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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/052 

3 juni 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/22/A0042 

 

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

- Verzoekster -  

TEGEN :  

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

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoekschrift dat door verzoekster werd ingediend per e-mail d.d. 
03.02.2022 bij de Geschillencommissie, gericht tegen de beslissingen van 
verwerende partij d.d. 27.08.2021 en 04.02.2022; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 12.04.2022 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 3 juni kunnen komen verdedigen of zich daarbij door 
een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 
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Gelet op het feit dat de verzoekster niet is verschenen of zich heeft laten 
vertegenwoordigen op de zitting van 3 juni 2022; 

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

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 
 

Per beslissing d.d. 27.08.2021 werd verzoekster er door verwerende partij van in kennis gesteld dat 
het Groeipakket voor de zoon van verzoekster, ……………………………………………… (°…………………1998), 
voor de periode vanaf september 2020 tot en met maart 2021 werd teruggevorderd (voor een 
bedrag van 871,71 EUR) om reden dat ............ in zijn hoedanigheid van student hoger onderwijs, 
meer dan 80 uren per maand zou gewerkt hebben tijdens voormelde periode. 

Tevens werd verzoekster er per beslissing d.d. 04.02.2022 van in kennis gesteld dat het Groeipakket 
voor ............ voor de periode vanaf april 2021 tot en met juni 2021 wordt teruggevorderd (voor een 
bedrag van 373,59 EUR) om reden dat ............ in zijn hoedanigheid van schoolverlater, meer dan 80 
uren per maand zou gewerkt hebben tijdens voormelde periode. 

In totaal wordt er derhalve een bedrag van 1.245,30 EUR teruggevorderd. 

Uit het verzoek blijkt dat verzoekster geen betwisting lijkt te voeren betreffende de gegrondheid van 
de terugvordering.  Evenwel stelt zij sinds oktober 2020 geen rekeninghouder meer te zijn van de 
rekening waarop het Groeipakket werd betaald; zij meent dat zij er niet toe gehouden is het 
onverschuldigde Groeipakket terug te betalen aangezien zij het geld niet effectief zou ontvangen 
hebben. 

De verzoekster richtte haar klacht op 27.08.2021 tevens tot de Klachten- en bemiddelingsdienst 
(Agentschap Uitbetaling Groeipakket) die per e-mail d.d. 23.09.2021 oordeelde dat de verwerende 
partij correct heeft gehandeld (zie infra 4.).   

 

3. Standpunt van verzoekster: 
 

- e-mail d.d. 03.02.2022 van verzoekster aan de Geschillencommissie, waarin zij haar 
grieven als volgt verwoordde: 

“(…) Ik heb er bij mijn ex-man herhaaldelijk op aangedrongen, ook vandaag nogmaals, om het 
verschuldigde bedrag dat hij onterecht ontvangen heeft, terug te betalen.  Hij geeft er geen gevolg 
aan. 

Ik heb het bedrag niet ontvangen, hetgeen ik kan bewijzen omdat ik geen rekeninghouder was.  U 
begrijpt dat ik niets terugbetaal als ik het geld niet ontvangen heb. 

Daarom vraag ik met aandrang om hem de aanmaning te sturen. 

……………………………………. 

…………………………………… 
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………………………………………………………………………” 

 

- e-mail d.d. 03.02.2022 van verzoekster aan de verwerende partij (met de heer …… 
………………………………….. in cc): 

“(…) Ik heb herhaaldelijk gemeld dat HIJ en niet IK het bedrag onterecht heeft ontvangen, hetgeen 
aangetoond werd doordat het geld werd uitbetaald op ZIJN en niet MIJN rekening.  Ik verzoek u dus 
nogmaals om hem de aanmaning te sturen (zijn emailadres staat hieronder vermeld). 

U vermeldt dat de uitbetaling gebeurde op een rekening waarvan ik houder ben , dat is dus pertinent 
onwaar, daarom zal ik niet terugbetalen wat ik niet ontvangen heb, ik veronderstel dat u dat 
verstaat. 

………………………….. 
…………………………. 
………………………… 
………………………… “ 

 

- e-mail d.d. 11.02.2022 van verzoekster aan de Geschillencommissie in antwoord op de 
vraag van het secretariaat van de Geschillencommissie om alle correspondentie te 
bezorgen: 

“(…) Ik voeg alle correspondentie toe. 

Ik heb aan mijn bank gevraagd om het bewijs te sturen dat ik op het moment van storting van 
verschuldigde bedragen , al een hele tijd geen rekeninghouder meer was.  Ik wacht hier nog op en 
stuur het dan meteen naar u door. Ik heb het geld nooit ontvangen en ben dus ook niet bereid om dit 
terug te geven.  Mijn ex-man heeft het ontvangen en moet aangemaand worden om terug te 
betalen, dat is voor mij en anderen de enige, snelste en beste oplossing.” 

 
De verzoekster voegde volgende bijlagen bij haar e-mail: 

- brief d.d. 10.4.2021 van verwerende partij (einde recht als student + info statuut 
schoolverlater) 

- brief d.d. 27.8.2021 van verwerende partij (terugvordering 871,71 EUR); 
- brief d.d. 7.9.2021 van verwerende partij (einde recht als schoolverlater); 
- brief d.d. 04.02.2022 van verwerende partij (terugvordering 373,59 EUR); 
- eerste aanmaning d.d. 22.10.2022 van verwerende partij m.b.t. brief d.d. 27.8.2021; 
- bevestiging d.d. 22.10.2022 door ............ van de terugvorderingsbeslissing. 

 

- E-mail d.d. 07.03.2022 van de heer ………………………., echtgenoot van verzoekster, aan 
verwerende partij: 

 “(…) De terug vorderingen kunnen jullie doen bij …………………………... …………………………… was niet 
meer op deze rekening. Wegens een scheiding heeft ze haar rekening gesloten voor er geld werd 
opgezet.  
Regel het met ………………………………….. 
Adres  
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…………………………  
……………………….. “ 
 

 

 

- e-mail d.d. 08.03.2022 van verzoekster aan de Geschillencommissie:  

“(…) Na enig aandringen heb ik dan uiteindelijk toch het nodige document van de bank kunnen 
bekomen : zie bijlage : duidelijke vermelding op 5.10.2020 dat ik getekend heb dat ik geschrapt ben 
van de gemeenschappelijke rekening waar het kindergeld telkens op werd gestort.  Mijn ex-man 
heeft tot 8.7.2021 de rekening alleen op zijn naam gehad en dus dient HIJ aangemaand te worden 
om het onterecht ontvangen bedrag terug te betalen. 

Ik ga ervan uit dat het nu in orde komt. 

Ik geef nogmaals zijn gegevens door voor de briefwisseling : 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………….  

……………………………” 

 
Het document in bijlage betreft een formulier ‘schrappen van een medehouder’ d.d. 05.10.2020 bij 
………………… betreffende de rekening …………………………………………….., ondertekend door de heer ……. 
…………………………………………… en mevrouw .......................... 

 

- E-mail d.d. 09.03.2022 van de heer ………………………….., echtgenoot van verzoekster, aan 
verwerende partij: 

“Hier staat dat de ze geen rekening houder meer was. En was niet meer bij haar ex man.  U zult het 
geld daar moeten vragen want haar ex heeft het geld. Hier de bewijzen van de sluiting van haar 
rekening “ 

 

- E-mail d.d. 09.03.2022 van de heer ……………………………………, echtgenoot van verzoekster, 
aan verwerende partij: 

“Je begrijpt toch dat ze niet gaat betalen wat ze nooit heeft gehad.  Je hebt de bewijzen nu dat ze 
geen rekeninghouder was en ga je het geld terug vragen bij haar ex man “ 
 

- E-mail d.d. 09.03.2022 van de heer ……………………………………., echtgenoot van verzoekster, 
in reactie op de e-mail d.d. 09.03.2022 van verwerende partij dat de terugvordering 
terecht bij verzoekster gebeurde als bijslagtrekkende van het dossier: 

“Je hebt de info ga je geld bij …………………………………………… halen.  Ze moet niet iedereen gaan 
opbellen dat ze gescheiden is ze wist hier niets van je hebt de bewijzen” 
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4. Standpunt van de uitbetalingsactor: 
 

- E-mail d.d. 09.03.2022 van verwerende partij aan de partner van verzoekster: 

“(…) Mevrouw ......................... bracht ons nooit op de hoogte dat zij geen titularis meer was van deze 
rekening.  Zij was de bijslagtrekkende in het dossier en zij had ons hiervan op de hoogte moeten 
brengen. 

Wij doen dan ook ten rechte een terugvordering bij haar als bijslagtrekkende van het dossier. 

Zoals eerder gemeld, kan zij klacht indienen of beroep instellen bij de bevoegde instanties.” 

 

- E-mail d.d. 22.10.2022 van verwerende partij aan verzoekster: 

“(…) Wij bevestigen u hierbij dat wij een terugvordering deden voor de maanden september 2020 tot 
maart 2021 van het Groeipakket voor ............ …………………………… van 871,71 euro, daar hij meer dan 
80 uren per maand werkte in deze periode. 

De ten onrechte betaalde bedragen gebeurden als volgt op het rekeningnummer ……………. 
………………….: 

- September 2020 werd betaald op 07/10/2021; 
- Oktober 2020 werd betaald op 05/11/2020; 
- November 2020 werd betaald op 07/12/2020; 
- December 2020 werd betaald op 07/01/2021; 
- Januari 2021 werd betaald op 05/02/2021; 
- Februari 2021 werd betaald op 05/03/2021; 
- Maart 2021 werd betaald op 07/04/2021. 

 

Er werd telkens 124,53 euro per maand betaald. 

Zodra wij het officieel aantal gewerkte uren ontvangen voor de periode van april 2021 tot juli 2021 
zullen wij voor deze periode ook vermoedelijk een terugvordering dienen te doen. 

Vanaf augustus 2021 houden wij de betalingen voor ............ in beraad.” 

 

- Antwoord per e-mail d.d. 18.03.2022 van verwerende partij op de vraag van het 
secretariaat van de Geschillencommissie of het door verzoekster bijgebrachte 
document van aard is de beslissing van verwerende partij te wijzigen: 

“(…) De controle van het rekeningnummer en de erbij horende titularissen gebeurt bij het eerste 
gebruik van dit nummer. Tussentijdse controles zijn niet meer aan de orde. 

Mevrouw ......................... heeft ons, voordat wij de eerste terugvordering hebben gedaan op 
26/08/2021, nooit op de hoogte gebracht dat zij geen titularis meer was van de rekening waar wij de 
stortingen op deden. 

Ook de bank heeft steeds zonder de problemen de betalingen die wij deden op haar naam, verder op 
deze rekening gestort, ook al was zij daar dan geen titularis meer van.  



  
 

  6
 

Mevrouw kan eventueel in dit kader de bankinstelling verantwoordelijk stellen. 

Wij hebben de betalingen dan ook steeds ter goeder trouw verdergezet, ook nadat zij vanaf 
05/10/2020 geen titularis meer zou zijn van deze rekening.  

Wij zijn dan ook van mening dat mevrouw kan aangesproken worden tot teruggave van op die 
rekenng ten onrechte betaalde gezinsbijslag. 

Het door u toegestuurde document brengt ons inziens geen wijziging in de terugvordering met zich 
mee. (…)” 

 

- E-mail met standpunt d.d. 02.05.2022 van verwerende partij aan het secretariaat 
van de Geschillencommissie Groeipakket: 

“(…)  In bijlage -cfr Word doc “……………………………………………….”- vindt u de gevraagde toelichting mbt 
het betreffende dossier, evenals de gegevens waarop wij ons hiervoor gebaseerd hebben. 

Tevens bezorgen wij u in bijlage de volgende nuttige stukken:  

- Bijlage 1: TV02: debetbrief dd. 27/08/2021 mbt de terugvordering over 09/2020-03/2021 
o 9/2020: tewerkstelling >80u als student 
o 10/2020-03/2021: tewerkstelling >80u als schoolverlater 

- Bijlage 2: TV02: debetbrief dd. 04/02/2022 mbt de terugvordering over 04/2021-06/2021 
o 04/2021-06/2021: tewerkstelling >80u als schoolverlater 

- Bijlage 3: TV02: debetbrief dd. 03/03/2022 mbt de terugvordering over 07/2021 
o 07/2021: tewerkstelling >80u als schoolverlater 

- e-mail dd. 03/02/2022 met bevestiging (onderaan) door VUTG aan mevrouw …………….. dat 
………….. correct heeft gehandeld in haar dossier 

- e-mail dd. 07/03/2022 van de partner van mevrouw ……… (=de heer ………………………..) dat de 
bankrekening niet meer op naam van mevrouw …………….. zou staan 

- e-mail dd. 09/03/2022 van de partner van mevrouw …………………. (=de heer …………… ………….) 
met bewijzen dat het rekeningnr niet meer op naam van mevrouw ............ staat 

- Brief dd 22/10/21 (1e aanmaning van onze debetbrief dd 27/08/2021) 
- Bijlage 8:het (elektronisch) brevet ontvangen door onze diensten vanwege .................... 

 

Toelichting dossier ............ ............ (…………………………….)- GC/22/A0042  

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

Onze diensten betaalden tot 31/07/2021 voor het kind ............ ........................... (RR ………………… 
………………) aan zijn moeder, ........................., in een BTK-dossier. Alle betalingen gebeurden op haar  
rekeningnummer ………………………………….. 

............ woonde tot 15/09/2020 bij zijn beide ouders: ........................... ………. (RR…………………………….) 
en ......................... (RR ………………………………….). Van 15/09/2020 tot 13/08/2021 woonde ............ nog 
enkel bij zijn vader ........................... …….. en zijn broer (°……….), aangezien mevr. ............ het gezin 
heeft verlaten. Vanaf 13/08/2021 woont ............ alleen. 
 
............ was student hoger onderwijs tot 30/09/2020 en schoolverlater van 01/10/2020 tot 
30/09/2021. ............ had een mogelijk recht als schoolverlater tot 30/09/2021, maar uit de DMFA 
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bleek dat de periode 09/2020-07/2021 ten onrechte werd toegekend, zodat deze werd 
teruggevorderd (cfr art 29, 41+ 46 BVR rechtgevend kind).  

Overzicht debet:  

Maand Betaald bedrag Betaaldatum Datum 
terugvordering 

Gewerkte uren 

09/2020 Basis: 95,81 euro 

Leeftijdstoeslag: 28,72 euro 

07/10/2020 31/08/2021 91,20 

10/2020 idem 05/11/2020 31/08//2021 169,02 

11/2020 idem 07/12/2020 31/08/2021 163,57 

12/2020 idem 07/01/2021 31/08/2021 169,02 

01/2021 idem 05/02/2021 31/08/2021 163,11 

02/2021 idem 05/03/2021 31/08/2021 148,49 

03/2021 idem 07/04/2021 31/08/2021 174,80 

04/2021 idem 06/05/2021 07/02/2022 160,94 

05/2021 idem 07/06/2021 07/02/2022 169,06 

06/2021 idem 07/07/2021 07/02/2022 164 

07/2021 Idem + schoolbonus 62,42 
euro 

05/08/2021 04/03/2022 167,54 

 

Het totaal teruggevorderd bedrag voor de periode van 01/09/2020 tot en met 31/07/2021 bedraagt 
1.432,25 euro. Er werd tot op heden niets ingehouden of terugbetaald. 

Aangezien de terugvordering an sich niet wordt betwist, gaan we daarop niet verder in. 

 

Mevrouw ............ gaat echter niet akkoord dat ............ bovenstaande terugvordering aan haar heeft 
gericht. 

Maar aangezien onze diensten de toelagen steeds aan de bijslagtrekkende moeder van ............ 
hebben uitbetaald, dienen wij de ten onrechte toegekende toelagen voor ............ bijgevolg ook van 
mevrouw ............ terug te vorderen. Wij lichten dit nader toe. 

Onze diensten betaalden de gezinsbijslag voor ............ sinds juli 2014 aan mevr ............ en dit op het 
rekeningnummer ..................................... Dit rekeningnummer werd destijds door onze diensten 
overgenomen vanuit het dossier van …………………………………………………………… (cfr het elektronisch 
brevet van .................... in bijlage). 

Op 31/12/18 was mevr. ............ nog steeds de bijslagtrekkende voor ............ (cfr art 69 AKBW). 
Ingevolge art 225 GPD wordt vf januari 2019 dan ook verder aan mevr ............ uitbetaald en dit nog 
steeds op het gekende rekeningnummer.  
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De controle van het rekeningnummer en de erbij horende titularissen gebeurt bij het eerste gebruik 
van dit nummer. Tussentijdse controles zijn niet meer aan de orde. 

Het dossier is ook op vandaag nog steeds een BTK-dossier op naam van ............ ............ (cfr art 225 
GPD + TN 7-bijlage 2-punt 1). Bijgevolg is mevrouw ............ de “ontvanger” van de gezinsbijslagen 
voor ............ (cfr TN 19-voetnoot 10) en dient de onverschuldigde toelage aan haar te worden 
teruggevorderd (cfr TN 19 punt 3.4 + TN 7 punt 2-voetnoot 3). 

Toelichtingsnota 19 dd 18/05/21-aangepast dd 26/10/21 - 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: 

“Onverschuldigde betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden 
teruggevorderd bij de personen die deze toelagen ontvangen hebben. Deze personen worden 
als ontvanger gedefinieerd. “ 

Voetnoot 10: Ontvanger(s): de persoon die beslist of meebeslist op welke rekening de 
toelage(n) in het kader van het gezinsbeleid wordt/worden gestort. Wanneer we te maken 
hebben met een bijslagtrekkendekern, zal de bijslagtrekkende de ontvanger zijn.” 

Mevrouw ............ maakte vóór 09/03/2022 geen gebruik van de mogelijkheid om ons een nieuw 
bankrekeningnummer door te geven (cfr art. 64 GPD en art 5 BVR Begunstigde).  

Aangezien onze betalingen dan ook bevrijdend zijn gebeurd op het gekende rekeningnummer van 
mevr. ............, heeft ............ de ten onrechte toegekende toelagen (die gestort zijn op dat 
rekeningnummer) teruggevorderd van de ontvanger in dit dossier, zijnde mevr ............ (cfr de 3 
debetbrieven in bijlage). 

Mevrouw ............ en haar huidige partner de heer ............................. lieten ons weten niet akkoord te 
gaan met de terugvordering aan mevr ............ (cfr mailverkeer in bijlage: dd 03/02/22+ 07/03/22 + 
dd 09/03/22). 

Echter, mevrouw ......................... heeft ons vóór 09/03/2022 niet ingelicht dat zij geen titularis meer 
was van de rekening waarop wij de gezinsbijslagen voor ............ betaalden.  

Nochtans heeft betrokkene een mededelingsplicht om (als een goed huisvader) elke gebeurtenis mee 
te delen die een invloed heeft op het toekennen of het betalen van het Groeipakket (cfr art 9/1 BVR 
Rechten en Plichten+ Med A/32 punt 3.2). Het gegeven dat mevr. ............ niet langer rekeninghouder 
is van het bij onze diensten gekende rekeningnummer waarop het groeipakket wordt betaald, is 
zulke gebeurtenis.  

Bovendien heeft de bank zonder problemen de betalingen die wij uitkeerden aan mevrouw ............ 
(op haar naam), verder op deze rekening gestort, ook al was zij daar dan geen titularis meer van.  

Onze diensten hebben de betalingen dan ook steeds ter goeder trouw verdergezet op het bij onze 
diensten gekende bankrekeningnummer. 

Wij zijn dan ook van mening dat mevrouw kan aangesproken worden tot teruggave van de toelagen 
in het kader van het gezinsbeleid die ten onrechte werden betaald op het gekende rekeningnummer. 

Wij geven bovendien nog mee dat mevrouw ............, voorafgaand aan onderhavig beroep bij de GC, 
een klacht terzake indiende bij VUTG via de klachten- en Bemiddelingsdienst.  
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Onze diensten ontvingen in dit kader een eerste mail van VUTG dd 30/08/21. 

Op 23/09/22 heeft het VUTG mevr. ............ geïnformeerd dat ............ de terugvordering (die 
aanleiding was voor haar klacht) terecht aan mevr ............ heeft gericht: 

Van: info@groeipakket.be [mailto:info@groeipakket.be]  

Verzonden: donderdag 23 september 2021 10:11 

Aan: ................................................. 

Onderwerp: jouw vraag, ………………………………, ............ ............ ……………………….. 
(………………………….) 

 

Betreft:  ............ ............ …………………………….. 

Uw referentie: jouw vraag 

Onze referentie: ………………………………………. 

Dossierbeheerder: ………………………………….. 

Beste, 

Ik ontving jouw mail van 27 augustus 2021 naar aanleiding van een terugvorderingsbrief die je 
uitbetaler ............ je bezorgde.  

Je vraagt om de terugvordering te richten aan ........................... ………. Na onderzoek van je dossier en 
bevraging van jouw uitbetaler kan ik het volgende melden. 

Regelgeving: 

Er is onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot de leeftijd van 18 jaar. Vanaf de leeftijd van 18 
jaar tot en met de maand dat je 25 jaar wordt kan er nog een recht op het Groeipakket bestaan als je 
kind voldoet aan bepaalde voorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn: 

• Je kind volgt (niet)-hoger onderwijs. 

• Je kind is gebonden aan een leerovereenkomst. 

• Je kind volgt een stage om benoemd te kunnen worden in een openbare ambt. 

• Je kind is een schoolverlater. 

De kinderbijslag wordt toegekend aan schoolverlaters voor een periode van twaalf maanden nadat je 
kind niet meer voldoet aan de voorwaarden. Deze twaalf maanden gaan in vanaf de datum van de 
stopzetting van het onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Indien je kind terug zou voldoen aan de 
voorwaarden dan is er een onderbreking van de twaalf maanden vanaf de maand waarin er terug 
aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

Indien je kind gaat werken voldoet het niet meer aan deze voorwaarden en valt het recht op het 
Groeipakket weg. Herneemt het de studies terug, dan heeft het opnieuw recht op het Groeipakket. 
Om het recht op Groeipakket op dat moment niet te verliezen mag het: 
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• maximaal 475 uur per jaar werken in het kader van een studentenovereenkomst 

• EN in 1 maand niet meer dan 80 uren werken in elke andere tewerkstelling 

• onbeperkt een activiteit als zelfstandige uitoefenen die geen bijdragen verschuldigd is als een 
zelfstandige in hoofdberoep 

Bovendien mag je kind geen sociale uitkering ontvangen, zoals een werkloosheidsvergoeding. 

Jouw dossier: 

De terugvordering voor een bedrag van 871,71 euro heeft betrekking op het Groeipakket dat werd 
betaald in de periode van september 2020 tot en met maart 2021. In deze periode kreeg je onterecht 
het Groeipakket aangezien je kind meer dan 80 uur werkte: 

• 09/2020: 91,20 uur 

• 10/2020: 169,02 uur 

• 11/2020: 163,57 uur 

• 12/2020: 169,02 uur 

• 01/2021: 163,11 uur 

• 02/2021: 148,49 uur 

• 03/2021: 174,80 uur. 

Jouw uitbetaler dient onterecht betaalde toeslagen terug te vorderen als de vaststelling gebeurt 
binnen drie jaar na de betaling.  

De uitbetaling van het Groeipakket dient te gebeuren op een rekeningnummer waarvan minstens één 
van de begunstigden titularis van is. Jouw uitbetaler betaalt het Groeipakket sinds juli 2014 op het 
rekeningnummer ..................................... Dit rekeningnummer werd overgenomen vanuit het dossier 
van .....................  

De terugvordering dient te gebeuren bij de begunstigde(n) van het dossier. Jij bent de enige 
begunstigde in het dossier van ............ ............................ Het is voor de uitbetaler dan ook niet 
mogelijk om het bedrag bij een andere persoon terug te vorderen.   

Ik besluit uit bovenstaande gegevens dat jouw uitbetaler correct heeft gehandeld en niet kan ingaan 
op jouw vraag om de terugvordering naar ........................... ....... te sturen.  

Ik meen je hiermee voldoende te hebben ingelicht en sluit mijn tussenkomst af.  

Met vriendelijke groeten, 

................................. 

team klachten en bemiddeling 

Zoals blijkt uit bovenstaande toelichting, heeft ............ de betalingen en terugvorderingen in het 
betreffende dossier verricht in overeenstemming met de regelgeving en administratieve richtlijnen.  

----------------------- 

Regelgevende grondslag 



  
 

  11
 

-Toelichtingsnota 19-punt 3.4: 

“Onverschuldigde betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden teruggevorderd bij de 
personen die deze toelagen ontvangen hebben. Deze personen worden als ontvanger gedefinieerd. “ 

Voetnoot 10: Ontvanger(s): de persoon die beslist of meebeslist op welke rekening de toelage(n) in 
het kader van het gezinsbeleid wordt/worden gestort. Wanneer we te maken hebben met een 
bijslagtrekkendekern, zal de bijslagtrekkende de ontvanger zijn. 

-Toelichtingsnota 7-punt 2+voetnoot 3 

Ontvanger(s): De persoon of personen die de gezinstoelagen ontvangen3. Wanneer we te maken 
hebben met een bijslagtrekkendekern, zal de bijslagtrekkende de ontvanger zijn. 

Voetnoot 3: De ontvanger(s) zijn ook de personen van wie de onterecht betaalde gezinstoelagen 
worden teruggevorderd. 

-Art 69 AKBW 

§ 1. De kinderbijslag en het kraamgeld worden betaald aan de moeder. In geval van volle adoptie van 
het kind door twee personen van hetzelfde geslacht of in geval van volle adoptie door één persoon 
van het kind of het adoptiefkind van zijn echtgenoot of samenwonende van hetzelfde geslacht, wordt 
de kinderbijslag betaald aan de oudste van de verwanten in de eerste graad. 
Indien de persoon aan wie de kinderbijslag wordt betaald krachtens het eerste lid het kind niet 
daadwerkelijk opvoedt, wordt de kinderbijslag betaald aan de natuurlijke of rechtspersoon die deze 
rol vervult. 
Wanneer de twee ouders van verschillend geslacht die niet samenwonen het ouderlijke gezag 
gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en het kind niet 
uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed, wordt 
de kinderbijslag volledig aan de moeder betaald. De kinderbijslag wordt echter volledig aan de vader 
betaald vanaf diens aanvraag, als het kind en hijzelf op die datum dezelfde hoofdverblijfplaats 
hebben in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 
Rijksregister van de natuurlijke personen. 
Wanneer de twee ouders van hetzelfde geslacht die niet samenwonen het ouderlijk 
gezag gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en het kind niet 
uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed, wordt 
de kinderbijslag volledig betaald aan de oudste onder de verwanten in de eerste graad. 
De kinderbijslag wordt echter volledig aan de andere verwante betaald vanaf zijn aanvraag, als het 
kind en hijzelf op die datum dezelfde hoofdverblijfplaats hebben in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, 
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. 
Als een van de ouders de opportuniteit betwist van de betaling van de kinderbijslag op grond van de 
bepalingen van het derde en het vierde lid, kan hij de familierechtbank vragen hemzelf 
als bijslagtrekkende aan te wijzen, in het belang van het kind. Die aanwijzing heeft uitwerking de 
eerste dag van de maand na de maand waarin de beslissing van de rechtbank betekend is aan de 
bevoegde kinderbijslaginstelling. 
In de situaties bedoeld in het derde en het vierde lid kan de kinderbijslag op vraag van beide ouders 
gestort worden op een rekening waartoe ze beiden toegang hebben. 
De adoptiepremie wordt betaald aan de adoptant. 
Als echtgenoten of samenwonenden in de zin van artikel 343 van het Burgerlijk Wetboek het kind 
samen geadopteerd hebben, bepalen zij aan wie van beiden de adoptiepremie betaald wordt. In 
geval van betwisting of van niet-aanwijzing, wordt de premie uitbetaald aan de 
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vrouwelijke adoptant indien de echtgenoten of samenwonenden van verschillend geslacht zijn of aan 
de oudste van de echtgenoten of de samenwonenden indien deze van hetzelfde geslacht zijn. 
§ 1/1. De vader die door artikel 31, § 1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 
houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen als bijslagtrekkende was 
aangeduid, verliest de hoedanigheid van bijslagtrekkende ten voordele van de moeder. 
Om de continuïteit van de betaling te garanderen wordt de gezinsbijslag verder aan de vader 
betaald. De moeder kan echter verzoeken dat de gezinsbijslag rechtstreeks aan haar wordt betaald. 
Het verzoek vindt uitwerking vanaf de maand die volgt op de ontvangst ervan door de 
kinderbijslaginstelling. 
De betalingen die het kinderbijslagfonds voorafgaand aan de uitwerking van dit verzoek aan de 
vader heeft gedaan, zijn bevrijdend. 
 
§2. De kinderbijslag wordt aan het rechtgevend kind zelf uitbetaald: 
a) als het gehuwd is; 
b) als het ontvoogd is of de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en niet bij de in § 1 bedoelde persoon 
woont. Aan deze laatste voorwaarde is voldaan door afzonderlijke hoofdverblijfplaatsen als bedoeld 
in artikel 3, 1e lid, 5° van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen, of als met daartoe voorgelegde officiële documenten aangetoond wordt dat de 
gegevens in het Rijksregister niet of niet meer overeenstemmen met de realiteit; 
c) als het zelf bijslagtrekkende is voor één of meer van zijn kinderen. 
Het kind bedoeld in deze paragraaf kan evenwel in zijn eigen belang een andere persoon 
als bijslagtrekkende aanwijzen, op voorwaarde dat die persoon met het kind verbonden is door 
verwantschap of aanverwantschap in de eerste graad. De verwantschap verworven 
door adoptie wordt in aanmerking genomen. 
Het kind bedoeld in deze paragraaf is rechtsbekwaam om zelf als eiser of verweerder in rechte op te 
treden in de geschillen betreffende de rechten op kinderbijslag. 
§2bis. In afwijking van de §§ 1 en 2, bepaalt de Koning de persoon die kan aangeduid worden 
als bijslagtrekkende in het geval van een ontvoering van het kind. Hij bepaalt eveneens wat er moet 
verstaan worden onder ontvoering alsook de periode tijdens welke deze 
persoon bijslagtrekkende kan zijn. 
 
§3. Zo het belang van het kind dit vereist, kan de vader, de moeder, de adoptant, de pleegvoogd, de 
toeziende voogd, de curator, de bewindvoerder of de rechthebbende, naargelang het geval, 
overeenkomstig artikel 572bis, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek of overeenkomstig artikel 594, 8°, 
van hetzelfde Wetboek, verzet aantekenen tegen de betaling aan de persoon bedoeld in de §§ 1, 2 of 
2bis. Het meerderjarig kind kan zich ook, overeenkomstig artikel 572bis, 14°, van hetzelfde Wetboek, 
verzetten tegen de betaling aan de persoon bedoeld in § 1 door zijn belang in te roepen. 
 

-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 
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pleeggezin voordoet ten aanzien van het rechtgevende kind en zolang de toekenning ervan niet 
wordt herroepen onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering daarvoor heeft bepaald. 
De bijslagtrekkende kan van bankrekening veranderen mits naleving van de regels opgelegd door 
artikel 64. 
§2. Een bijslagtrekkende die een gezin vormt met een persoon die in aanmerking komt voor de 
toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en minder- validen, vermeld in artikel 50ter 
juncto artikel 56, §2, artikel 56quinquies, §1, en artikel 57, eerste lid, van de Algemene 
kinderbijslagwet, kan de uitbetalingsactor schriftelijk verzoeken onmiddellijk de bepalingen over de 
aanwijzing van begunstigden en over de uitvoeringsregels van uitbetaling, vermeld in boek 2, deel 4, 
titel 1, hoofdstuk 1, en boek 2, deel 4, titel 2, hoofdstuk 1, toe te passen. 
De Vlaamse Regering kan het eerste lid van deze paragraaf uitbreiden tot andere personen dan 
de bijslagtrekkende. 
§3. Vanaf 1 januari 2020 kan een bijslagtrekkende of een mogelijke begunstigde die dat wil, in 
afwijking van paragraaf 1 en met een schriftelijk verzoek, de uitbetalingsactor vragen om de 
bepalingen over de aanwijzing van begunstigden en over de regels over de uitbetaling, vermeld in 
boek 2, deel 4, titel 1, hoofdstuk 1, en deel 4, titel 2, hoofdstuk 1, toe te passen. 
In afwijking van het eerste lid kan een bijslagtrekkende niet vragen om de bepalingen inzake 
begunstigden toe te passen wanneer onder toepassing van artikel 210, §5, nog een proportionele 
verdeling loopt. Deze kan wel van bankrekening wijzigingen onder toepassing van paragraaf 1, vierde 
lid, en van uitbetalingsactor wijzigen overeenkomstig artikel 227, §2, van dit decreet. 
 
-Toelichtingsnota 7-bijlage 2-punt 1: 
Dit betekent ook dat er geen overschakeling van bijslagtrekkende naar begunstigde is als er zich bij 
de feitelijk scheiding een van de volgende situaties voordoet: 

 De bijslagtrekkende verhuist met (één van de) kind(eren); 
 De bijslagtrekkende verhuist met alle kinderen; 
 De bijslagtrekkende verhuist alleen en de kinderen blijven bij de andere ouder; 
 De andere ouder verhuist met (één van de) kind(eren); 
 De andere ouder verhuist en de kinderen blijven bij de bijslagtrekkende. 

Het bijslagtrekkendedossier blijft op vlak van bijslagtrekkende zoals het is. 

 
-Art 76 Groeipakketdecreet 

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 64 Groeipakketdecreet 

§1. Als één persoon als begunstigde van de gezinsbijslagen, vermeld in deel 1 van boek 2, wordt 
aangewezen, wijst die begunstigde voor de uitbetaling van de toelagen een uitbetalingsactor naar 
keuze aan en geeft hij een bankrekening op aan de gekozen uitbetalingsactor. 

De keuze van uitbetalingsactor en de opgave van de bankrekening door de begunstigde, vermeld in 
het eerste lid, gelden voor alle toelagen in het kader van het gezinsbeleid die aan hem worden 
uitbetaald. De keuze geldt voor alle kinderen van de begunstigde. 
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§2. De begunstigde kan met een schriftelijk verzoek de uitbetalingsactor of de bankrekening wijzigen 

-Art 5 BVR Begunstigde 

§1. Het verzoek tot wijziging van uitbetalingsactor of bankrekening, vermeld in artikel 64, §2, eerste 
lid, en artikel 65, §2, eerste lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, wordt ingediend conform de 
voorwaarden, vermeld in artikel 4, §1 tot en met §3 

-Art 4 BVR Begunstigde 

§1. Met toepassing van artikel 64, §1, eerste lid en artikel 65, §5, derde lid 
van het Groeipakketdecreet van 2018 wijst de begunstigde op elektronische of schriftelijke wijze de 
uitbetalingsactor van zijn keuze aan en geeft een bankrekening op. Het verzoek wordt gedagtekend 
en ondertekend door de begunstigde. 
De begunstigde is titularis van de opgegeven bankrekening. De controle van 
de bankrekening geschiedt op basis van een door het agentschap Opgroeien regie en de financiële 
instelling van de begunstigde gesloten overeenkomst. 
.. 
§3. De uitbetalingsactoren kunnen op eigen verantwoordelijkheid de gezinsbijslagen op de 
opgegeven bankrekening storten. Als ze na verloop van één maand geen bewijs hebben ontvangen 
dat minstens één van de begunstigden effectief titularis van de opgegeven bankrekening is, mogen 
de gezinsbijslagen niet langer op de opgegeven bankrekening worden gestort. In afwachting dat de 
begunstigden een nieuwe bankrekening opgeven, worden ze per circulaire cheque uitbetaald. 
Als de controle, vermeld in het eerste lid, niet uitgevoerd kan worden, kan de 
opgegeven bankrekening alleen aanvaard worden op basis van een formulier waarvan het model is 
opgesteld door het agentschap. Dat formulier wordt door de begunstigde, vermeld in artikel 64, §1, 
eerste lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, of door beide begunstigden, vermeld in artikel 65, 
§1, eerste lid, van het voormelde decreet, ondertekend en door de financiële instelling gevalideerd. 
- Art 9/1 BVR Rechten en Plichten 

De begunstigden zijn ertoe gehouden onmiddellijk de bevoegde uitbetalingsactor op de hoogte te 
brengen van elk element, met uitzondering van de inwerkingtreding van een nieuwe wettelijke of 
reglementaire bepaling die op hen betrekking zou kunnen hebben, dat de toekenning of de betaling 
van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid zou kunnen wijzigen. 

-Mededeling A/32-punt 3.2 

3.2. Meldingsplicht begunstigden (art. 18 BVR borging – art. 9/1 BVR R&P) 
Het algemene rechtsbeginsel waarbij de begunstigden – als een goed huisvader -  alle wijzigingen die 
een impact kunnen hebben op het toekennen of het betalen van de toelagen aan de uitbetalingsactor 
moeten meedelen, werd in tegenstelling tot de federale kinderbijslagreglementering aanvankelijk 
niet uitdrukkelijk opgenomen in de Groeipakketwetgeving. 
De mededelingsplicht wordt nu expliciet opgenomen in het BVR rechten en plichten zodat de 
toepassing van het principe duidelijk wettelijk wordt verankerd. De mededelingsplicht kadert in de 
terugvordering van onverschuldigde betalingen en de handhaving. 
Een onverschuldigde betaling die het gevolg is van het niet-naleven van een mededelingsplicht kan 
niet worden gekwalificeerd als een debet A in toelichtingsnota 19, punt 3.3. Het niet voldoen aan de 
mededelingsplicht wordt ook beschouwd als een inbreuk op artikel 137 of 138 van 
het Groeipakketdecreet van 2018. 
In de praktijk werd dit verdergezet bij de inwerkingtreding van het Groeipakket en is de impact 
hiervan dus beperkt. Deze praktijk krijgt dus nu een uitdrukkelijke wettelijke grondslag. 
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Deze bepaling treedt in werking op 26/03/2022. 
 
-Toelichtingsnota 7-punt 6 (Betaalmodaliteiten) 

6. Betaalmodaliteiten 

6.1. Keuze van de bankrekening 
6.1.1. Eén begunstigde/bijslagtrekkende: keuze bankrekening (art. 64 en art. 225, § 1 
Groeipakketdecreet – laatste lid, art. 4 BVR Begunstigden) 

 De begunstigde kiest zijn bankrekening: 
 De begunstigde is minstens één van de titularissen van de bankrekening. 

.. 
Gemeenschappelijk voor 6.1.1. en 6.1.2: hoe aanvragen? 

 De begunstigde(n) kan/kunnen dit schriftelijk of elektronisch vragen. 
 Indien er 2 begunstigden zijn, moet de vraag door beiden ondertekend zijn. 

o Wat als enkel de jongste begunstigde ondertekend heeft? 
De oudste moet geïnformeerd worden over deze keuze en zijn akkoord wordt 
gevraagd. Indien hij niet reageert of niet akkoord is, wordt de jongste de ontvanger 
van de gezinstoelagen. 

o Wat als enkel de oudste begunstigde ondertekend heeft? 
De jongste moet geïnformeerd worden over deze keuze en zijn akkoord wordt 
gevraagd. Indien hij niet reageert of niet akkoord is, wordt hij de ontvanger van de 
gezinstoelagen. 

 De uitbetalingsactoren kunnen op eigen verantwoordelijkheid beslissen, om in afwachting 
van het resultaat van de Febelfin-controle de bijslag op de bankrekening te storten. 

 Indien na 30 dagen geen bevestiging dat (een van) de begunstigde titularis is, kan de 
opgegeven rekening niet langer gebruikt worden. Er wordt dan betaald met een circulaire 
cheque op naam van de jongste en er wordt een nieuw rekeningnummer gevraagd. 

6.1.5. Wijziging van bankrekeningnummer (art. 64 en art. 65 Groeipakketdecreet, art. 5 BVR 
Begunstigden) 

 De begunstigde(n) kan/kunnen vrij een nieuw rekeningnummer kiezen. 
 Zijn er twee begunstigden: 

o ze maken samen een nieuwe keuze; 
o komen ze niet tot een consensus: de jongste kiest of bij gebrek aan keuze betaling via 

circulaire cheque op naam van de jongste. 
 Het verzoek tot wijziging gebeurt schriftelijk of elektronisch.  Het verzoek kan tot het 

uitwerking heeft, ingetrokken worden. 
 Een verzoek tot wijziging van bankrekening gaat ten laatste in vanaf de maand die volgt op 

de maand waarin de wijziging is doorgegeven.. 
 Indien de controle van het bankrekeningnummer nog hangende is, mag de uitbetalingsactor 

op eigen verantwoordelijkheid beslissen, om in afwachting van het resultaat van de controle 
de bijslag op de nieuwe bankrekening te storten. 

 Indien na 30 dagen geen bevestiging van de titularis van de rekening ontvangen wordt,  mag 
niet meer op die rekening gestort worden en wordt een model W aan de begunstigde(n) 
gestuurd. In afwachting wordt er betaald via circulaire cheque op naam van de jongste. 
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6.1.6. Intrekking van de toestemming voor de betaling op de rekening (art. 6 BVR Begunstigden) 

 Elke begunstigde (ook als er 2 zijn)  kan zijn keuze van bankrekening elektronisch of 
schriftelijk intrekken. 

 In dat geval verwittigt  de uitbetalingsactor onmiddellijk de andere begunstigde; hij verzoekt 
hen om samen een nieuwe keuze te maken; bij gebrek aan akkoord beslist de jongste. 

 Als de oudste zijn keuze intrekt en de jongste reageert niet, wordt dit aanzien als onenigheid 
en zal er betaald worden volgens de keuze van de jongste of via circulaire cheque op naam 
van de jongste 

-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.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 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 29 BVR Rechtgevend kind 
§1. De winstgevende activiteit van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, leidt tot de 
schorsing van de gezinsbijslagen, tenzij die activiteit: 
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1. gedurende maximaal 475 uur, waarvoor een verminderde sociale bijdrage verschuldigd is, 
uitgeoefend wordt 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 niet meer dan tachtig uren uitgeoefend wordt in het kader van elke 
tewerkstelling, die geen tewerkstelling is als vermeld in punt 1°; 

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

Als het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, 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, worden 
de gezinsbijslagen geschorst voor de maand waarop de uitkering betrekking heeft. Als het een sociale 
uitkering ontvangt die voortvloeit uit een tewerkstelling tijdens een systeem van alternerend leren of 
een bezoldigde stageovereenkomst, worden de maandelijkse gezinsbijslagen niet geschorst. 
§2. De tewerkstelling die het kind dat een systeem van alternerend leren en werken volgt, uitoefent 
in het kader van de praktische opleiding op de werkplek, of die het kind uitoefent tijdens een 
bezoldigde stageovereenkomst, worden niet beschouwd als een winstgevende activiteit. Met 
betrekking tot de voorwaarden gesteld in het eerste lid van de eerste paragraaf van dit artikel, 
moeten de voorwaarden uit artikel 1, 2°, derde zin van het Koninklijk Besluit van 14 juli 1995 waarbij 
sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VII van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten, vervuld worden in hoofde van 
de leerling die een systeem van alternerend leren en werken volgt. 
 -Art 40 BVR Rechtgevend kind 

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; 
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 
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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 46 BVR Rechtgevend kind 

§1. In dit artikel wordt verstaan onder koninklijk besluit van 12 augustus 1985: het koninklijk besluit 
van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de Algemene kinderbijslagwet. 

§2. De volgende categorieën van kinderen die voor 1 januari 2019 recht hadden op kinderbijslag of 
toeslagen op basis van de kinderbijslagreglementering, en die uitgesloten worden van dat recht 
conform artikel 8, §2, eerste lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, blijven recht geven 
op gezinsbijslagen: 

1. het kind dat zich bevindt in de initiële toekenningsperiode van 360 kalenderdagen, vermeld in 
artikel 1, §1, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985, voor de resterende 
toekenningsperiode, zonder verlengingen. Het kind waarvoor de voormelde 
initiële toekenningsperiode van 360 dagen werd verlengd, totdat de jongere twee, al dan niet 
opeenvolgende, positieve evaluaties van zijn zoekgedrag naar werk gekregen heeft, voor een 
periode van zes maanden die aanvangt op de datum van de laatste evaluatie vóór 
de inwerkingtreding van dit besluit; 

2. het kind dat door ziekte belet is zich tijdig in te schrijven als werkzoekende of dat ziek wordt 
tijdens de beroepsinschakelingstijd, als hij blijft voldoen aan de voorwaarden, vermeld in 
artikel 4, §1, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985. De voorwaarde om 
zich aansluitend aan de ziekteperiode in te schrijven als werkzoekende vervalt. De duur van 
de ziekte wordt geattesteerd door een arts; 

3. de leerling, student of stagiair die voor 1 januari 2019 recht had op kinderbijslag en die 
uitgesloten wordt van het recht overeenkomstig artikel 29 of 36, voor het school- of 
academiejaar 2018-2019, als hij blijft voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 13 en 
14 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden 
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waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een 
vorming doorloopt; 

4. het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte dat voor 1 januari 2019 recht had op 
een maandelijkse toeslag en dat uitgesloten wordt van het recht door de toepassing van 
artikel 14 van dit besluit, als hij blijft voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 12, 
eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 
56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale 
bepalingen, en tot de eerstvolgende herziening na 1 januari 2019 of het einde van de 
erkenning; 

5. het kind dat overeenkomstig de toepassing van ministeriële omzendbrief 335 van 8 juni 1976 
op 31 december 2018 recht had op kinderbijslag in het niet-hoger onderwijs op basis van de 
afwijking die voorzien werd voor het regelmatig volgen van de lessen voor een ziek kind, 
behoudt dit recht overeenkomstig deze toepassing ten laatste tot het einde van 
de zomervakantie volgend het schooljaar waarin de ziekte werd vastgesteld. 

De kinderen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, behouden hun recht op gezinsbijslagen als ze voldoen 
aan de voorwaarden, vermeld in artikel 40 en 41 van dit besluit. Als er voor die kinderen met 
toepassing van artikel 40 en 41 van dit besluit niet langer een recht op gezinsbijslagen bestaat, 
worden de voorwaarden, vermeld in artikel 4, §1/2 en §2, van het koninklijk besluit van 12 augustus 
1985, toegepast. 

§3. Als er op basis van artikel 5, §1, van dit besluit geen recht op gezinsbijslagen bestaat, kan aan 
de ouder van het ontvoerde kind die vlak voor de ontvoering geen bijslagtrekkende was voor dat 
kind, de gezinsbijslag toegekend worden als die ouder niet uitgesloten kan worden 
om begunstigde te zijn op basis van artikel 57, §2, van het Groeipakketdecreet van 2018. 

De ouder, vermeld in het eerste lid, mag alleen beschouwd worden als begunstigde als hij niet 
rechtstreeks of onrechtstreeks heeft deelgenomen aan de ontvoering van het kind. 

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

§3. In afwijking van paragraaf twee, tweede lid, als één of meerdere van de kinderen binnen een 
groepering een rechtgevend kind is zoals bedoeld in artikel 8, §2, 4°, wordt het bedrag waarop 
dit rechtgevend kind recht heeft op 31 december 2018 voor de duur van het recht behouden. 

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

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

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

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

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. 
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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. 

§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. 
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-Art 104 Groeipakketdecreet: 

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

 

- e-mail d.d. 23.05.2022 van de verwerende partij op vraag van het secretariaat van de 
Geschillencommissie inzake de tewerkstelling van de zoon van verzoekster: 

“De dossierbeheerder heeft me zonet meegedeeld dat ............ ........................... voltijds werkt vanaf 
15/09/2020 tot heden.” 

 

5. Beoordeling in rechte 

De Geschillencommissie meent dat het in de voorliggende betwisting niet gaat over de vraag naar 
het onverschuldigd karakter van het Groeipakket dat betaald werd voor de zoon van verzoekster.  Er 
lijkt tussen partijen namelijk geen betwisting te bestaan over het feit dat de zoon van verzoekster 
tijdens de betwiste periode de tewerkstellingsnorm voor het Groeipakket overschreed (als student / 
schoolverlater).  De betwisting gaat over de afwikkeling van de terugstorting van het ontstane debet. 

Aangezien er geen betwisting wordt gevoerd over het ontstane debet, stelt de Geschillencommissie 
vooreerst vast dat het onverschuldigd betaalde Groeipakket principieel dient te worden 
teruggevorderd opdat de gelden terugvloeien naar de sociale zekerheid, cf. artikel 103, §1 
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. 

Als de toelage niet teruggevorderd kan worden door middel van inhoudingen, als de betrokkene niet 
reageert op minimaal twee aanmaningen van de uitbetalingsactor of als hij het afbetalingsplan dat 
is overeengekomen met de uitbetalingsactor, niet langer uitvoert, vordert de Vlaamse 
Belastingdienst de onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid terug. De 
uitbetalingsactor bezorgt de gegevens van de personen bij wie de ten onrechte betaalde toelagen in 
het kader van het gezinsbeleid bij dwangbevel moeten worden ingevorderd, via het agentschap 
Opgroeien regie, aan de Vlaamse Belastingdienst.” 

 

De verwerende partij stelt het debet te hebben teruggevorderd bij verzoekster aangezien zij bij de 
uitbetalingsactor gekend was als degene aan wie de betalingen dienden toe te komen. De 
verwerende partij stelt dat verzoekster er hen nooit over heeft geïnformeerd dat zij niet langer 
rekeninghouder was van het rekeningnummer dat bij verwerende partij gekend was.  Verwerende 
partij meent dan ook steeds bevrijdend te hebben betaald op het gekende rekeningnummer en ook 
via de bank bleef dit doorlopen ook al was verzoekster geen titularis meer van de rekening zoals 
naderhand gebleken (cf.  “Het dossier is ook op vandaag nog steeds een BTK-dossier op naam van 
............ ............ (cfr art 225 GPD + TN 7-bijlage 2-punt 1). Bijgevolg is mevrouw ............ de 
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“ontvanger” van de gezinsbijslagen voor ............ (cfr TN 19-voetnoot 10) en dient de onverschuldigde 
toelage aan haar te worden teruggevorderd (cfr TN 19 punt 3.4 + TN 7 punt 2-voetnoot 3). 

Toelichtingsnota 19 dd 18/05/21-aangepast dd 26/10/21 - 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: 

“Onverschuldigde betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden 
teruggevorderd bij de personen die deze toelagen ontvangen hebben. Deze personen worden 
als ontvanger gedefinieerd. “ 

Voetnoot 10: Ontvanger(s): de persoon die beslist of meebeslist op welke rekening de 
toelage(n) in het kader van het gezinsbeleid wordt/worden gestort. Wanneer we te maken 
hebben met een bijslagtrekkendekern, zal de bijslagtrekkende de ontvanger zijn.” 

Mevrouw ............ maakte vóór 09/03/2022 geen gebruik van de mogelijkheid om ons een nieuw 
bankrekeningnummer door te geven (cfr art. 64 GPD en art 5 BVR Begunstigde).  

Aangezien onze betalingen dan ook bevrijdend zijn gebeurd op het gekende rekeningnummer van 
mevr. ............, heeft ............ de ten onrechte toegekende toelagen (die gestort zijn op dat 
rekeningnummer) teruggevorderd van de ontvanger in dit dossier, zijnde mevr ............ (cfr de 3 
debetbrieven in bijlage). 

Mevrouw ............ en haar huidige partner de heer ............................. lieten ons weten niet akkoord te 
gaan met de terugvordering aan mevr ............ (cfr mailverkeer in bijlage: dd 03/02/22+ 07/03/22 + 
dd 09/03/22). 

Echter, mevrouw ......................... heeft ons vóór 09/03/2022 niet ingelicht dat zij geen titularis meer 
was van de rekening waarop wij de gezinsbijslagen voor ............ betaalden.  

Nochtans heeft betrokkene een mededelingsplicht om (als een goed huisvader) elke gebeurtenis mee 
te delen die een invloed heeft op het toekennen of het betalen van het Groeipakket (cfr art 9/1 BVR 
Rechten en Plichten+ Med A/32 punt 3.2). Het gegeven dat mevr. ............ niet langer rekeninghouder 
is van het bij onze diensten gekende rekeningnummer waarop het groeipakket wordt betaald, is 
zulke gebeurtenis.  

Bovendien heeft de bank zonder problemen de betalingen die wij uitkeerden aan mevrouw ............ 
(op haar naam), verder op deze rekening gestort, ook al was zij daar dan geen titularis meer van.  

Onze diensten hebben de betalingen dan ook steeds ter goeder trouw verdergezet op het bij onze 
diensten gekende bankrekeningnummer. 

Wij zijn dan ook van mening dat mevrouw kan aangesproken worden tot teruggave van de toelagen 
in het kader van het gezinsbeleid die ten onrechte werden betaald op het gekende rekeningnummer. 

 

De verzoekster geeft aan dat zij geen rekeninghouder meer was van de rekening waarop het 
onverschuldigde Groeipakket werd gestort.  Uit de beschikbare stukken blijkt dat zij niet langer bij de 
heer ....... ........................... gedomicilieerd was vanaf 15.09.2020 (echtscheiding uitgesproken op 
19.01.2021).  In het kader van de vereffening van hun rekeningen brengt verzoekster een document 
van de bank bij, gedateerd op 05.10.2020, ondertekend door verzoekster en haar ex-echtgenoot, de 
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heer ....... ..........................., waaruit blijkt dat verzoekster werd geschrapt als medehouder en enkel 
de heer ........................... nog houder is inzake de rekening ..................................... 

Voormeld document is gedateerd op 05.10.2020 zodat er wellicht mag worden vanuit gegaan dat 
verzoekster op die dag het document ondertekende en vervolgens niet langer toegang had tot de 
rekening.  Gegeven het feit dat uit de toelichting door verwerende partij blijkt dat het Groeipakket 
m.b.t. de maand september 2020, werd uitbetaald op 07.10.2020, kan volgens de 
Geschillencommissie worden aangenomen dat verzoekster er geen zicht meer op had dat deze 
betaling heeft plaatsgevonden.  Gelet op het feit dat verzoekster niet ten gronde betwist dat haar 
zoon de tewerkstellingsnorm overschreed vanaf september 2020 en nergens blijkt dat zij haar 
uitbetalingsactor zou gevraagd hebben naar het Groeipakket vanaf september 2020 en evenmin een 
nieuw rekeningnummer heeft doorgegeven, meent de Geschillencommissie er te kunnen vanuit 
gaan dat de verzoekster meende niet langer recht te hebben op het Groeipakket voor haar zoon (uit 
de beschikbare stukken blijkt overigens dat de zoon van verzoekster voltijds was tewerkgesteld 
vanaf 15.09.2020).   

Dit blijkt ook als dusdanig uit de bijkomende informatie die de verzoekster per e-mail d.d. 
30.05.2022 verstrekte op vraag van het secretariaat van de Geschillencommissie per e-mail d.d. 
23.05.2022: 

“(…) Hieronder de paragraaf betreffende kindergeld uit de EOT : beide kidneren hadden dus geen 
recht meer op kindergeld, zo blijkt. 

‘REGELING TEN AANZIEN VAN DE KINDEREN Partijen verklaren dat zij twee, thans meerderjarige 
kinderen hebben te weten: ........................... ............. en ........................ ............, waarvoor geen 
regeling getroffen dient getroffen tewordenconform artikel 1288, eerste lid, 2° en 3° van het 
Gerechtelijk Wetboek aangezien zij beiden meerderjarig zijn, een passende opleiding hebben voltooid 
en thans in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Met andere woorden is géén der 
echtgenoten onderhoudsgeld verschuldigd aan de andere echtgeno(o)t(e) voor welke kosten dan ook, 
bv. inzake verblijfsoverstijgende en buitengewone kosten, noch dient er een regeling getroffen te 
worden in verband met de kinderbijslag, noch het fiscaal voordeel voor kind ten laste.’ 

(…) 

Werd er in het kader van uw echtscheiding een vonnis uitgesproken waarin bepalingen zijn 
opgenomen over de bestemming van de kinderbijslag? Vide supra 

Misschien is er een onderlinge overeenkomst tussen u en de heer ........................... waarin is bepaald 
aan wie van jullie beiden, de kinderbijslag of andere bedragen voor uw zoon ............, toekomt? Neen, 
dat was niet nodig vermits er geen recht meer op was. 

Indien u mij hiervan een kopie per mail zou kunnen bezorgen, zou dit nuttig kunnen zijn om tot een 
oplossing te komen in uw dossier. 

(…) 

Mag ik u ook vragen of u eventueel de bank hebt aangesproken over het feit dat de kinderbijslag niet 
bij u is terechtgekomen ten gevolge van uw schrapping als rekeninghouder? ja 

Heeft de bank u daarover eventueel bepaalde suggesties gedaan qua mogelijke oplossingen? Neen, 
dat heeft de bank niet gedaan omdat het evident was voor mij en de bankmanager dat mijn ex-man 
het verschuldigde bedrag diende terug te betalen omdat hij het onterecht op zijn rekening heeft 
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ontvangen maar niet gereageerd heeft op herhaald aandringen van mijn kant, nadat ik hem alle 
nodige emails heb gestuurd.” 

 

Principieel rust inderdaad op verzoekster een informatieverplichting ten aanzien van de 
uitbetalingsactor, maar in de gegeven omstandigheden kan worden aangenomen dat het voor 
verzoekster geen nut meer had om die mededeling te doen aangezien zij geen betalingen meer 
verwachtte, cf. artikel 9/1 BVR Rechten en plichten begunstigden1: 
“De begunstigden zijn ertoe gehouden onmiddellijk de bevoegde uitbetalingsactor op de hoogte te 
brengen van elk element, met uitzondering van de inwerkingtreding van een nieuwe wettelijke of 
reglementaire bepaling die op hen betrekking zou kunnen hebben, dat de toekenning of de betaling 
van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid zou kunnen wijzigen.” 

Verzoekster geeft aan dat zij zelf haar ex-echtgenoot heeft aangemaand om het onverschuldigde 
Groeipakket dat hij op zijn rekening heeft ontvangen, terug te storten maar haar ex-echtgenoot is 
niet ingegaan op haar vraag.  Verzoekster heeft tevens diverse malen de contactgegevens van haar 
ex-echtgenoot doorgegeven aan de verwerende partij met de vraag om rechtstreeks bij hem terug 
te vorderen, aangezien hij de bedragen op de rekening heeft ontvangen en er enige rekeninghouder 
van is. 

De verwerende partij geeft aan niet te kunnen ingaan op de vraag van verzoekster om het 
onverschuldigde Groeipakket terug te vorderen bij de ex-echtgenoot van verzoekster.  Verwerende 
partij steunt zich hiervoor op de administratieve onderrichtingen van het Agentschap Uitbetaling 
Groeipakket in de Toelichtingsnota nr. 19 (versie 26.10.2021), punt 3.4. (“Onverschuldigde betaalde 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden teruggevorderd bij de personen die deze toelagen 
ontvangen hebben. Deze personen worden als ontvanger gedefinieerd.”; voetnoot 10: “Ontvanger(s): 
de persoon die beslist of meebeslist op welke rekening de toelage(n) in het kader van het gezinsbeleid 
wordt/worden gestort. Wanneer we te maken hebben met een bijslagtrekkende kern, zal de 
bijslagtrekkende de ontvanger zijn.”) en de Toelichtingsnota nr. 7 d.d. 18.4.2019, punt 2, voetnoot 3 
(“De ontvanger(s) zijn ook de personen van wie de onterecht betaalde gezinstoelagen worden 
teruggevorderd.”). 

 

De Geschillencommissie meent dat op basis van het door verzoekster bijgebrachte document van de 
bank dient te worden aangenomen dat verzoekster vanaf 05.10.2020 geen toegang meer had tot de 
rekening waarop op 07.10.2020 de kinderbijslag voor de maand september werd gestort, en 
vervolgens ook geen zicht meer had op de daaropvolgende betalingen van het Groeipakket die 
naderhand onverschuldigd bleken te zijn gestort.  Verzoekster heeft derhalve het onverschuldigde 
Groeipakket nooit effectief ontvangen.  In die zin meent de Geschillencommissie dat de situatie van 
verzoekster niet strookt met de administratieve onderrichtingen waarbij de situatie beoogd wordt 
waarin de onverschuldigd betaalde gezinstoelagen dienen te worden teruggevorderd van de 
persoon die deze toelagen ontvangen heeft. 

Bij toepassing van de algemene principes van het burgerlijk recht meent de Geschillencommissie dat 
artikel 1376 Burgerlijk Wetboek de nodige rechtsgrond verschaft aan de verwerende partij om het 

 
1 Besluit d.d. 13 juli 2018 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en 
plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de 
ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid. 
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onverschuldigde Groeipakket dat verkeerdelijk terecht gekomen is bij de ex-echtgenoot van 
verzoekster, van hem terug te vorderen: 
cf. Artikel 1376 BW: “Hij die bij vergissing of met zijn weten iets ontvangen heeft dat hem niet 
verschuldigd was, is verplicht het terug te geven aan degene van wie hij het ontvangen heeft zonder 
dat het verschuldigd was.”. 
 
In de mate dat de betalingen steeds verder gebeurden op de rekening waarvan de ex-echtgenoot 
van verzoekster, enige rekeninghouder was, en de betalingen onverschuldigd blijken, is de ex-
echtgenoot van verzoekster ertoe gehouden deze terug te storten aangezien het gaat om gelden uit 
de sociale zekerheid die hem niet toekomen. 

 

6. Beslissing: 

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

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

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 
vordering van de verzoekster ontvankelijk en gegrond is in die zin dat verzoekster er niet toe kan 
gehouden zijn om de onverschuldigd betaalde gezinstoelagen terug te storten aan verwerende 
partij; verwerende partij dient de onverschuldigde gezinstoelagen op grond van artikel 1376 
Burgerlijk Wetboek terug te vorderen bij de ex-echtgenoot van verzoekster die de betrokken 
bedragen als enige rekeninghouder heeft ontvangen. 

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 


