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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/051 

3 juni 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/22/A0012 

 

INZAKE : …………………….., …………………………………. 

- Verzoeker -  

 

TEGEN :  

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

 - Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat per e-mail d.d. 10 januari 2022 door verzoeker bij de 
Geschillencommissie1 werd ingediend, gericht tegen de beslissing van verwerende partij d.d. 
11 november 2021, herinnerd op 5 januari 2022;  

 
1 Bij de bepalingen van artikel 104, 1e lid van het Decreet van 27 april 2018 (tot regeling van de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid) werd er bij Kind en Gezin (Opgroeien Regie) een geschillencommissie ingericht.  In 
toepassing van het 2e lid van voormeld artikel kan er tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan na afloop van de termijn waarin hij op  
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Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 21 januari 2022 waarbij aan 
verzoeker 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 3 juni 2022 kunnen komen verdedigen of zich daarbij door een raadsman 
of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat noch verzoeker noch verwerende partij op de zitting van 3 juni 2022 is 
verschenen of zich heeft laten vertegenwoordigen;  

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

De verwerende partij betaalt sedert januari 2019 het Groeipakket voor …………………….. (°………… 
2000) aan verzoeker, als bijslagtrekkende.   

Ingevolge de inschrijving van …………………….. als student deeltijds onderwijs voor de maanden januari 
en februari 2019 werd het Groeipakket verder toegekend aan verzoeker.  

Verwerende partij betaalde het Groeipakket gedurende twaalf maanden uit in diens hoedanigheid 
van schoolverlater (van 3 maart 2019 tot 29 februari 2020). 

Bij bestreden beslissing van 11 november 2021 heeft de verwerende partij vervolgens het 
Groeipakket voor de maanden juli 2019, augustus 2019 en februari 2020, ten bedrage van in totaal 
306,50 euro van verzoeker teruggevorderd.   

Verzoeker gaat niet akkoord dat hij het Groeipakket voor voormelde maanden dient terug te 
betalen.  Hij zou de verwerende partij per e-mail d.d. 17.09.2019 hebben gemeld dat zijn zoon niet 
meer naar school ging en tewerkgesteld was via interim in juli en augustus 2019 (‘………. is 
schoolverlater. Hij is momenteel werkzoekende maar heeft reeds in juli en augustus enkele weken via 
interim gewerkt. Dus ik veronderstel dat ik best om een stopzetting vraag van het groeipakket daar 
het de bedoeling is dat hij voltijds aan het werk gaat. Ik heb hier nog 2 of 3 cheques liggen. Moet ik 
deze dan halen of niet.’) 

Hij is dan ook van oordeel dat hij niet verantwoordelijk kan worden gesteld, reden waarom hij bij de 
Geschillencommissie beroep aantekent tegen de terugvorderingsbeslissing van de verwerende 
partij. (‘Wij hebben cheques ontvangen die we niet wilden gaan halen omdat we dit dus wilden 
vermijden. Dus dan is dit toch ongelooflijk dat het dan toch nog gebeurt en is dit zeker een fout van 
………….. en niet van ons.’) 

Na ontvangst van de DmfA2-gegevens die bevestigden dat er een tewerkstelling was voor de 
maanden juli 2019, augustus 2019 en februari 2020, werd het dossier herzien: voor de maanden 

 
2 DmFa is de afkorting van ‘Déclaration mulitifonctionelle / multifunctionele aangifte’; de elektronische kwartaalaangifte van de 
werkgever (of zijn mandataris) aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Die vervangt sinds het eerste kwartaal van 2003 de papieren 
kwartaalaangifte. Met die aangifte bezorgt de werkgever aan de RSZ de loon- en arbeidsgegevens van de werknemer, en hij maakt per 
werknemer een attest op met die gegevens. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) verdeelt automatisch die attesten aan de 
sociale zekerheidsinstellingen, die ze zo nodig doorsturen naar de instellingen van het secundair netwerk van de sociale zekerheid 
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waarin …….. meer dan 80 uren per maand was tewerkgesteld, werd een onverschuldigde betaling 
vastgesteld.  

 

3. Standpunt van verzoeker: 
 

- e-mail d.d. 17 september 2019 van verzoeker aan verwerende partij: 

‘………. is schoolverlater. Hij is momenteel werkzoekende maar heeft reeds in juli en augustus enkele 
weken via interim gewerkt. Dus ik veronderstel dat ik best om een stopzetting vraag van het 
groeipakket daar het de bedoeling is dat hij voltijds aan het werk gaat.  

Ik heb hier nog 2 of 3 cheques liggen.’ 

Moet ik deze dan halen of niet.’ 

 

- e-mail d.d. 10 januari 2022 van verzoeker aan de Geschillencommissie, waarin hij zijn 
grieven als volgt verwoordde: 

‘Ik zou een brief ontvangen hebben van ……………. op 11/11/2021 over een terugbetaling. 

Ik heb geen brief ontvangen dus weet ook niet precies waar het over gaat. 

Als het gaat over het groeipakket van ……………….. dan wens ik hier bij deze al zeker verzet aan te 
tekenen. 

Wij hebben cheques ontvangen die we niet wilden gaan halen omdat we dit dus wilden vermijden. 

Dus dan is dit toch ongelooflijk dat het dan toch nog gebeurt en is dit zeker een fout van …. en niet 
van ons.  

De cheques bleven komen voor dezelfde maanden. 

Er is dan correspondentie geweest via mail, telefoon en brief waarop we gerustgesteld werden dat 
alles in orde was en dat het groeipakket automatisch werd stopgezet. 

Dus dat we met een gerust hart die cheques konden afhalen en er zeker niks van terugbetaling zou 
volgen. Ik vind helaas niks meer terug van de correspondentie buiten 1 mail van ons naar jullie. Deze 
is in bijlage’ 

 

4. Standpunt van verwerende partij: 

 

- bij e-mail d.d. 26 september 2019 meldde verwerende partij aan verzoeker:  

‘Wij bevestigen hierbij de ontvangst van uw mail. 

 
(bijvoorbeeld de kinderbijslagfonds, de ziekenfondsen). De DmFa wordt multifunctioneel genoemd omdat ze gebruikt kan worden door de 
verschillende sectoren van de sociale zekerheid (kinderbijslag, werkloosheid, ziekte- en invaliditeitsuitkering, enz.) 
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Aangezien ….   reeds in februari 2019 de lessen gestopt heeft, staat hij bij ons over de periode maart 
2019 tot februari 2020 als schoolverlater. 

Na het stopzetten van de studies kan er nog maximaal 12 maanden recht zijn op  het groeipakket 
zolang er geen tewerkstelling is van meer dan 80 uur per maand. 

Indien ………   dus meer dan 80 uur gewerkt heeft in juli en augustus 2019 dan is er voor die maanden 
geen recht op het groeipakket. U hoeft enkel de circulaire cheques terug te sturen indien de 80 uur 
overschreden zijn.  

Gelieve ons te verwittigen als ... voltijds begint te werken, zodat wij tijdig de betalingen in beraad 
kunnen zetten.’ 
 

- bestreden beslissing d.d. 11 november 2021 van de verwerende partij aan de verzoeker: 

 

- herinneringsbrief d.d. 5 januari 2022 van verwerende partij aan verzoeker:  

……. 

 

 

 

 

Naar eigen zeggen heeft verzoeker de eerste brief van 11 november 2021 niet ontvangen. 
 

- e-mail d.d. 16 februari 2022 van de verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie: 

Per e-mail van 16 februari 2022 deelde de verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie haar standpunt en argumentatie m.b.t. deze betwisting als volgt mee: 

‘Zoals gevraagd bezorgen wij u een toelichting bij dit dossier en zijn de nuttige stukken toegevoegd in 
bijlage. 

In het voorliggende dossier betaalden onze diensten vf januari 2019 het groeipakket uit (cfr art 210 
en 212 GPD) voor: 

- ……………………… (°…………..2000): 93,93 euro (basisbedrag laag) + 28,72 euro 
(leeftijdstoeslag). 
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Voor de maanden 01/2019 en 02/2019 werd het recht vastgesteld als student deeltijds onderwijs. Op 
20/02/2019 hebben onze diensten een schooluitschrijving ontvangen. Tijdens de periode 03/2019 tot 
en met 02/2020 heeft ……….. het statuut schoolverlater (cfr art 8§2 GPD + art 40 BVR Rechtgevend 
kind).  

Onze diensten betaalden vf januari 2019 in een BTK dossier met uitbetalingen aan de heer 
……………….. (cfr art 225 GPD). We waren genoodzaakt te betalen per circulaire cheque (cfr art 76 
GPD), aangezien betrokkene ons geen rekeningnummer bezorgde. Hiernaar werd meermaals 
gevraagd door onze diensten (nl. op 06/06/19, op 28/11/19 en 04/06/20), doch steeds zonder 
reactie. 

Per mail dd 17/09/19 verwittigde de heer ……………….. onze diensten dat ……………  in de maanden juli 
’19 en augustus ‘19 via interim heeft gewerkt. Echter, in 2019 waren er nog geen duidelijke 
richtlijnen omtrent het al dan niet terugvorderen van het groeipakket over maanden waarin een 
jongere teveel had gewerkt, omdat de UA initieel nog geen gegevens ontvingen via de authentieke 
bron (= DMFA). De betalingen werden niet verder geblokkeerd, aangezien …………….. vanaf 09/2019 
geen tewerkstelling meer had. Het automatisch blokkeren van de gezinsbijslag nav een 
tewerkstelling was destijds nog niet opgenomen in GPA waardoor de gezinsbijslag verder is betaald 
geweest.  

De gezinsbijslag van ……………. diende achteraf te worden teruggevorderd voor de maanden 07/2019 
+ 08/2019 + 02/2020  wegens tewerkstelling van meer dan 80 uren per maand (cfr art 41 BVR 
Rechtgevend kind). 

De DMFA-gegevens bevestigen immers dat …………… meer dan 80 uren per maand was tewerkgesteld 
over de betreffende maanden. Ondertussen is ook het standpunt van VUTG ter zake (herzien en) 
duidelijk kenbaar gemaakt aan de UA, zodat onze diensten, ondanks de verwittiging door 
betrokkene, toch dienen terug te vorderen. 

Het huidig saldo bedraagt €306,50. Er wordt momenteel geen gezinsbijslag meer betaald voor ….., 
dus kunnen er geen inhoudingen meer gebeuren.  

Er werd door onze diensten op 11/11/2021 een debetbrief verstuurd mbt het openstaand debet voor 
de maanden 07/2019-08/2019 en 02/2020 (cfr debetbrief in bijlage). Op 05/01/2022 werd hiervoor 
een rappel (1ste herinnering) verzonden (cfr rappelbrief dd 05/01/22 in bijlage). 

Wij vestigen in dit kader uw aandacht op het gegeven dat het standpunt VUTG (en derhalve ook de 
administratieve instructie ter zake) meermaals is gewijzigd.  

De situatie van dossiers waarin de uitbetalingsactoren (=UA) werden verwittigd van een 
tewerkstelling, maar waarin toch verder is uitbetaald, omdat de gegevens nog niet via de 
authentieke bron (DMFA) konden ontvangen worden, is een problematiek die reeds dateert van 
begin 2020. Er heerste lang onduidelijkheid omtrent het al dan niet terugvorderen van het 
groeipakket over maanden waarin een jongere teveel had gewerkt, omdat de UA initieel nog geen 
gegevens ontvingen via de authentieke bron (= DMFA). Oorspronkelijk deelde het VUTG dan ook aan 
de UA mee dat tewerkstellingen genegeerd konden worden aangezien hiervan geen DMFA 
doorkwam.  

Pas in januari 2020 werd een ander standpunt ingenomen en doorgegeven door het VUTG. Zo 
vernamen onze diensten via de Inhoudelijke werkgroep dd 30/01/20 dat we in de betreffende 
dossiers de betalingen naar de toekomst toe toch moesten stopzetten, maar dat er voor het verleden 
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geen debet diende opgemaakt te worden. Tijdens de vergadering van de Inhoudelijke Werkgroep dd 
20/02/2020 werd dit standpunt nogmaals bevestigd. 

Later vernamen wij dat dergelijke tewerkstellingen toch mogelijk aanleiding zouden kunnen geven 
tot een terugvordering, nl indien deze tewerkstelling niet tijdig gesignaleerd werd door betrokkene.  

De knoop werd definitief doorgehakt op het Sectoroverleg dd 26/05/21 en sindsdien wordt het 
standpunt gehuldigd dat alle tewerkstellingen in rekening moeten worden genomen, ongeacht of die 
al of niet tijdig werden gesignaleerd.   

In de vergadering van de Inhoudelijke Werkgroep van 03/06/2021 heeft het VUTG uitdrukkelijk 
bevestigd dat niettegenstaande de verwittiging van betrokkene ook in deze gevallen (waarin de UA 
over de tewerkstelling tijdig werd ingelicht door betrokkene) een debet B dient opgemaakt te worden 
met inhoudingen aan 10 %. De redenering waarop het VUTG zijn huidig standpunt baseert, is dat 
betrokkene aan de hand van de ‘Infobrief studenten’ op de hoogte is dat als een rechtgevend kind 
meer werkt dan 80 uren per maand er geen recht is op het groeipakket, zodat dat betrokkene dus 
kon vermoeden dat in geval van doorbetaling door de UA, ondanks hun verwittiging van de 
tewerkstelling, het groeipakket ten onrechte werd ontvangen. 

Het feit dat de instructies ter zake onduidelijk waren en meermaals wijzigden leidde ertoe dat 
klachten ter zake via de Klachten-en Bemiddelingsdienst worden gekwalificeerd als niet te wijten aan 
het dossierbeheer. 

De terugvordering die is opgemaakt voor de maanden 07/19-08/19 en 02/20 is terecht, aangezien uit 
authentieke bron (cfr DMFA) blijkt dat …..  (als schoolverlater) gedurende die maanden meer dan 80 
uren was tewerkgesteld (cfr art 41 BVR) en (cfr Sectoroverleg dd 26/05/21) alle tewerkstellingen in 
rekening moeten worden genomen, ongeacht of die al of niet tijdig werden gesignaleerd door 
betrokkene.   

Wettelijke grondslag 

-art 8§2 Groeipakketdecreet 

§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 
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. 

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

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

de maand na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, overeenkomstig artikel 8, §2,  eerste lid, 1°, 
indien het kind niet aansluitend recht kan openen onder toepassing van artikel 8, §2,  eerste lid, 3°; 

de maand na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar overeenkomstig artikel 8, §2,  eerste lid, 2°, 
indien het kind niet aansluitend recht kan openen onder toepassing van artikel 8, §2,  eerste lid, 3°; 

de maand na de einddatum, vermeld in artikelen 22 en 28; 

de maand na het einde van alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma of de maand na het 
einde van de leertijd of de vorming; 

de maand na de inlevering van een eindverhandeling hoger onderwijs of de maand na de 
onderbreking van de voorbereiding ervan; 

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

de maand na het einde van de stageperiode vereist om in een openbaar ambt te worden benoemd of 
de maand na de onderbreking van die stage. 

De maand waarin het kind weer aan de voorwaarden van kind met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte, leerling, student of stagiair voldoet, wordt het recht, vermeld in het eerste 
lid, geschorst en worden de gezinsbijslagen conform artikel 8, §2, van het voormelde decreet 
toegekend. De periode die al krachtens dit artikel is toegekend, wordt in mindering gebracht van de 
termijn van twaalf maanden, vermeld in het eerste lid. De schorsing loopt zolang er een recht 
op gezinsbijslagen toegekend kan worden conform artikel 8, §2, met uitzondering van het recht in 
hoofde van de schoolverlater, van het voormelde decreet. 

-art 41 BVR Rechtgevend kind 

Een winstgevende activiteit van het kind leidt tot de schorsing van de gezinsbijslagen die worden 
toegekend gedurende de periode vermeld in artikel 40, tenzij die activiteit: 

1°      gedurende maximaal 475 uur uitgeoefend wordt, waarvoor een verminderde sociale bijdrage 
verschuldigd is, in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten als vermeld in titel VII van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

2°      in een maand gedurende niet meer dan tachtig uur uitgeoefend wordt in het kader van elke 
tewerkstelling, die geen tewerkstelling is als vermeld in punt 1°; 

3°      door een kind als zelfstandige uitgeoefend wordt en daarbij geen bijdragen verschuldigd is als 
een zelfstandige in hoofdberoep. 

Als het kind een sociale uitkering ontvangt op basis van een Belgische of buitenlandse regeling over 
ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking als 
vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 5, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale 
bepalingen of een inkomensvervangende tegemoetkoming, worden de gezinsbijslagen geschorst 
voor de maand waarop de uitkering betrekking heeft. 

-Art 76 Groeipakketdecreet 
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De toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden uitbetaald op een bankrekening. 

Als een betaling van de gezinsbijslagen, vermeld in deel 1 van boek 2, om technische of sociale 
redenen niet mogelijk is per overschrijving, worden de toelagen betaald met een circulaire cheque, 
volgens de regels die de Vlaamse Regering bepaalt. 

-Art 210 Groeipakketdecreet: 

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

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

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

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

In afwijking van het eerste lid, als verschillende rechtgevende kinderen als vermeld in paragraaf 1, 
behoren tot de groepering rond de bijslagtrekkende, zoals die bestond op 31 december 2018, wordt 
het bedrag van de kinderbijslag waarop die kinderen recht geven, in aflopende wijze aangepast in 
functie van de leeftijd van de rechtgevende kinderen binnen die groepering. Het jongste kind krijgt 
daardoor de laagste kinderbijslag, het tweede jongste kind de tweede laagste kinderbijslag en het 
derde jongste en oudere kinderen de hoogste kinderbijslag. Die aanpassing wordt doorgevoerd vanaf 
1 januari 2019. 

§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 
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grond van de kinderbijslagreglementering is vastgesteld op 31 december 2018. Die wijziging geldt 
voor elk van de rechtgevende kinderen van het gezin van het geplaatste kind 
die kinderbijslag ontvangen overeenkomstig paragraaf 1, zoals dat gezin het laatst bekend is. 

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

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

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

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

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

-art.212 Groeipakketdecreet 

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

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

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

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

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

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

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

3° 28,16 euro voor een rechtgevend kind van minstens achttien jaar. 
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§3. Als het oudste rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 2, niet langer recht geeft 
op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, krijgt het volgende oudste rechtgevende kind van 
de bijslagtrekkende of begunstigden waarvan sprake in paragraaf 2, dat recht geeft 
op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, de leeftijdsbijslag, vermeld in paragraaf 2, in plaats 
van de leeftijdsbijslag, vermeld in paragraaf 1. 

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

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

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

  

-art.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. 
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In afwijking van het eerste lid kan een bijslagtrekkende niet vragen om de bepalingen inzake 
begunstigden toe te passen wanneer onder toepassing van artikel 210, §5, nog een proportionele 
verdeling loopt. Deze kan wel van bankrekening wijzigingen onder toepassing van paragraaf 1, vierde 
lid, en van uitbetalingsactor wijzigen overeenkomstig artikel 227, §2, van dit decreet. 

 

-Artikel 103 van het Groeipakketdecreet (verwijst in zijn §1 naar art 1410 §4 gerechtelijk wetboek) 

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

 

Art  1410 §4 gerechtelijk wetboek : 

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

 

-art.97 Groeipakketdecreet 

Met behoud van de toepassing van specifieke decretale of reglementaire bepalingen verjaart de 
terugvordering van de ten onrechte betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid na drie jaar 
vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de toelage is uitbetaald. 

Die termijn wordt op vijf jaar gebracht als de ten onrechte uitbetaalde toelage het gevolg is van 
bedrog of bedrieglijke handelingen van de begunstigde. De termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf 
de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de toelage is uitbetaald. 

Als de toelagen in het kader van het gezinsbeleid ten onrechte zijn betaald vanwege de toekenning of 
de vermeerdering van een voordeel dat, geheel of gedeeltelijk, niet samen met de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid genoten kan worden, gaat de verjaringstermijn die van toepassing is, ook 
in de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop dat voordeel of die vermeerdering is 
betaald. 

 

-art 104 Groeipakketdecreet: 
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Tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of 
tegen het uitblijven ervan na afloop van de termijn waarin hij op basis van dit decreet een beslissing 
moet nemen, kan alleen beroep worden ingesteld bij de geschillencommissie.’ 

 

5.    Beoordeling in rechte: 

De betwisting in casu gaat over de terugvordering van het Groeipakket voor de maanden waarin de 
zoon van verzoeker de tewerkstellingsnorm om het Groeipakket te kunnen genieten, zou hebben 
overschreden en waarbij de verzoeker de verwerende partij in kennis zou hebben gesteld van de 
tewerkstelling van zijn zoon. 

 

      5.1. Regelgeving inzake het recht op Groeipakket als schoolverlater 

 
Art. 8, §2 Groeipakketdecreet bepaalt: 

§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 
schoolverlater is, overeenkomstig de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden en met 
behoud van de toepassing van punt 1° en 2° (onderlijning van het secretariaat); 

(…) 

De uitvoeringsmodaliteiten zijn terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 5 
oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en 
betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de 
startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen (hierna BVR Rechtgevend 
kind genoemd). 

Art. 40 BVR Rechtgevend kind bepaalt over de schoolverlater: 

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

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

1. de maand na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, overeenkomstig artikel 8, §2, eerste lid, 
1°, indien het kind niet aansluitend recht kan openen onder toepassing van artikel 8, §2, 
eerste lid, 3°; 

2. de maand na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar overeenkomstig artikel 8, §2, eerste lid, 
2°, indien het kind niet aansluitend recht kan openen onder toepassing van artikel 8, §2, 
eerste lid, 3°; 

3. de maand na de einddatum, vermeld in artikelen 22 en 28; 
4. de maand na het einde van alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma of de 

maand na het einde van de leertijd of de vorming; 
5. de maand na de inlevering van een eindverhandeling hoger onderwijs of de maand na de 

onderbreking van de voorbereiding ervan; 
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6. de maand na de datum waarop een studie, leertijd of vorming voortijdig beëindigd werd; 
7. de maand na het einde van de stageperiode vereist om in een openbaar ambt te worden 

benoemd of de maand na de onderbreking van die stage. 

De maand waarin het kind weer aan de voorwaarden van kind met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte, leerling, student of stagiair voldoet, wordt het recht, vermeld in het eerste 
lid, geschorst en worden de gezinsbijslagen conform artikel 8, §2, van het voormelde decreet 
toegekend. De periode die al krachtens dit artikel is toegekend, wordt in mindering gebracht van de 
termijn van twaalf maanden, vermeld in het eerste lid. De schorsing loopt zolang er een recht 
op gezinsbijslagen toegekend kan worden conform artikel 8, §2, met uitzondering van het recht in 
hoofde van de schoolverlater, van het voormelde decreet.” 

Art. 41 BVR Rechtgevend kind bepaalt verder: 

Een winstgevende activiteit van het kind leidt tot de schorsing van de gezinsbijslagen die worden 
toegekend gedurende de periode vermeld in artikel 40, tenzij die activiteit: 

1. gedurende maximaal 475 uur uitgeoefend wordt, waarvoor een verminderde sociale bijdrage 
verschuldigd is, in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten als vermeld in titel 
VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

2. in een maand gedurende niet meer dan tachtig uur uitgeoefend wordt in het kader van elke 
tewerkstelling, die geen tewerkstelling is als vermeld in punt 1°; (eigen onderlijning 
Geschillencommissie) 

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

Als het kind een sociale uitkering ontvangt op basis van een Belgische of buitenlandse regeling over 
ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking als 
vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 5, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale 
bepalingen of een inkomensvervangende tegemoetkoming, worden de gezinsbijslagen geschorst 
voor de maand waarop de uitkering betrekking heeft.”     

 

5.2. Toepassing in voorliggend dossier 

………………………….. (°…………… 2000) had een onvoorwaardelijk recht op gezinsbijslag tot en met de 
maand waarin hij 18 jaar werd, d.i. op 12 april 2018. 

Naar aanleiding van zijn achttiende verjaardag heeft de verwerende partij de verzoeker d.m.v. een 
informatiebrief de nodige info bezorgd over de voorwaarden om recht te hebben op het 
Groeipakket vanaf de maand na de 18de verjaardag tot maximaal de leeftijd van 25 jaar. 

De verwerende partij kende verder het Groeipakket voor ………….. toe in de hoedanigheid van 
student: na ontvangst van een flux D062 (elektronische gegevensstroom m.b.t. de inschrijving als 
student in het onderwijs) waaruit de inschrijving van ……………. als student in het deeltijds onderwijs 
bleek, werd door de verwerende partij het Groeipakket verder toegekend aan de verzoeker.   
 
In de Groeipakketregelgeving heeft een schoolverlater recht op gezinsbijslagen voor een periode van 
in totaal twaalf maanden nadat hij niet meer voldoet aan de voorwaarden van het onvoorwaardelijk 
recht of nadat hij niet meer wordt beschouwd als leerling, student, stagiair of als een kind met 
een specifieke ondersteuningsbehoefte.  Het startmoment van de termijn van twaalf maanden 
begon voor ….      in maart 2019 en eindigde in februari 2020.   
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Verzoeker werd door de verwerende partij per brief geïnformeerd over de voorwaarden voor het 
recht op gezinsbijslag voor jongeren tussen 18 en 25 jaar via de ‘Infobrief voor studenten’.  Bij het 
bijgevoegde infoblad wordt normaliter vermeld om in geval van een tewerkstelling van het kind 
onmiddellijk de nodige aangifte te doen.  Hierbij wordt tevens meegedeeld dat - wanneer achteraf 
zou blijken dat …...........    niet aan de voorwaarden zou voldoen - de betalingen in het kader van het 
Groeipakket zouden dienen te worden teruggevorderd. 

In casu is naderhand n.a.v. de ontvangst van de DmfA-gegevens inzake de tewerkstelling van 
…………..  door de verwerende partij vastgesteld dat hij voor de maanden juli en augustus 2019 en 
februari 2020 meer dan 80 uren per maand was tewerkgesteld zodat niet voldaan bleek aan de 
voorwaarde van artikel 41, § 1, 2° BVR Rechtgevend kind.  De verwerende partij heeft met de 
beslissing d.d. 11 november 2021 een bedrag van in totaal 306,50 euro teruggevorderd van de 
verzoeker voor de maanden juli en augustus 2019, en februari 2020.  

Uit voorliggend verzoek blijkt dat de verzoeker in wezen niet betwist dat er voor voornoemde 
maanden geen Groeipakket kan worden toegekend gelet op de tewerkstelling van zijn zoon en de 
overschrijding van de maximale uurnorm per maand.  Hij weigert echter de ten onrechte ontvangen 
bedragen terug te betalen omdat hij in september 2019 aan de verwerende partij de tewerkstelling 
van ………….. zou gemeld hebben en daarbij zelf suggereerde om het Groeipakket te stoppen gezien 
…..  op zoek was naar een voltijdse tewerkstelling, na enkele interims (cf. Als het gaat over het 
groeipakket van ………………………….. dan wens ik hier bij deze al zeker verzet aan te tekenen.  Wij 
hebben cheques ontvangen die we niet wilden gaan halen omdat we dit dus wilden vermijden. Dus 
dan is dit toch ongelooflijk dat het dan toch nog gebeurt en is dit zeker een fout van …………….. en niet 
van ons.  
De cheques bleven komen voor dezelfde maanden.  Er is dan correspondentie geweest via mail, 
telefoon en brief waarop we gerustgesteld werden dat alles in orde was en dat het groeipakket 
automatisch werd stopgezet.(…)’ 

De betwisting betreft bijgevolg de opportuniteit van de terugvordering van het onverschuldigd 
betaald Groeipakket (cf. infra 5.3). 
 

5.3. Opportuniteit van de terugvordering van het onverschuldigd betaald Groeipakket 

5.3.1. Algemene principes   

 Artikel 1376 BW en artikel 103, §1, eerste lid, Groeipakketdecreet:  

Conform de bepalingen van artikel 1376 BW is diegene die per vergissing of met zijn weten iets 
ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht het terug te geven aan diegene van wie hij 
het onverschuldigde heeft ontvangen.  

In dezelfde zin bepaalt artikel 103, §1, eerste lid Groeipakketdecreet:  

“Onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden teruggevorderd, 
behalve in de gevallen waarin een dergelijke terugvordering wordt uitgesloten door dit decreet, door 
inhoudingen, verricht door de uitbetalingsactor, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1410, §4, 
van het Gerechtelijk Wetboek, op nog te betalen toelagen in het kader van het gezinsbeleid.”  
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 Fout van de uitbetalingsactor: artikel 92, §1, 1° en 2° lid Groeipakketdecreet:  

De bepalingen van artikel 92, § 1, 1e en 2e lid Groeipakketdecreet vormen een uitzondering op dit 
algemene principe van de terugvordering van onverschuldigd betaalde toelagen in de mate dat 
wordt gesteld dat:   

“Als de uitbetalingsactor vaststelt dat een beslissing over toelagen in het kader van het gezinsbeleid 
aangetast is door een juridische of materiële fout, trekt hij die beslissing in en neemt hij op eigen 
initiatief een nieuwe beslissing die uitwerking heeft op de datum waarop de ingetrokken beslissing is 
ingegaan of had moeten ingaan, met behoud van de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk 2 
van deze titel.   

Als het gaat om een fout van de uitbetalingsactor, waarvan de begunstigde zich normaal geen 
rekenschap kan geven, en het bedrag van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid kleiner is 
dan het bedrag dat aanvankelijk was toegekend, neemt de uitbetalingsactor een nieuwe beslissing 
die uitwerking heeft op de eerste dag van de maand na de kennisgeving ervan.”  

  

De Memorie van toelichting betreffende het Groeipakketdecreet bevat hierover de volgende 
toelichting:   

“Dit artikel regelt de situatie waarin een beslissing van een uitbetalingsactor aangetast is door een 
juridische of materiële fout.   

De uitbetalingsactor die een juridische of materiële fout vaststelt, trekt de oorspronkelijke beslissing 
in en neemt een nieuwe beslissing die uitwerking heeft op datum van de oorspronkelijke beslissing.   

Van bovenstaand principe wordt afgeweken wanneer de fout te wijten is aan de uitbetalingsactor en 
het bedrag waarop de begunstigde recht heeft op grond van de nieuwe beslissing kleiner is dan wat 
aanvankelijk was toegekend.  In dat geval heeft de nieuwe beslissing enkel uitwerking voor de 
toekomst.  De ratio legis is duidelijk dat de begunstigde niet de gevolgen moet dragen van een fout 
van de uitbetalingsactor.  Het moet echter gaan om een fout die de begunstigde redelijkerwijze niet 
kon opmerken.   

Indien een begunstigde bijvoorbeeld een bedrag ontvangt waarvan hij redelijkerwijze moest beseffen 
dat hij daarop geen recht had, dan zal de nieuwe beslissing wel uitwerking hebben op datum van de 
oorspronkelijke beslissing en kan dus geen toepassing gemaakt worden van de uitzondering.”  

  

 Rechtspraak en administratieve praktijk:  

Voor het toepasselijke referentiekader inzake rechtspraak en administratieve praktijk verwijst de 
Geschillencommissie naar de eerdere beslissing nr. 2019/017 d.d. 22.11.2019 van de 
Geschillencommissie waarin verwezen werd naar de administratieve onderrichtingen in het kader 
van de Algemene Kinderbijslagwet die volgens het Agentschap Uitbetaling Groeipakket nog steeds 
instructief kunnen zijn.  

Tot en met 31 december 2018 golden onder de toepassing van de federale Algemene 
Kinderbijslagwet gelijkluidende bepalingen, terug te vinden in artikel 17 van het Handvest van de 
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Sociaal Verzekerde (ingevoerd bij Wet van 11 april 1995 – stuk 10 – verder HSV genoemd) die stellen 
dat:   
‘Wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of materiële 
vergissing, neemt de instelling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe beslissing die 
uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten ingaan, onverminderd de 
wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring.   
 
Onverminderd de toepassing van artikel 18, heeft de nieuwe beslissing, indien de vergissing aan de 
instelling van sociale zekerheid te wijten is, uitwerking op de eerste dag van de maand na de 
kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het aanvankelijk toegekende 
recht.   

Het vorige lid is niet van toepassing indien de sociaal verzekerde weet of moest weten, in de zin 
van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met 
subsidies, vergoedingen en toelagen, dat hij geen recht heeft of meer heeft op het gehele bedrag 
van de prestatie.’   

In dit kader kan wat betreft de voormelde bepalingen van artikel 17 HSV worden verwezen naar de 
reeds bestaande rechtspraak waar zich een duidelijke tendens voordeed om te concluderen dat de 
sociaal verzekerde gelet op de complexiteit van de regelgeving niet kan geacht worden te weten of 
te moeten weten dat hij/zij al dan niet recht had op het onverschuldigde bedrag wanneer zij/zij te 
goeder trouw was en dat hij/zij erop mag vertrouwen dat de socialezekerheidsinstelling de juiste 
beslissing neemt en correct uitbetaalt.     

Omgekeerd werd doorgaans geoordeeld dat er wél tot terugvordering kan worden overgegaan 
indien de sociaal verzekerde niet te goeder trouw was, waaromtrent de bewijslast bij de 
socialezekerheidsinstelling ligt (zie bvb. arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 15 maart 2013 
A.R. 2012/AH/227; vonnis van de Arbeidsrechtbank van Nijvel, afdeling Waver van 28 juli 2015 A.R. 
14/3052/A; vonnis van de Arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Sint-Niklaas van 16 januari 2015 A.R. 
14/1092/A en arrest van het Arbeidshof te Luik, afdeling Luik van 7 mei 2018 A.R. 2017/AL/122).   

In de administratieve praktijk werd er door de kinderbijslagfondsen bij de toepassing van de 
bepalingen van artikel 17 HSV eveneens naar gestreefd om bij een fout van het kinderbijslagfonds 
enkel terug te vorderen indien het vermoeden van de goede trouw van de sociaal verzekerde kon 
worden weerlegd (zie de omzendbrief CO nr. 1402 van 26 februari 2015).  

Betreffende de bepaling van de goede trouw kan worden verwezen naar de omzendbrief CO 
nr. 1360 van 20 juli 2006 (administratieve onderrichting FAMIFED), punt 2.2 waar wordt gesteld:  

‘De wet wilde een sociaal verzekerde die te goeder trouw was, selectief beschermen tegen 
foutieve handelingen van de administratie. Deze voorwaarde van goede trouw is enkel 
vervuld wanneer de sociaal verzekerde niet kon twijfelen aan de gegrondheid van de 
beslissing tot uitbetaling die ten onrechte werd genomen ten opzichte van hem.   

De wettekst die het feit van 'weten of moeten weten' voorziet, duidt aan dat men het 
standpunt moet innemen van een sociaal verzekerde die handelt met 'normale 
voorzichtigheid en toewijding', en niet dat van de concrete sociaal verzekerde die de 
onverschuldigde betaling ontving.  Zo heeft het feit geen weerslag dat de concrete sociaal 
verzekerde het slachtoffer was van omstandigheden (ziekte, zwakzinnigheid, gebrekkige 
kennis van de taal,...) die op het moment van de betaling zijn begrip konden schaden.   
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De materie zal geval per geval moeten geëvalueerd worden.  

Als algemene regel kan men stellen dat de bijslagtrekkende 'wist of moest weten' als hij:   

- een/de onverschuldigde bijslag ontving wegens frauduleuze handelingen of valse of bewust 
onjuiste verklaringen afgelegd door hem;   

- voor de onverschuldigde betaling bijzondere of algemene informatie had 
(controleformulieren met precisies over een bepaalde situatie die de sociaal verzekerde 
kende) die de pertinentie weerlegt van de later ten onrechte genomen beslissing tot 
toekenning;   

- wegens de aard van de betaling zelf (o.a. dubbele betaling van een zelfde bedrag aan 
kinderbijslag voor eenzelfde periode; kennisgeving van de toekenning van een sociale toeslag 
terwijl de rechthebbende zich niet in een dergelijke situatie bevindt,...) onmogelijk niet op de 
hoogte kon zijn van het onverschuldigde karakter van de betaling.’   

 

De meest recente administratieve onderrichtingen zijn terug te vinden in de Toelichtingsnota nr. 19 
van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket d.d. 18 mei 2021 betreffende de vaststelling van de 
regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen 
in het kader van het gezinsbeleid en de Vlabel-procedure:  

“3. Terugvordering onverschuldigde betalingen  

3.1. Uitgangspunt: alle onverschuldigd betaalde toelagen terugvorderen  

Alle onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden door 
de uitbetalingsactoren teruggevorderd, behalve in de gevallen die o.b.v. 
het Groeipakketdecreet zijn uitgesloten.  
(…)  

3.3. Onverschuldigde betalingen: categorieën A t.e.m. E  

Juridische of materiële fouten die aan de basis van een beslissing over toelagen in het kader 
van het gezinsbeleid liggen, brengen onverschuldigde betalingen met zich mee.  

Onverschuldigde betalingen zijn betalingen waarbij de decretale bepalingen en 
reglementeringen niet correct zijn toegepast. Elke onverschuldigde betaling wordt ingedeeld 
in een categorie op basis van zijn oorzaak. Deze indeling is noodzakelijk om te bepalen of een 
onverschuldigd bedrag al dan niet moet teruggevorderd worden.   

(…)”  

 

5.3.2. Toepassing van de voormelde principes inzake terugvordering bij fout van de administratie  

De Geschillencommissie benadrukt dat voornoemde bepalingen van artikel 92, § 1, eerste en 
tweede lid Groeipakketdecreet enkel van toepassing zijn indien er effectief een juridische of 
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materiële fout van de uitbetalingsactor blijkt die ten grondslag ligt aan de terugvordering.   Slechts 
indien er effectief een dergelijke fout werd begaan door de uitbetalingsactor, moet vervolgens 
worden nagegaan of de betrokkene zich normaal geen rekenschap kan geven van die fout, om te 
bepalen of het onverschuldigde bedrag al dan niet kan worden teruggevorderd.   
 

De verwerende partij verduidelijkte in de toelichting van haar standpunt bij e-mail van 16.02.2022 
wat volgt:  

‘Per mail dd 17/09/19 verwittigde de heer …………….. onze diensten dat …………….. in de maanden 
juli ’19 en augustus ‘19 via interim heeft gewerkt. Echter, in 2019 waren er nog geen duidelijke 
richtlijnen omtrent het al dan niet terugvorderen van het groeipakket over maanden waarin een 
jongere teveel had gewerkt, omdat de UA initieel nog geen gegevens ontvingen via de 
authentieke bron (= DMFA). De betalingen werden niet verder geblokkeerd, aangezien ….  vanaf 
09/2019 geen tewerkstelling meer had. Het automatisch blokkeren van de gezinsbijslag nav een 
tewerkstelling was destijds nog niet opgenomen in GPA waardoor de gezinsbijslag verder is 
betaald geweest.  
De gezinsbijslag van ………….. diende achteraf te worden teruggevorderd voor de maanden 
07/2019 + 08/2019 + 02/2020  wegens tewerkstelling van meer dan 80 uren per maand (cfr art 
41 BVR Rechtgevend kind). 
De DMFA-gegevens bevestigen immers dat ….   meer dan 80 uren per maand was tewerkgesteld 
over de betreffende maanden.’ 

De verzoeker signaleerde per e-mail d.d. 17.9.2019 het volgende aan verwerende partij: 

‘…………… is schoolverlater. Hij is momenteel werkzoekende maar heeft reeds in juli en 
augustus enkele weken via interim gewerkt. Dus ik veronderstel dat ik best om een 
stopzetting vraag van het groeipakket daar het de bedoeling is dat hij voltijds aan het werk 
gaat.  

 
De Geschillencommissie begrijpt hieruit dat de verzoeker de verwerende partij in de loop van 
september 2019 informeerde over de tewerkstelling van zijn zoon tijdens de voorbije 
zomermaanden en tevens aankondigde dat zijn zoon uitkijkt naar een voltijdse tewerkstelling. 

De Geschillencommissie heeft begrip voor de frustratie die bij verzoeker ontstaan is over de 
terugvordering van het Groeipakket (cf. Dus dan is dit toch ongelooflijk dat het dan toch nog gebeurt 
en is dit zeker een fout van ……………..  en niet van ons. De cheques bleven komen voor dezelfde 
maanden. Er is dan correspondentie geweest via mail, telefoon en brief waarop we gerustgesteld 
werden dat alles in orde was en dat het groeipakket automatisch werd stopgezet. Dus dat we met 
een gerust hart die cheques konden afhalen en er zeker niks van terugbetaling zou volgen. Ik vind 
helaas niks meer terug van de correspondentie buiten 1 mail van ons naar jullie. Deze is in bijlage’).  
De Geschillencommissie noteert ook dat de verwerende partij aangeeft dat er tegenstrijdige 
administratieve onderrichtingen zouden gecirculeerd hebben waaraan zij als uitbetalingsactor 
onderhevig was (cf. ‘Wij vestigen in dit kader uw aandacht op het gegeven dat het standpunt VUTG 
(en derhalve ook de administratieve instructie ter zake) meermaals is gewijzigd.’).  

Niettemin meent de Geschillencommissie dat er wat betreft de zomermaanden juli en augustus 
2019 geen sprake kan zijn van een fout in hoofde van de uitbetalingsactor aangezien de 
uitbetalingsactor op het moment van het betaalbaar stellen van het Groeipakket voor de 
zomermaanden nog niet geïnformeerd was over de tewerkstelling van de zoon van verzoeker, noch 
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door de verzoeker (cf. uit de beschikbare gegevens blijkt pas een melding per e-mail d.d. 17.09.2019) 
noch op basis van de tewerkstellingsgegevens uit authentieke bron (DmfA).   In die zin kan er volgens 
de Geschillencommissie geen fout in hoofde van de uitbetalingsactor vastgesteld worden en kan 
bijgevolg het uitzonderingsregime voorzien in artikel 92, §1, 1e en 2e lid Groeipakketdecreet geen 
toepassing vinden waardoor volgens de algemene regel voorzien in artikel 103, §1 
Groeipakketdecreet het voor juli en augustus 2019 onverschuldigd betaalde Groeipakket wel 
degelijk moet terugbetaald worden door verzoeker. 

 

Wat betreft het Groeipakket voor de maand maart 2020 dat niet verschuldigd bleek aangezien de 
zoon van verzoeker de tewerkstellingsnorm van 80 uren per maand overschreden heeft voor die 
maand stelt de Geschillencommissie het volgende vast.  In september 2019 kondigde de verzoeker 
de voltijdse tewerkstelling van zijn zoon aan bij de uitbetalingsactor en vroeg de uitbetalingsactor 
om het te signaleren zodra dit effectief het geval was.  Het Groeipakket werd nog verder uitbetaald 
voor de maanden september 2019 e.v.; er bleek ook geen terugvordering nodig voor deze maanden 
aangezien de tewerkstellingsnorm niet werd overschreden.  Voor de maand maart 2020 bleek 
naderhand dat de tewerkstellingsnorm wel werd overschreden.  De Geschillencommissie meent 
echter dat de uitbetalingsactor op het moment van de betaalbaarstelling van het Groeipakket voor 
de maand maart 2020 niet blijkt in het bezit te zijn geweest van informatie die wees op een beletsel 
voor de betaling (hetzij een nieuwe melding van verzoeker, hetzij gegevens uit authentieke bron – 
DmFa) zodat niets de betaling leek in de weg te staan.  In die zin kan er volgens de 
Geschillencommissie geen fout in hoofde van de uitbetalingsactor vastgesteld worden en kan 
bijgevolg het uitzonderingsregime voorzien in artikel 92, §1, 1e en 2e lid Groeipakketdecreet geen 
toepassing vinden waardoor volgens de algemene regel voorzien in artikel 103, §1 
Groeipakketdecreet het voor de maand maart 2020 onverschuldigd betaalde Groeipakket wel 
degelijk moet terugbetaald worden door verzoeker. 

 

De Geschillencommissie begrijpt de verwarring en frustratie in hoofde van de verzoeker die de 
verwerende partij overigens tevens blijkt te delen: 

Cf. ‘(…) Wij vestigen in dit kader uw aandacht op het gegeven dat het standpunt VUTG (en derhalve 
ook de administratieve instructie ter zake) meermaals is gewijzigd.  

(...) De situatie van dossiers waarin de uitbetalingsactoren (=UA) werden verwittigd van een 
tewerkstelling, maar waarin toch verder is uitbetaald, omdat de gegevens nog niet via de 
authentieke bron (DMFA) konden ontvangen worden, is een problematiek die reeds dateert van 
begin 2020. Er heerste lang onduidelijkheid omtrent het al dan niet terugvorderen van het 
groeipakket over maanden waarin een jongere teveel had gewerkt, omdat de UA initieel nog geen 
gegevens ontvingen via de authentieke bron (= DMFA).    

(…) Pas in januari 2020 werd een ander standpunt ingenomen en doorgegeven door het VUTG.  (…) 
Later vernamen wij dat dergelijke tewerkstellingen toch mogelijk aanleiding zouden kunnen geven 
tot een terugvordering, nl indien deze tewerkstelling niet tijdig gesignaleerd werd door betrokkene. 
De knoop werd definitief doorgehakt op het Sectoroverleg dd 26/05/21 en sindsdien wordt het 
standpunt gehuldigd dat alle tewerkstellingen in rekening moeten worden genomen, ongeacht of die 
al of niet tijdig werden gesignaleerd.  In de vergadering van de Inhoudelijke Werkgroep van 
03/06/2021 heeft het VUTG uitdrukkelijk bevestigd dat niettegenstaande de verwittiging van 
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betrokkene ook in deze gevallen (waarin de UA over de tewerkstelling tijdig werd ingelicht door 
betrokkene) een debet B dient opgemaakt te worden met inhoudingen aan 10 %.  

De redenering waarop het VUTG zijn huidig standpunt baseert, is dat betrokkene aan de hand van de 
‘Infobrief studenten’ op de hoogte is dat als een rechtgevend kind meer werkt dan 80 uren per 
maand er geen recht is op het groeipakket, zodat dat betrokkene dus kon vermoeden dat in geval 
van doorbetaling door de UA, ondanks hun verwittiging van de tewerkstelling, het groeipakket ten 
onrechte werd ontvangen.  Het feit dat de instructies ter zake onduidelijk waren en meermaals 
wijzigden leidde ertoe dat klachten ter zake via de Klachten-en Bemiddelingsdienst worden 
gekwalificeerd als niet te wijten aan het dossierbeheer.(…)’ 

De Geschillencommissie meent evenwel dat het gewijzigde standpunt binnen de sector over 
terugvorderingen op basis van de authentieke gegevens (DmfA) niet kan gesanctioneerd worden in 
het kader van artikel 92, §1, 1e en 2e lid Groeipakketdecreet.  

 

  6. Beslissing: 

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

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

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 
vordering van de verzoeker ontvankelijk maar ongegrond is en bevestigt zij de betwiste beslissing 
van verwerende partij d.d. 11 november 2021, herinnerd d.d. 5 januari 2022, in de mate dat het 
Groeipakket voor de zoon van verzoeker voor de maanden juli en augustus 2019 en februari 2020 
terecht van verzoeker werd teruggevorderd. 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 3 juni 2022; 
 

De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

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

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

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

De partijen beschikken hiervoor over een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde dag 
na de datum van dit aangetekend schrijven (art. 115, § 1, eerste lid van het Decreet van 27 april 
2018 en art. 22, derde lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018). 
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De voorzitter       De secretaris 

 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 

 


