derde tict, 1', wordt ook verhoogcl tot 100,86
euro voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als dat kind, met
foepassrng van artikel 56sepÍr'es van de Algemene kinderbijstagwet, op 31 december 201B de
toeslag, vermeld in artikel 50ter van de Algemene kinderbijslagwet, ontving. Het betrokken
rechtgevende kind bliift recht houden op die toeslag zolang dat kind het gezin van cle natuurtijke
persoon die op 31 december 2018 ten minste zes maanclen minstens 66 percent
a rbe id songesch ikt was, niet verl aat.
De Vlaamse Regering kan de nadere uitvoeringsbepalingen voor deze paragraaf vaststellen.

93. Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 3", wordt verhoogd tot 23,43
euro vaor de betrokken kinderen, vermeld in paragraaf 1 , eerste lid, als
de bijslagtrekkende of begunstigde van de kinderbijslag voor die rechtgevende kincleren in
aanmerking komt voor de toeslag voor eenoudergezinnen, vermeld in artiket 41 van
de Alge me n e ki n de rbij sl agwet.
De Vlaamse Regering kan nadere uitvoeringsbepalingen voor deze paragraaf vaststellen.

54. Voor de Íoepassing van dit ar-tikel wordt het alleenwonencle rechtgevende kinct ats een gezin
aangezien.

- o rt. 2 2 5 G roe í p a kketd e c re et

$7. De biislagtrekkende voor het rechtgevende kind op 31 december 2018 btijft
de biislagtrekkende voor dat kind, tenzij een wijziging in het oudertijk gezag of in cle
opvoedingssituatie van het kind zich voordoet. ln dat geval worden de bepalingen voor cle
aanwiizing van de begunstigden en de regels van cle uitbetating overeenkontstig boek 2, deel 4,
titel 1, hoofdstuk 1, en boek 2, deel 4, titel 2, hoofclstuk 1 , toegepasf. De bepalingen van boek 2,
deel 4, titel 2, hoofdstuk 3, zijn van toepassing zowel op de bijstagtrekkende als de begunstigde
De wiiziging in het ouderlijk gezag worclt vastgesteld door de bevoegde rechtbank.
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De bijslagtrekkende die de forfaitaire pleegzorgbijslag, vermeld in aftikel 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 voonuaarden 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 vorntt met een persoon die in aanmerking komt voor de
toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en minder- validen, vermeld in artikel
50ter juncto artikelS6, 52, artikel Sdquinquies, $1, en aftikel 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, ltoofdstuk 1, toe fe passen.
De Vlaamse Regering kan het eersfe 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.
ln afwijking van het eersÍe lid kan een bijslagtrekkende nietvragen om de bepalingen inzake
begunstigden toe te passen wanneer onder foepass ing van artikel 21A, 55, nog een
proportionele verdeling loopt. Deze kan wel van bankrekening wijzigingen onder toepassing van
paragraaf 1 , vierde lid, en van uitbetalingsactor wijzigen overeenkomstig artikel 227, 52, van dit
decreet.

-Artikel 703 van het Groeipakketdecreet (verwijst ín zijn 57 naar qrt L4L0 54
gerechtelijk wetboek)

$1. Onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden teruggevorderd,
behalve in de gevallen waarin een dergelijke terugvorderÍng wordt uitgesloten door dit decreet,
door inhoudingen, verricht door de uitbetalingsactor, overeenkomstig het bepaalde in arÍikel
1414, 54, van het Gerechtelijk Wetboek, op nog te betalen toelagen in het kader van het
gezinsbeleid.

Art 7470 54 qerechteliik wetboek

S 4. (In afwijking van de bepalingen van de $$ I en 2, kunnen de prestaties die ten onrechÍe uitgekeerd zijn
uit de middelen van [2 de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's,
ofvan openbare ofparticuliere instellingen belast met de toepassing van de wetgeving betrelfende het sociaal
staÍuut van de zelfstundigen, hetzij uit de middelen die ingeschreven zijn in de begroting van de Federale
Overheidsdienst Socisle Zekerheid of uit die ingeschreven in de begroting van de pensioenen met het oog op

de toekenning van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, helzij uit middelen dienstig voor de toekenning
van het bestaansminimum of een gelijkaardige uitkering ingeschreven in de begroting van de
Programmatorische federale Overheidsdienst Maalschappelijke Integraíie, Armoedebestrijding en Sociale
Economie 12 of uit die ingeschreven in de begroÍing van de pensioenen met het oog op de toekenning van het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden, helzij uit middelen dienslig voor de toekenning van het
bestaansminimum of een gelijkaardige uitkering ingeschreven in de begroting van het ministerie vun Sociale
Zsken en uit die ingeschreven in de begrotingen von de openbare cenlra voor muutschappelijk welzijn,

IJ hetzij uit de linanciële middelen die asn de gemeenschappen en de gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie ter beschikking stasn voor de betoling van de gezinsbijslag vanaf I januari
2015J'1 amblshalve teraggevorderd worden ten belope van I0 96 van iedere latere prestatie die aan de debiteur
van het onverschuldigde bedrag of aan zijn rechíhebbenden wordt uitgekeerd. [! Hetzelfde geldt voor de
intresíen op die prestaties ingeval de onterechte betalingfrauduleus werd uitgekeerd.J!

Voor het bepalen van deze l0 % wordt het bedrug van die prestatie desgevallend verhoogd met de
overeenkomstige prestaíie die kruchtens ëén of meerdere buitenlandse regelingen wordt genoten.
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Wsnneer de in het eetste, derde en vierde lid, bedoelde terugvordering, niet meer kan worden uitgevoerd
door de instelling of door de uitbetalingsdienst bij gebrek aan nog te betalen prcstaties, kan die
teragvordering op haar verzoek ambtshalve worden uitgevoerd doot een instelling of dienst die één der
prestaties bedoeld in S l, 2o,3o,4o, 5o en 8o verschuldigd is, ten belope van l0t% van dat bedrag.

llterd de betaling ten onrechte bedrieglijk verkregen, dan kun de ambtshalve terugvordering [! van de
onverschuldigd betaalde prestaties en intresten op die bedragenJ! tlooo op het geheel van de latere prestatíes
von éénzelfde aard of die door dezelfde instelling of dienst worden aitgekeerd.

Werden de gezinsbijslagen ten onrechte verkregen ingevolge een nalatigheid of een venuim van de
rechthebbende ofvan de bijslagtrekkende, dan kon de teragvordering slaan op het geheel van de
gezinsbijslsg die later verschuldigd is aan dezelfde bijslagtrekkende.
Indien de debiteur of zijn rechthebbenden het bewijs leveren dat het inkomen, zoals berekend volgens de

principes vastgelegd in de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestuansminimum,
Iager ligt of komt te liggen ingevolge de ambtshalve terugvordering dan het bedrog van het bestuansminimum
naargelong de onderscheiden cotegorieën vastgelegd in dezefide wet, wordí de terugvordering naargelang het
geval geschorst of bepe*t.

Ter veriiïcatie van de voorgelegde síukken beschikken de instellingen over de bevoegdheid om een
onderzoek naar de bestaansmiddelen te voercn.
Alle federale overheidsdiensten, ulle instellingen die belasÍ zijn met de toepassing van een wetgeving

betreffende de sociule zekerheid, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten, de openbare centra voot
maatschappelijk welzijn, alsook de gerechtigden, hun lasthebbers, hun erfgenomen of rechtverkrijgenden
ziin vetplicht asn de instellingen en uitbetalingsdiensten, op eenvoudig verToek, alte dienstige stukken voor te
Ieggen.
De instelling of dienst die een voordeel uitbetaalt, voorzien r'r, SS I en 2, en met terugwerkende kracht

verkregen, kan van de vervallen en nog niet uitbetaalde bedrogen het bedrag van de eerdere prestaties die
niet ssmen met bedoelde voordelen mogen worden genoten, ffiouden ten voordele vsn de instelling of dienst
die ten onrechíe uitbetaald heeft.
Indien een pensioengerechtigde, omwille vsn de toekenning van een rast- of overlevingspensioen laslens

een Belgische sociale T,ekerheidsregeling, met terugwerkende kracht aan een met toepassing vsn artikel 7 van
de besluitwel van 28 december 1944 belreffende de maatschappelijke zekerheid der srbeiders aiÍbetasld
voordeel verzaakt, treedt de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, van rechtswege en toí beloop vun de
ontvangen uitkeringen, in de rechten van de pensioengerechtigde op de hem verschuldigde
pensioenbedragen.

Indien een gerechtigde op uitkeringen bedoeld in urtikel 7 vun de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, omwille van de toekenning vsn die uitkeringen, met
terugwerkende kracht verzsakt aan een rust- of overlevingspensioen, treedt de JA 4" Federule
Pensioendienst/, van rechlswege en tot beloop van het ontvsngen pensioen, in de rechten van rle
uitkeringsgerechtígde op de hem verschuldigde uitkeríngsbedragen) <W 1999-01-25/32, arí 223,
029; Inwerkingtreding : I 6-02-1999>

- a rt L04 G roe i pa kketd e creet :

Tegen de bes/issrng van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het
gezinsbeleid of tegen het uitblijven eNan na afloop van de termijn waarin hij op basis van dit
decreet een bes/lssing moet nemen, kan alleen beroep worden ingestetd bijde
geschillencommissie.

- o rt. 97 G roe i p a kketde cre et

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

- Decreet van 27 november 2020 tot toekenning von een eenmolige toeslog in het kader van

het gezinsbeleid noor oonleiding van de coronacrisis- cfr G-pedio

- Mededeling A/24 dd 03/L2/20 betreffende de coronatoeslag -cfr G-pedia

- Mededeling T/L betreffende Richtlijnen voor huisbezoeken

- Toelichtingsnota 8 betreffende de vaststelling en betoling von sociole toeslogen-cfr G-pedio

- Toelichtingsnoto 73 ivm de schooltoeslag-cfr G-pedia"

5. Beoordeling in rechte:

ln casu heeft het geschil betrekking op het feit of verzoekster al dan niet een feitelijk gezin vormde
met de heer ........... in de periode van 15 augustus 2019 tot 30 september 202L en

aldus al dan niet recht had op een sociale toeslag in de periode van september 2019 tot september
2O2'J,, de coronatoeslag en op de selectieve participatietoeslag in het schooljaar 2Ot9-2020 voor het

kind ...........

5.1 Wat de sociale toeslag betreft:

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

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

sociale toeslag vanaf l januari 2019.

Arti ke I 222 v an het G roe i pa kketdecreet bepaa lt:

"57. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in ortikel 270, 57, of dot recht
geeft op de gewone wezenbijslog, vermeld in titel 2, kan recht geven op een maondelijkse sociale

toeslog ols voldoan is aon de voorwaorden van ortikel 18, tweede lid, 7" en 2".

Een rechtgevend kind dot recht geeft op kinderbijslog ols vermeld in ortikel 270, 57, of dat recht geeft
op de gewone wezenbijslag, vermeld in titel 2, kon recht geven op een maondelijkse sociale toeslog
als voldoon is oon de voorwaorden, vermeld in ortikel 78, tweede lid, 3" op voorwoorde dot er in het
gezin van zijn bijslogtrekkende of begunstigden een derde of volgend rechtgevend kind bij komt
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vdnof 7 ionuori 2079, dot recht geeft op de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 7, titel 3 tot en
met 5.

Het bedrag von de toeslag, vermeld in het eerste en tweede lid, stemt overeen met het bedrog von de
toeslag voor langdurig werklozen, vermeld in artikel 42bis van de Algemene Kinderbijslagwet, en
bedroogt:
7" 46,88 euro voor het rechtgevende kind dot recht geeft op kinderbijstog von 92,09 euro;
2" 29,06 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag von 170,39 euro;
3" 5,L0 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijstog van 254,40 euro;
(...)

53. Uet bedrog van de toeslog, vermeld in poragraaf 7, derde lid, 3" wordt verhoogd tot 23,43 euro
voor de betrokken kinderen, vermeld in porograaf 7, eerste lid, ols de bijstagtrekkende of begunstigde
von de kinderbiislog voor die rechtgevende kinderen in oonmerking komt voor de toeslog voor
eenoudergezinnen, vermeld in ortikel 47 van de Algemene Kinderbijslagwet.
(...)'

Artikel 210, SL van het Groeipakketdecreet bepaalt:

"Een rechtgevend kind dot geboren is voor 7 jonuari2019 en voor wie het recht op kinderbijstog
overeenkomstig de kinderbiislogreglementering is geopend op 37 december 2078, blijft recht geven
op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering ols oan de voorwoorden, vermeld in
ortikel 8, is voldoan.

L.r'

Uit de voormelde bepaling van artikel 222,5I, eerste lid Groeipakketdecreet, blijkt dat voor
kinderen geboren voor L januari 2019, er in het Groeipakket vanaf l- januari 2019 aanspraak kan
gemaakt worden op een sociale toeslag als voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 18, 1"
en 2" Groeipakketdecreet.

Artikel L8 van het Groeipakketdecreet bepaalt:

" Het bosisbedrog, vermeld in artikel 73, wordt voor het rechtgevende kind verhoogd met een
moondeliikse sociale toeslag als de inkomsten von het gezin von de begunstigden bepaalde grenzen
niet overschrijden.
Het bedrog von de toeslag, vermeld in het eerste lid, bedroagt:
7" 50 euro per kind voor gezinnen tot en met 2 rechtgevende kinderen, woorvon de gezinsinkomsten
op jaarbosis niet meer dan j0.378,60 euro ontvongen;
2" 80 euro per kind voor gezinnen met meer dan 2 rechtgevende kinderen, woorvon de
gezinsinkomsten op joorbosis niet meer dan 30.386,52 euro bedrogen;
3" 60 euro per kind voor gezinnen met meer don twee rechtgevende kinderen, woorvon de
gezinsinkomsten op jaarbosis tussen 30.386,52 euro en 60.000 euro liggen.
(...).'

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

Bij Besluit van de Vlaamse Regering is bepaald wat moet worden verstaan onder het begrip gezin
voor het toetsen van de inkomsten (cf. artikelen !,2",2 en 3 van het Besluit van 2L september 2018
van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale
toeslag - hierna BVR Sociale Toeslagen genoemd).
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Aldus wordt een feitelijk gezin gedefinieerd als: "een leefeenheid waarin twee personen die geen

bloed- of aonverwonten tot en met de derde graod zijn, somenwonen en somen een huishouden

regelen, hetzijfinancieel, hetzij op een andere ondersteunende monief' (art. 1, 2" BVR Sociale

toeslagen).

Art. 2,5L, tweede lid BVR Sociale Toeslagen bepaalt:

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

feitelijk gezin vormt ols er maor een begunstigde is of ols de beide begunstigden voor hetzelfde

rechtgevend kind, niet op hetzelfde odres wonen."

Het samenwonen blijkt uit een gemeenschappelijk domicilie volgens de gegevens vermeld in het
Rijksregister (art. 3, S1 BVR Sociale Toeslagen).

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

feitelijk gezÍn bewezen worden door hetzij:
1" een controle door de gezinsinspecteur;

2" een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst, waaruit de feitelijke
gezinssamenstelling blijkt;
3" een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof;
4" een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de begunstigde en van de persoon met wie de

begunstigde samenwoont (art. 3, 53 BVR Sociale Toeslagen).

Artikel 3, 54 BVR Sociale Toeslagen bepaalt:

"De vorming van een feitelijk gezin kon weerlegd worden door:

7" een huurovereenkomst tussen de begunstigde en de persoon met wie hij somenwoont;

2" een orbeidsovereenkomst met recht von inwoon;

3" een ottest van detentie;

4" een registrotieformulier van de mantelzorger, die niet een persoon is ols vermeld in ortikel 2,

92,7";

5" een oonwezigheidsattest von het vluchthuis of sociaal huis;

5" een verkloring van feitelijke gezinsvorming van de niet-verwonte persoon met een rechtgevend

kind in het gezin;

7" een verkloring van feitelijke gezinsvorming von de niet-verwante persoon met een ondere
persoon don de begunstigde met dezelfde woonplaats;

8" een verkloring von geen feitelijke gezinsvorming von de begunstigde en de niet-verwonte
persoon in zijn gezin;

9" het feit dot de niet-verwant zelf nog rechtgevend is op gezinsbijslogen op het ogenblik dot hij in
het gezin von de begunstigde komt;

L0" een bewijs dot het om een inschrijving op een referentieodres goot;

77" een ottest von de FOD Binnenlandse Zaken en een ottest von immatriculatie dot is afgeleverd
oan de asielzoeker tijdens de asieloonvroogprocedure;
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72" een voststelling die gemoakt is door een andere overheidsdienst waaruit de feitetijke
ge zi nssome nste ll i n g bl ij kt.

ln het eerste lid wordt verstoon onder niet-verwante persoon: een persoon die geen btoed- of
oonverwqnt is tot en met de derde groad.

Een gezinsinspecteur stoaft de verklaringen, vermeld in het eerste lid, 6" tot en met 8", oltijd door een
controle ter plootse."

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

Het aldus bekomen gezinsinkomen moet vervolgens getoetst worden aan de toepasselijke
inkomensgrenzen om zo te bepalen of er recht is op een sociale toeslag.

Artikel 7 BVR Sociale Toeslagen bepaalt:

"97. Het inkomen von het gezin, vermeld in ortikel 4, wordt vostgesteld vóór het begin von
een toekenningsiaar op basis von het oonslagbiljet dat betrekking heeft op de inkomsten von
het kalenderioar, twee ioar voorafgoond oon het kolenderjoar woarin het toekenningsjoar begint, ols
die gegevens op dot ogenblik ter beschikking zijn.

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

Het Ki en de niet-belostbore inkomsten worden vostgesteld op bosis von het kalenderjaor, twee jaar
voorafgoond oan het kolenderjoar woorin het toekenningsjaor uit het eerste tid begint.

92. Voor gezinnen die anders woren somengesteld in het jaor wqorop het oanslagbitjet betrekking
heeft, wordt het inkomen gereconstrueerd, rekening houdend met de gezinssomenstelting oon het
begin von het toekenningsjoar.

(...)"

Art. 8 BVR Sociale Toeslagen bepaalt:

"Het recht op een sociole toeslag wordt toegekend voor het volledige toekenningsjoor, ols het
inkomen von het gezin dot wordt vastgesteld conform artikel 7, $7, von dit bestuit, voldoet aan de
voorwqorden, vermeld in ortikel 78 von het decreet von 27 aprit 207g.

Als het inkomen von het gezin dat wordt vostgesteld conform ortikel 7, 97, von dit besluit, niet
voldoet oan de voorwaorden, vermeld in ortikel 78 von het decreet von 27 oprit 2078, wordt het recht
op een sociole toeslog geweigerd voor het toekenningsjaor."

l.c. heeft de discussie betrekking op de vraag of verzoekster over de periode van 1 september 20j.9
tot en met 30 september 2021, al dan niet een feitelijk gezin vormde met de heer . en of
er aldus voor de berekening van het recht op de sociale toeslag van september 2019 tot en met 30
september 2021 rekening gehouden dient te worden met het inkomen van verzoekster of met het
inkomen van zowel verzoekster als van de heer
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Aangezien er i.c. geen samenwoning blijkt uit het Rijksregister, zal dienen nagegaan te worden of
de vorming van een feitelijk gezin bewezen kan worden.

5.2 Wat de coronatoeslag betreft:

De toekenningsvoorwaarden van de eenmalige coronatoeslag zijn bepaald in het Decreet van 27

november 2020 tot toekenning van een eenmalige toeslag van 35 euro in het kader van het
gezinsbeleid naar aanleiding van de coronacrisis (85 02.L2.2O2O\. De eenmalige coronatoeslag is te

onderscheiden van de coronatoeslag die werd ingevoerd met het decreet van 19 juni 2020 tot
invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag (van 120 euro) in het kader van de COVID-L9-

maatregelen die aangevraagd diende te worden en werd uitbetaald in drie maandelijkse schijven.

De algemene toelichting bij het voorstel van het decreet van 27 november 2020 kadert dit als volgt:

"Het decreet van 79 juni 2020 tot invoering von een uitzonderlijke gezinsbijslog in het koder von de

COVID-1-9-mootregelen voorziet in een uitzonderlijke toeslag in het koder van het gezinsbeleid. Dit
voorstel von decreet geeft mee uitvoering aon de resolutie von het Vlooms Porlement von 20 mei
2020 over een gerichte versterking von kwetsbore huishoudens naqr oanleiding van de COVID-79-
pondemie.

Het decreet van 19 juni 2020 bepoolt dat gezinnen die een groeipokket ontvangen en die kunnen
qontanen dat hun inkomen in moart, april, mei en/of juni 2020 gedurende minstens één maand met
minstens 10 procent is gedaold in vergelijking met jonuori of februori 2020, recht hebben op een

toeslog ols hun inkomen de grens von 2273,30 euro per moond niet overschrijdt. Die toeslog
bedroogt 720 euro en wordt uitbetoald in drie moondelijkse schijven. Op bosis von een theoretische
oefening werd het budget geraamd op 1-5 miljoen euro. Aonvragen konden worden ingediend tot 37

oktober 2020.

Op 1 november 2020 wos er oan 76.670 kinderen een COVID-79-toeslog toegekend, wat
overeenkomt met een totoolbedrag von 2.000.400 euro. Van dat bedrag is ol 7.654.846,49 euro
effectief uitbetaold. Aangezien de oonvrogen pas worden geregistreerd op het moment dot de

uitbetaler over alle gegevens beschikt en burgers hun oonvrqog tot vier moanden nadien kunnen

vervolledigen, is het voor een volledig en definitief beeld wochten tot moort 2027. Een voorzichtige
roming toont qon dat minstens 72 miljoen euro niet zol worden benut.

Dit voorstel van decreet voorziet in een moatregelwoorbij een bedrog von 72 miljoen euro wordt
ingezet voor hetzelfde doel ols de COVID-79-toeslag, namelijk een finonciële ondersteuning von

kwetsbore gezinnen met kinderen.

Op L8 november 2020 werd in de plenoire vergadering von het Vlooms Porlement een resolutie
goedgekeurd over oqnbevelingen voor het Vlqamse coronobeleid in het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin. Aanbeveling 95" luidt als volgt: "werk op bosis von de evoluatie van de

COVID-7g-toeslog een specifieke en tijdelijke finonciële ondersteuning uit voor gezinnen met kinderen

die over een loog inkomen beschikken".

Concreet omvot dit voorstel von decreet een eenmalige toeslog die zol worden toegekend aon
gezinnen met rechtgevende kinderen wqorvon het inkomen de grens von 37.605,89 euro per joar niet
overschrijdt. ln november 2020 komen noor schotting 347.202 kinderen in oonmerking voor een

dergelijke toeslog.

27



Voor de toeslag in kwestie wordt een budget uitgetrokken van 72 mitjoen euro, zodot eenmalig een
bedrog von afgerond 35 euro per kind kon worden toegekend."

Artikel 3 van het decreet van 27 november 2020 bepaalt het volgende:

"ln het kader von de COVID-l9-crisis heeft het kind oon wie in november 2020 het bedrog von de
toeslog, vermeld in ortikel 78, tweede lid, 7" en 2', of artikel 222, 97, eerste lid, von het decreet van
27 opril 2078, wordt toegekend, recht op een eenmolige toeslog von 35 euro onder de
toepassingsvoorwaorden von artikel 78 von het decreet van 27 april 2018.
De eenmolige toeslog, vermeld in het eerste lid, wordt definitief aan de begunstigden toegekend.
(...)"

ln de toelichting bij voorgenoemd artikel wordt verduidelijkt wat bedoeld wordt met de 'definitieve
toekenning':

"De definitieve toekenning, vermeld in het tweede lid, overschrijft een van de
toepossingsvoorwaarden van ortikel 1-8 van het decreet von 27 april 2018. Artiket 10 van het bestuit
von de Vlaomse Regering van 27 september 2078 tot vdststelling van de nadere regels voor het
toekennen von een sociole toeslog bepaolt dot er a posteriori, nomelijk twee jaor no de toekenning,
een controle op de gezinsinkomsten wordt uitgevoerd. De eenmalige toeslog, vermeld in dit voorstel
von decreet, wordt definitief toegekend zonder controle a-posteriori.,,

De uitbetaling gebeurt op dezelfde manier als de betaling van de gezinsbijslagen (art. 4) en wordt
uitbetaald in december 2O2O of uiterlijk in de maand na de vaststelling van het recht op de
eenmalige toeslag (art. 5).

Bijgevolg hangt de beoordeling of er recht is op de eenmalige coronatoeslag samen met de vraag of
er aan de voorwaarden voldaan is voor de sociale toeslag in de maand november 2020.

5.3 Wat de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) betreft:

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

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

Aldus bepaalt artikel 24 Groeipakketdecreet:

"Een ioorliikse selectieve porticipatietoeslog leerling, wqorvan het bedrog is bepootd in hoofdstuk 4
van deze titel, wordt toegekend aon de leerling die oon ol de volgende voorwoorden voldoet:

7" de leerling heeft de Belgische notionoliteit, of de leerling von wie het bewijs niet geleverd wordt
dat hii de Belgische nationoliteit bezit, is toegelaten of gemochtigd om in het Rijk te verblijven of er
zich te vestigen overeenkomstig de wet von 75 december 7980 betreffende de toegong tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelinqen;

2" de pedogogische voorwoarden, vermeld in hoofdstuk 2 van deze titel;
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3" de financiële voorwoorden, vermeld in hoofdstuk 3 van deze titel.

De Vlaamse Regering kon olgemene vrijstellingen von het eerste lid, 7", bepolen.

De Vlaomse Regering bepoalt de nadere regels met betrekking tot de selectieve porticipatietoeslagen
leerling."

Artikel 25 Groeipakketdecreet bepaalde voor de toekenning van de selectieve participatietoeslagen
voor het schooljaar 2OL9-2O2O2:

"Om de toestond van het gezin woortoe de rechthebbende leerling behoort te bepalen, wordt bij de

toepassing van dit decreet rekening gehouden met de toestand op 37 december van het schooljaar in
kwestie. (...)."

De toelichtingsnota nr. 13 van 3 december 20L9 met betrekking tot de vaststelling en betaling van
de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) voor het schoolja ar 2019-2O20 (Agentschap

Uitbetaling Groeipakket) geeft daarbij volgende administratieve toelichting inzake de financiële
voorwaarden:

"Het is telkens de situatie op bosis van het domicilie van de rechthebbende leerling op 31 december
2079 die bepalend is voor de definitieve vaststelling van het recht op schooltoeslog voor het
sch oolj a a r 20 79-20 20.'

Artikel 37 van het Groeipakketdecreet luidt als volgt:

"Om te bepolen of een rechthebbende leerling ols vermeld in artikel 24, in oanmerking komt voor de
selectieve porticipotietoeslag leerling, wordt uitgegaon von de inkomsten von het gezin woartoe de

leerling behoort.

(...)'

Artikel 38 Groeipakketdecreet bepaalt:

"57. Er wordt rekening gehouden met de volgende cotegorieën von gezinnen:

7" een gezin waarin de rechthebbende leerling zijn woonploots heeft bij één ouder of bij beide ouders
somen;
2" een gezin waarin de rechthebbende leerling ingevolge een gerechtelijke uitspraok of een

tussenkomst vqn een publiekrechtelijke overheid of instelling zijn woonplaots heeft bij een ondere
notuurlijke persoon don de ouders, of een gezin woarin de rechthebbende leerling op 37 december
van het schooljaar in kwestie zijn woonplaats heeft bij een ondere natuurlijke persoon dan één ouder
of beide ouders;
3" gehuwde leerlingen;
4" zelfsta n dige leerli nge n ;
5" ol lee nstaan de lee rli nge n.

2 Vanaf het schoolja ar 2O2O-2021 luidt art. 25 Groeipakketdecreet als volgt: "Om de toestond von het
gezin waortoe de rechthebbende leerling behoort te bepolen, wordt bij de toepossing von dit decreet
rekening gehouden met de toestand op 37 ougustus voorofgaond oon het schooljoar in
kwestie. (...)."
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Lc. heeft de discussie betrekking op de vraag of verzoekster al dan niet een feitelijk gezin vormt met
de heer . en of er dus voor de berekening van het recht op de selectieve
participatietoeslag rekening gehouden dient te worden met het inkomen van verzoekster of met het
inkomen van zowel verzoekster als van de heer

Artikel 3 van het BVR Selectieve Participatietoeslagen bepaalt immers hoe de inkomsten van
het gezin berekend dienen te worden:

"$1-. Voor de berekening von de inkomsten von het gezin, vermeld in ortiket 37, eerste lid, von het
decreet von 27 opril 2018, wordt rekening gehouden met de inkomsten von beide personen oon wie
de selectieve porticipatietoeslogen worden uitbetoold voor een leerling, die dezetfde woonploots
hebben.

92. ln deze parogroof wordt verstoan onder feitelijk gezin: een leefeenheid woarin twee personen die
geen bloed- of oonverwonten tot en met de derde grood zijn, samenwonen en somen een huishouden
regelen, hetzijÍinancieel, hetzij op een ondere ondersteunde manier. (...)"

Artikel 3, 5 2,8"" lid stelt verder hoe de vorming van een feitelijk gezin bewezen kan worden als het
samenwonen niet blijkt uit het Rijksregister, namelijk door:
"1-o een controle door de gezinsinspecteur;
2" een voststelling von een andere overheidsdienst wqaruit de feitelijke gezinssomenstetting btijkt;
3" een beschikking, vonnis of arrest von een rechtbank of hof;
4o een verkloring von feitelijke gezinsvorming von de persoon qon wie de selectieve
porticipotietoeslog wordt uitbetoold, of van de persoon met wie de persoon aan wie de selectieve
po rti ci pati etoesl o g w o rdt uit beto o I d, s o m e nw oont. "

Artikel 3, $2,9d" lid bepaalt:

"De vorming van een feitelijk gezin, vermeld in het achtste lid, kon weerlegd worden door:
7" een huurovereenkomst tussen de persoon oon wie de selectieve participotietoeslag wordt
uitbetaald, en de persoon met wie hij somenwoont;
2" een orbeidsovereenkomst met recht van inwoning;
3" een ottest von detentie;
4" een registratieformulier von de mqntelzorger, die niet een vqn de personen, vermeld in paragroaf
2, vierde lid, 1", is;

5" een oonwezigheidsattest von het vluchthuis of sociool huis;
6" een verklaring von feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met een rechtgevend
kind in het gezin;
7" een verkloring von feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met een andere persoon
dan de persoon oan wie de selectieve porticipatietoeslog wordt uitbetaold, met dezetfde woonplaats;
8" een verkloring von geen feitelijke gezinsvorming van de persoon oon wie de selectieve
pdrticipotietoeslog wordt uitbetoold, en de niet-verwonte persoon in zijn gezin;
9" het feit dot de niet-verwonte persoon zelf nog rechtgevend is op gezinsbijstogen op het ogenbtik
dot hii in het gezin komt van de persoon oan wie de selectieve participotietoeslag wordt uitbetqotd;
10" een bewijs dot het om een inschrijving op een referentieodres gaot;
1-7" een ottest van de FOD Binnenlondse Zoken en een ottest von immotriculotie, ofgeteverd oon de
osielzoeker tijdens de qsieloonvraogprocedure;
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72" een voststelling von een ondere overheidsdienst wqoruit de feitelijke gezinssomenstelling blijkt;
73" een controle door de gezinsinspecteur.

ln het negende lid wordt verstoon onder niet-verwonte persoon: een persoon die geen bloed- of
oonverwont tot en met de derde groad is.

Een gezinsinspecteur stoaft de verkloringen, vermeld in het negende lid, 6", 7" en 8", oltijd met een

controle ter plootse."

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

5.4 Wat de feitelijke gezinsvorming van verzoekster betreft:

Zowel voor de sociale toeslag als voor de selectieve participatietoeslag blijkt het samenwonen uit
een gemeenschappelijk domicilie.

Verzoekster is sinds 18 april 2000 gedomicilieerd op het adres te

De heer . is sinds 7 augustus 2014 gedomicilieerd op het adres te

Beiden hebben officieel nooit samengewoond op basis van het rijksregister

Op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen dient er bijgevolg te worden nagegaan of de

vorming van een feitelijk gezin kan worden bewezen met één van de volgende elementen:

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

Er kan in eerste instantie verwezen worden naar de controle door de gezinsinspecteur.

Bij een onaangekondigde controle op maandag 24 augustus 2020 bii verzoekster, heeft zij het
volgende meegedeeld aan de gezinsÍnspecteur:

"lk heb geen plonnen om somen te goon wonen met.................... op dit moment, in de toekomst kan

het wel gaan gebeuren. Hij verblijft hier regelmotig bij mij, zo een 3-4 keer per week. Hangt er ook
oon wot er in de week te doen is.

ln de woning zijn er schoenen en kledingstukken von hem terug te vinden.

De woning von ..
De ouders von ...

lk stem toe met een rondleiding von de woning.
lk toon u alle komers behalve de badkomer wqor de hond zit."

is bewoond, eten moken doet hij hier.
wonen longs hem, zijvinden het niet leuk dat hij een vriendin heeft
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Op donderdag 3 september 2020 heeft de gezinsinspecteur zich aangeboden aan de woning van de
heer ..................... De heer . was echter niet thuis. De gezinsinspecteur heeft met de
ouders van de heer .............,...... gesproken. De Geschillencommissie neemt nota van deze
verklaringen, zij het met de nodíge voorzichtigheid, aangezien blijkt dat er onenigheid zou zijn tussen
de ouders van de heer .................... en de heer .. Dat blijkt uit het verslag van de
gezinsinspecteur, uit de politieverhoren van verzoekster en de heer . en de eerdere e-
mail die de heer . verstuurde naar het politiekantoor van , op 13 juni 2020
met betrekking tot de problemen met zijn vader, zoals bijgevoegd naar aanleiding van het verhoor
van de heer ..,.,.............., door de politie. Ten aanzien van de gezinsinspecteur verklaarden de
ouders van de heer .................... (woonachtig in de aanpalende woning) dat hun zoon bij de
verzoekster inwoont sinds 15.08.2019 net na de verjaardag van kleinzoon De ouders van de
heer .................... stellen dat zij steeds nauw betrokken waren bij de opvoeding van .......... maar dat
zij hun zoon en kleinzoon niet meer zien sinds hij volgens hun zeggen bij verzoekster inwoont; zij
tonen aan de gezinsinspecteur dat de tuin niet meer onderhouden wordt, de vuilbakken langs het
huis er reeds een jaar staan en dat de was die in de keuken ophangt er al een jaar hangt om zo de
indruk te wekken dat het huis bewoond is.

Verder kan er verwezen worden naar het strafdossier3.

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en lnvaliditeitsverzekering heeft naar aanleiding van een klacht die zij
ontving op 24 april 2020 aan de politie gemeld dat er een vermoeden bestaat van domiciliefraude
gelinkt met sociale fraude, waardoor er een onderzoek werd gevoerd door de politiediensten.

uit het Aanvankeliik Proces-Verbaal ........................ d.d. 05.03.202L blijkt het volgende:

- Met betrekking tot het verbruik:

Uit opv,l:ngip.g bii,,4p- rvatererogp .bliilt! daÍi

- Op het adres.
Verbnrik: OpnarnedatumI4llU2AI6 - 29/lll20l7 .) Verbruik 27 n3

Opnarnedatum 30/l ll20I7 - I5/lll20l8 * Verbruik 21 rn3
Opnamedatu m ï61 I UzArc - 07 I ll2}l,9 .) Verbruik 22 nB
Opnamedatum 0Sll U2AI9 - L9/lll2120.) Verbruik40 m3

- Op het a<Íres.

Verbruik Opnanredatum1310512016 - 101051201? + Verbnrik l3 nr3
Opnanredahrm lll0512017 - 1310512018 + Verbnrik 33 m3
OpnarnedahrmL4l01?0l9 - 10106/2019 + Verbruik 53 m3
Opnamedahrn lV0612019 - 1210612020 + Verbnrik 8 rn3

3 volledigheidshalve kan vermeld worden dat de Geschillencommissie op 21 februari 2022 toelating ontving
van het Arbeidsauditoraat ............. om het strafdossier te gebruiken in het kader van de procedure
voor de Geschillencommissie.
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Uit.opJrflgluqeu bii Inflax t' Elektriglteit't blli kt dat:

- op het adres van
Opnamedaturu 0 I I 0l !20 17

Opnamedatum 26 I 08 12017

Opnamedatum 0 ll03 120 18

Opnamedatum 0l /A612018

Opnamedatum A4 I09 /2018

Opnarnedatunr 0l /01 12019

Opnarnedaturn 0 I I 06 I 20 19

Opnarnedatum 3U A8l 20 19

Opnarredatum 13 I 12 I 2019

rverd volgend verbruik geregistreerd:

Highc} verbnrik 1622 KWH
Low .) verbnrik 1355 KWH
High* verbruik 1033 KïYH
Lorv c) verbruik 997 KWH
High') verbruik 587 KWH
Lorv 4 verbruik 548 KWH
High4 verbruik531KïWH
Lorv * verbruik475 KWH
High4 verbruikT53 KWH
Lorv .l vorbruik609 KWH
HlCh+ verbruikS38 KWH
lorv $ verbruik 1183 KWH
High.) verbruik 148 KWH
Iorv .l verbruik 676 KWH
High+ verbruik2l9KWH
Lorv * verbruik425 KWH
High4 verbruik 53 KWH
Lorv È verbruik 750 KtilH

- op hetadresvau
geregistreerd:

Opnamedaturn 25 I 101201 6

rverd volgend verbruik

Opnarnedaturn 13 I l0 12017

High-) verbruik 32S KWH
Lorv ") verbruik449 KWH
High* verbruik583 KWH
Lorv 4 verbruik672 KWH
High+ verbnrik 604 KWH
Iorv Q veÍbruik 617 KWH
High+ verbruik630KWH
Lorv .) verbruik 644 KWH

Opnanredatum l7 ll0/2018

Opnanredaturn 25 / l0l 20 19

Ui! opyraqhrecn bll hfrÊx IGs$'t bliikfutati
- op het adres van

geregistreerd:

Opnanedatum 1511112016 .) r'erbruik I1425 KWH
Opnamedafum l'7/1012018 =) verbruik 15819 KWH
Opnanedahuu 21ll0l20l9 .) vetbnrik 11256 KWII
Opnamedatum l6lltl2020 à verbnrik 10015 KWH

rverd volgend verbmik

- Verder uitgevoerd onderzoek:

Op 6 maart 2021 onr 07.3? uur hebben opstellers zich aangeboden te teneindo over te
gaan tot een huiszoeking met toestemming. Het perceel is volledig omheind, Aan de poort die het perceol afsluit
hangt er een bel. Vanaf deze plek kuunen zij ziel dat het voertuig vau wittre kleur met

kentekeunumnter op de inrit staat. Door de nachtvorst is dit voertuig volledig bedekt met een dislaag.
Hieruit laurnen opstellers afleiden dat het voerhrig de hele nacht op deze inrit sestaan heeft, Het voertuig met

kentekennumner - is ingescbreven op naam vatl
Opstellers bellen aan. Na het aanbellen komt tot aan het heloverk gervandeld. Opstellers

identiÍicoren zich met de dieustidentiteitskaart en leggen de rtden van ons bezoek uit. Opsteller vragen om een .

huiszoeking met toestemming te mogen uitvoeren, wenst geen toesteimning te geven voor een

huiszoeking.
Aan rvordt uitgelegd dat zij samen met zal rvorden uitgenodigd voor verhoor.

Dit verhoor naakt deel uit van navolgend proces-verbaal met nuntmer

Bijkomende inlichtingen en gegevens:
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o Uit navraag bii de dienst seotonverking - rvijkwerking bliih dat het voertuis vau
vaak en op versclÍllende tijdstippen oosemerkt rvordt aan de rvoning van
rvijkinspecteur heeft da indruk dat ' woonachtig is le
sameu voont met

zeer

De plaatselijke
en er

a

r Opsteller heeft op verschilleude tijdstippen en op versohillende data toezicht gedaan aan de rvoning van
, Uit dezc Íoezichten b$kt dat het voerfuig vau' l

zeer vaak aan deze rvoning rverd opgemerkÍ. Het voerhrig staat op h€t afgesloten perceel en is zichtbaar vanaf
de straat.

o Opsteller heeft op verschillende tïdstippen en op verschillende data toezicht gedaan aan de rvoning van
Uit deze toezichten blijkt dat het

voertuig van niet rverd opgemerkÍ aanztJn.

r De rvoning van staat te koop op de rvebsite " Uit uazicht op deze site
blijkt dat het voertuig van voorkornt op de foto's van de ryebsite. Deze foto is
bijgevoegd aan huidig proces-velbaal als bijlage 9.

Opsteller heeft nsvraag gedaan in de buurt om na te gaau rvie er rvoonachtig is to
Volgeus de buurtbervotter ziju in deze rvoning een rrran, vrourv sn de zoon van de vrourv woonaclltrg.

Opsteller heeft navraag gedaan in de buurt om na te gaan wie er woonachtig is te
doclt er kou nienrand aangetroffen rvorden.

Uit het Navoleend Proces-Verbaal ..................,.. d.d. 06.03.2021 (de verhoren van verzoekster en de
heer .........,,.........) blijkt het volgende:

Zowel verzoekster als de heer . verklaren dat zij elk in hun eigen woning
wonen/verblijven. Verzoekster woont samen met haar zoon .......... en haar hond te

.; de heer . woont alleen in zijn woning te ............ (....................). Verzoekster
zou chronisch ziek zijn (diabetes). Beiden geven aan dat zij ongeveer 2 jaar een relatie hebben. De
heer ...,..,............. zou een paar dagen per week bij verzoekster blijven slapen (verzoekster stelt in
haar verhoor 1 tot 2 dagen per week, soms eens 3 dagen - de heer . stelt in zijn verhoor
L of 2 keer per week of soms niet). Verzoekster zou ook af en toe bij de heer . blijven
slapen (verzoekster stelt in haar verhoor dat dit soms 1 dag in het weekend is, heel soms 2. Maar
dat het ook L dag om de 2 weken kan zijn. Zij spreekt van gemiddeld j. x per week).

Verzoekster geeft in haar verhoor nog mee dat "........... ......... elke dog no zijn werk even komt kijken
hoe het met mij gaot. Hij helpt mij dan ook met het inschieten van mijn cotheter von de infusieset en
7 keer per week helpt hii mij met de sensor. Hij helpt ook om de 2 dagen met de infusieset. Hij hetpt
mii hiermee omdot ik dit zelf niet in mijn buik durf te schieten. Als hij komt eet hij ook soms mee."

Zowel verzoekster als de heer . stellen dat de wagen van de heer .................... meestal bij
verzoekster staat. Dat zou het gevolg zijn van problemen met de vader van de heer .................... die
tevens zijn buurman is. Als de wagen bij verzoekster staat, weten zijn ouders niet dat hij thuis is en
kan er geen conflict ontstaan en staat de auto veilig. De heer .................... zou dan met de fiets gaan
werken of zijn nonkel zou hem naar verzoekster brengen, zodat hij vandaar kan verder rijden naar
zijn werk of verzoekster zou hem halen van/brengen naar het werk.

Als de politie verzoekster en de heer . confronteert met het feit dat het waterverbruik bij
verzoekster sinds eind 2019 fors toegenomen is t.o.v. de jaren 2OL7-2OI8 en 2019 en dat het
waterverbruik bij de heer.................... voor het jaar 2019-2020 bijna 3 keer minder is dan voor de

iaren2017-20\8-20t9, stelt verzoekster dat zijeen lek heeft gehad in de woning en dat haar zoon
soms 2 keer per dag doucht en dat ook de vriendin van haar zoon zich doucht wanneer ze bij hen is.
De heer . zou zo stil mogelijk proberen te leven om de confrontatie met zijn ouders te
vermijden. Hij zou zich na het zwemmen douchen in het zwembad, zou douchen bij zijn nonkel en af

28



en toe bij verzoekster. Sinds anderhalf jaar zou hij zijn zoon niet meer zien, waardoor dat verbruik
van voordien ook weggevallen zou zijn en het totaal verbruik dus lager is.

Wanneer de politie verzoekster en de heer . vroeg naar hun toekomstplannen gaven ze

beiden aan dat samenwonen nu nog niet aan de orde is, maar ze sluiten het niet uit naar de

toekomst toe. Verzoekster gaf aan dat het in de toekomst de bedoeling is dat zij alleen een woning
koopt en dat de heer .................... dan bij haar komt wonen en zijn domicilie bij haar zet.

Op basis van alle verschillende elementen in het dossier, blijkt er sprake te zijn van het vormen van

een feitelijk gezin zoals voorzien in de artikelen 1, 2' BVR Sociale Toeslagen en art. 3, $2, eerste lid

BVR Selectieve Participatietoeslagen , m.n. het vormen von een leefeenheid waarin twee personen die
geen bloed- of aonverwanten tot en met de derde grood zijn, samenwonen en somen een huishouden

regelen, hetzijfinoncieel, hetzij op een ondere ondersteunde manier.

Bij de controle door de gezinsinspecteur geeft verzoekster aan dat de heer .................... regelmatig
(3-4 keer per week) bij haar verblijft, dat er schoenen en kledingstukken van hem in de woning terug
te vinden zijn en dat hij maaltijden bereidt in haar woning. De gezinsinspecteur heeft op basis van

het gevoerde onderzoek besloten tot samenwoonst vanaf 15 augustus 2019.

ln het verhoor bij de politie geven zowel verzoekster als de heer . aan dat ze regelmatig
bij elkaar blijven slapen (de heer . zou 1-3 per week bij verzoekster blijven slapen;
verzoekster stelt daarnaast gemiddeld L keer per week bij de heer . te blijven slapen).

Verzoekster gaf in haar verhoor ook aan dat de heer .................... dagelijks langs komt om te
controleren of alles goed met haar gaat (gelet op haar diabetes). De heer . zou haar

helpen, zowel op persoonlijk vlak (hij zou haar helpen met het 'inschieten von haor cqtheter, de

infusieset en met de sensor')als in de tuin (hij zou een serre en een kippenren voor haar gemaakt

hebben) en in het huishouden. Hij zou ook soms blijven eten, zou zich daar soms douchen en

verzoekster zou (afgewisseld met de tante van de heer ....................) de was van de heer
. doen.

Verzoekster zou de heer .................... soms ook naar zijn werk brengen en zou regelmatig met zijn

wagen rijden (zodat haar zoon haar wagen kan gebruiken).

Daarnaast blijkt er een aanzienlijke toename in het waterverbruik te zijn bij verzoekster vanaf eind

2019, terwijl er net vanaf dan een aanzienlijke daling is bij de heer ........... Ook uit het
buurtonderzoek zou blijken dat de heer .................... en/of zijn voertuig heelvaak bij verzoekster
is/staat en ook de buren lijken ervan uit te gaan dat het gezin bestaat uit een man, een vrouw en

een zoon. Ook de politie gaat er op basis van alle vaststellingen van uít dat verzoekster en de heer
. samenwonen.

Er is dus sprake van een controle door de gezinsinspecteur, zoals voorzien in art. 3, 53, L' BVR

Sociale Toeslagen en art. 3, 52, 8" lid, 1" BVR Selectieve Participatietoeslagen en van vaststellingen
door de politie die beschouwd dienen te worden als een vaststelling door een overheidsinstantie,
zoals voorzien in art. 3, $3, 2" BVR Sociale Toeslagen en art. 3, 52, 8" lid, 2" BVR Selectieve
Participatietoeslagen waaruit samenwoonst blijkt.

Hoewel de heer . vermoedelijk niet 7 dagen op 7 bij verzoekster verblijft, is er wel
degelijk sprake van feitelijke gezinsvorming in het kader van de regelgeving inzake het Groeipakket.
Het gaat in het kader van de Groeipakketreglementering om de begrippen 'feitelijk gezin',
'leefeenheid', 'het vormen van het huishouden' en de wederzijdse steun en bijstand die aan elkaar
wordt geboden. Het gaat niet enkel over de intensiteit van de amoureuze relatie.

De Geschillencommissie meent dat er sprake is van samenwoning op duurzame en regelmatige basis

waarbij de wetgeving geenszins vereist dat de samenwoning volledig of dagelijks is. Betrokkenen
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hebben tijdens de betwiste periode een relatie en verblijven regelmatig bij elkaar (ook's nachts); ze
eten samen; verzoekster brengt de heer . naar zijn werk; zij rijdt met zijn wagen; de heer

. helpt verzoekster (zowel op persoonlijk vlak o.m. qua medische verzorging en bijstand
als in de tuin en in het huishouden) ... wat wijst op een gemeenschappelijk huishouden regelen en
(minstens beperkte) gezamenlijke financiën. Er is hiertoe geen volledige samenvoeging van
financiën of het voorhanden zijn van een gezamenlijke rekening vereist.

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

Het Hof van Cassatie heeft destijds, in een arrest van 18 februari 20084, geoordeeld dat tot het
bestaan van een feitelijk gezin kan besloten worden, indien de gezinskwesties in onderling akkoord
en volledig of ten minste hoofdzakelijk geregeld worden door het samenvoegen, al is het maar
gedeeltelijk, van hun respectieve financiële en andere middelen. Dat een van de samenwonenden
geen inkomsten heeft, sluit het bestaan van een feitelijk gezin niet uit.
ln zijn latere rechtspraak preciseert het Hof in zijn arrest van 9 oktober2OlTs dat vereist is, maar
niet volstaat, dat twee of meer personen een economisch-financieel voordeel behalen door een
woning te delen. Daarvoor is namelijk ook vereist dat zij taken, activiteiten en andere huishoudelijke
aangelegenheden verrichten en daarvoor eventueel financiële middelen inbrengen. Voorbeelden
van huishoudelijke aangelegenheden zijn het onderhoud van de woonst, de inrichting ervan, de was,
de boodschappen, of het bereiden en nuttigen van de maaltíjden.
Het voormelde cassatiearrest van 9 oktober 20L7 legde dus de nadruk op de hoofzakelijkheid van
het gemeenschappelijke huishouden. Het Hof vermeldt daarvoor veel feitelijke elementen die bij de
beoordeling meespelen.
Concreet veronderstelt de hoofdzakelijkheid van het gemeenschappel'ljke huishouden het samen
vervullen van bepaalde huishoudelijke taken. Er moet niet enkel met dergelijke financiële
aangelegenheden rekening worden gehouden, want écht samenwonen betekent ook dat
verschillende huishoudelijke taken, onderhoud van de ruimtes, de was, het bereiden van maaltijden,
enz. gezamenlijk worden uitgevoerd.
Het Hof heeft deze zienswijze nadien nog eens bekrachtigd in twee latere arresten van 22 januari
20L86.

Op basis van al de voorgaande beschikbare elementen, in het bijzonder ook gelet op de diverse
vaststellingen inzake domiciliefraude door de politiediensten en tevens rekening houdende met het
controleonderzoek door de gezinsinspecteur waarbij het opgestelde proces-verbaal bewijswaarde
heeft tot bewijs van het tegendeel (cf. artikel 125 Groeipakketdecreet), en gelet op het feit dat de
verdediging door verzoekster er zich toe beperkt te stellen dat er een loutere niet-gestaafde
partijbewering zou voorliggen in hoofde van verwerende partij en er geen sprake zou zijn van sociale
fraude, besluit de Geschillencommissie dat er sprake is van feitelijke gezinsvorming in de zin van de
artikelen art. L,2" BVR sociale toeslagen en art. 3, g2, eerste lid BVR selectieve
Pa rticipatietoeslagen.

Verwerende partij heeft bijgevolg terecht rekening gehouden met het inkomen van verzoekster en
de heer . en is bijgevolg terecht overgegaan tot terugvordering van de sociale toeslag
voor de periode van september 2019 tot september 202L, de coronatoeslag en de schooltoeslag
voor het schooljaar 2Ot9-202O.

a Cass. 18 februari 2008, AR nr. 5.07.0041.F
s Cass.9 oktober 2017, AR nr. 16.0084.N.
6 Cass.22 januari 20L8, nr. S.17,0039.F; Cass.22 januari 2018, nr. S.t7.OO24.F
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