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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/58 

17 juni 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/20/A0059 

 

INZAKE: ………………………………………………………………………………………………………..; 
 
- Verzoekster -  

 

TEGEN:  

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

 - Verwerende partij - 

 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat verzoekster op 11 mei 2020 indiende bij het secretariaat van de 
Geschillencommissie1  en gelet op de brief van de Geschillencommissie van 11 augustus 

 
1 Bij de bepalingen van artikel 104, 1e lid van het Decreet van 27 april 2018 (tot regeling van de toelagen in het kader van 
het gezinsbeleid) werd er bij Kind en Gezin (Opgroeien Regie) een geschillencommissie ingericht.  In toepassing van het 2e 
lid van voormeld artikel kan er tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan na afloop van de termijn waarin hij op basis van dit decreet een beslissing moet 
nemen (met uitzondering van de in het 3e lid bepaalde uitzonderingen), alleen beroep worden ingesteld bij deze 
geschillencommissie. 
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2020 dat het verzoek ten aanzien van de Geschillencommissie slechts ontvankelijk was voor 
de periode vanaf 1 januari 2019 en dat er voorlopig geen zitting zou bepaald worden in geval 
van beroep bij de arbeidsrechtbank voor de betwiste periode vóór 2019.  

Gelet op het verzoek van de echtgenoot van verzoekster, de heer ………….., d.d. 17 januari 
2022 aan de Geschillencommissie om de procedure te reactiveren en een hoorzitting vast te 
stellen, gelet op het vonnis van de arbeidsrechtbank te ……………….., afdeling ………………….. 
uitgesproken op 20 oktober 2021, over de periode voorafgaand aan 1 januari 2019; tegen dit 
vonnis werd geen beroep aangetekend zodat het kracht van gewijsde heeft.  

Gelet op de mededeling van de Geschillencommissie aan verzoekster d.d. 7 februari 2022 
dat het verzoek zal behandeld worden op de zitting van 17 juni 2022; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun belangen 
op deze zitting van 17 juni 2022 kunnen komen verdedigen of zich daarbij door een 
raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat de heer ................ (bij volmacht) verzoekster heeft vertegenwoordigd 
op de zitting van 17 juni 2022 (digitaal via Teams) en werd gehoord;  

Gelet op het feit dat verwerende partij op de zitting van 17 juni 2022 niet is verschenen noch 
zich heeft laten vertegenwoordigen;   

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

Verzoekster is op 7 september 2001 gehuwd met de heer ........  ................. 

Sinds 31 mei 2005 zijn verzoekster en haar echtgenoot apart gedomicilieerd. Verzoekster woont 
sinds voornoemde datum samen met haar moeder en stiefvader. Zij zijn gedomicilieerd aan de 
………………………………………... Sinds 10 december 2005 woont ook ........  ....................(° …….2004) op 
voornoemd adres. 

De heer ................ was van 14 maart 2002 tot 14 april 2010 gedomicilieerd te ……………………... Sinds 
14 april 2010 is hij woonachtig te ……………………….. 

Het echtpaar .................... -................ heeft samen 3 kinderen, allen geboren na de feitelijke 
scheiding en gedomicilieerd bij de vader. Het betreft:  

………….. ................ (°……………….); 
…………. ................ (° ………………); 
………… ................ (°……………………..). 
 
Het vonnis van de arbeidsrechtbank te ………………………………………………. uitgesproken op 20 oktober 
2021, over de periode voorafgaand aan 1 januari 2019, somt de chronologie van de feiten op die tot 
de betwiste beslissing van 30 april 2020 van verweerder hebben geleid en die de basis vormen van 
haar beslissing. 
 
“Verzoekster ontving gezinsbijslag voor deze kinderen. Voor de periode van 1 april 2008 tot 31 maart 
2016 ontving zij bovendien een eenoudertoeslag. Volgens de brief van verweerder van 6 maart 2020 
zou deze zijn aangevraagd middels een ingevuld formulier P18 ontvangen op 10 juli 2018. Bovendien 
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werd de kinderbijslag vanaf 1 april 2008 in rang betaald, rekening houdend met het inwonende 
neefje van verzoekster, waardoor voor de kinderen ................ meer werd uitbetaald, aangezien zij als 
resp. tweede, derde en vierde kind werden beschouwd. Het onderzoek 'rangregeling ‘zou, volgens 
voornoemde brief van verweerder, door verzoekster aangevraagd zijn op 12 december 2011 en 
betaald zijn vanaf 1 april 2008. 

Op 23 november 2011 voerde ……………………., sociaal controleur bij FAMIFED, rechtsvoorganger van 
het VUTG, een controle uit op het domicilieadres van verzoekster. Kort na die controle zou 
verzoekster haar kinderbijslag verhoogd hebben gezien omdat zij dan, zoals hierboven uiteengezet, 
de rangbetaling met het inwonende neefje heeft aangevraagd en bekomen. 

Op 13 april 2015 zou verzoekster, volgens de brief van verweerder van 6 maart 2020, laten weten 
hebben dat haar inkomsten te hoog zijn om recht te hebben op de eenoudertoeslag, waarna de 
uitbetaling van die toeslag ook werd stopgezet. Naar aanleiding van de gegevensflux T010 bleek 
achteraf dat de inkomsten 2015 toch geen beletsel vormden voor de uitbetaling van een 
eenoudertoeslag, waardoor deze opnieuw werd uitbetaald. Dit tot 31 maart 2016. Daarna werd geen 
eenoudertoeslag meer uitbetaald, behalve voor de periode van januari tot 31 mei 2019 en dit 
ingevolge een vergissing van verweerder. 

Op 25 april 2018 ontving de fraudedienst van FAMIFED een klacht wegens beweerde domiciliefraude. 
Naar aanleiding van die klacht werd een onderzoek gestart. Op 6 oktober 2016 werd een 
aanvankelijk proces-verbaal opgesteld door de lokale politie te ………………………………………… (PV nr. 
………….). 

Op 25 februari 2019 vond een controle plaats door de Sociale Inspectiedienst ORINT, op het adres 
van verzoekster. Op 26 maart 2019 werd door dezelfde inspectiedienst een controle uitgeoefend op 
het domicilieadres van de heer ................ en de kinderen. 

Bij het controlebezoek van 25 februari 2019 werd de moeder van verzoekster ondervraagd. Zij 
verklaarde het volgende: 

" .......... woont hier, de kinderen bij hun vader omdat er hier geen plaats is. .......... is afwezig, 
ze is gaan werken. Ze betaalt niets voor huur, nutsvoorzieningen. Ze is mijn dochter. Wij 
willen dat niet. ....................  ...................., mijn kleinzoon, woont hier ook. Hij is het kind van 
mijn zoon. Hij is hier geplaatst door pleegzorg. Ik krijg de kinderbijslag. .......... en ........  
werken aan hun relatie. Als het verandert zullen we dat meedelen”. 

Bij het controlebezoek van 26 maart 2019 verklaarde de heer ................ het volgende: 

".......... wil niet scheiden. De kinderen wonen bij mij. Zij draagt haar deel bij in het 
huishouden. Zij betaalt de boodschappen en het water. (...) De moeder van .......... heeft een 
zaak gehad. Die is failliet gegaan. Zonder medeweten van .......... had haar moeder .......... als 
zaakvoerder gemaakt. (...) Op ons oude adres (...) kwamen deurwaarders langs. Ze hebben 
onze inboedel in beslag genomen. (...) Ingevolge de deurwaarders heb ik gezegd dat .......... 
haar domicilie bij haar moeder moest zetten. Ik wil geen problemen meer met deurwaarders 
en advocaten. 

Sinds 2010 zijn we hier komen wonen. Haar domicilie is bij haar ouders blijven staan. Omwille 
van de deurwaarders. (...) .......... komt hier elke dag voor de kinderen. Ze heeft een sleutel 
van de woning. Ze doet de strijk. Soms weet ik niet of ze geweest is. We hebben beslist dat de 
kinderen niet de dupe mogen zijn. " 
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Op vraag van ORINT werd een politioneel onderzoek gevoerd. Op 12 juni 2019 werd er een pro 
justitia opgesteld door …………..............., hoofdinspecteur. Het PV vermeldt de volgende relevante 
gegevens: 

De wijkagent deelt mee dat verzoekster altijd aan te treffen is op het domicilieadres van haar 
echtgenoot en dit samen met haar echtgenoot en de kinderen. Zij zou slechts om financiële redenen 
gedomicilieerd zijn bij haar moeder en stiefvader. De wijkinspecteur bevestigt tevens de verklaring 
van de heer ................ dat de echtgenoten apart gedomicilieerd zijn ingevolge financiële perikelen 
ingevolge een faillissement van een bedrijf van de moeder van verzoekster, waarvan zij zaakvoerster 
bleek te zijn. 

Uit de politionele databank kan worden afgeleid dat er in de loop der jaren verschillende interventies 
en meldingen zijn geweest waaruit kan worden afgeleid dat verzoekster een feitelijk gezin vormt met 
haar man en kinderen en dat zij haar hoofdverblijfplaats heeft op het adres van haar man. 

Bij een buurtonderzoek komt tot uiting dat verzoekster heel vaak aanwezig is op het domicilieadres 
van haar echtgenoot. 

Bij een huiszoeking worden heel wat zaken vastgesteld die erop wijzen dat verzoekster .................... 
bij haar gezin woont. Zo staat haar naam vermeld op de bel, worden kledingstukken van haar 
aangetroffen in de kleerkasten, hangen foto's van haar in huis evenals tekeningen van de kinderen 
voor haar. 

Tijdens het verhoor van 17 juni 2019 verklaart verzoekster het volgende: 

" Eind jaren 90 is er een faillissement van de firma ………. waar ikzelf zaakvoerder van was, 
doch enkel op papier weliswaar. (...) bij het afsluiten van het faillissement van ……. in 2002 
bleef ik achter met schulden op mijn naam, vermits ik zaakvoerder was. (...) Enkele jaren later 
werd er beslag gelegd op onze inboedel door de deurwaarder. Ik en mijn echtgenoot ........  
................ woonden toen samen (...). Daardoor ontstonden relationele problemen tussen mijn 
echtgenoot ........  en ik. Uiteinde/ijk hebben ........  en ik beslist om mijn domicilieadres bij 
mijn ouders te zetten. (...) In het belang van onze drie kinderen blijft mijn adres bij mijn 
ouders staan. Dit louter en alleen om volgende reden: wanneer het niet goed gaat in onze 
relatie en om verdere financiële problemen veroorzaakt door het faillissement te vermijden. 

In de afgelopen jaren is het zo dat ik regelmatig op het adres van mijn ouders heb geslapen, 
dit soms voor één nacht of langere periodes. Op het adres van ........  overnacht ik ook doch 
daar slaap ik niet altijd in dezelfde kamer als ........ . Het is zo dat ik heel veel op het adres 
………………………………….. ben en dit louter en alleen maar voor mijn drie kinderen. (...) Ik wens 
te benadrukken dat ik totaal geen financieel voordeel heb doordat mijn adres bij mijn ouders 
in de …............... staat. Voor de wet word ik niet gezien als alleenstaande daar ik voor hen 
samenwonend ben met mijn ouders. ........  en ik worden samen belast. (...) Het klopt dat ik 
als verbruiker genoteerd sta bij Fluvius. (...) Het is zo dat ik wel de betaling doe voor de 
watermaatschappij en daarnaast een gedeelte van het huishouden. " 

Tijdens een verhoor op 18 juni 2019 verklaart de heer ................, in navolging van zijn eerdere 
verklaring aan de diensten van ORINT, het volgende: 

 ( ... ) Jaren later werd deze firma failliet verklaard en tengevolge van dat faillissement 
kwamen er deurwaarders op ons adres. Ik wilde met die situatie niets meer te maken hebben 
en deelde aan mijn echtgenote mee dat zij niet langer gedomicilieerd kon/mocht zijn bij mij. 
(...) Wij hebben gescheiden rekeningen, bij mijn weten hebben wij nooit een 
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gemeenschappelijke rekening gehad. Ik ontvang geen kindergeld, dit is .......... die dit 
ontvangt (op haar rekening). Wij worden samen belast. (...) Voor onze drie kinderen is het zo 
dat .................... .......... vaak aanwezig is op mijn adres. (...) Wanneer het in onze relatie 
stressvol is slaapt .......... in een andere kamer in de woning of gaat er naar het adres van 
haar ouders. " 

Op 1 oktober 2019 liet het arbeidsauditoraat ………………………………………………, aan verweerder weten 
dat het dossier werd geseponeerd. 

Op basis van de resultaten van het gevoerde onderzoek besluit verweerder dat er sprake is van 
domiciliefraude vanaf 31 mei 2005 (brief van verweerder van 6/3/2020). 

Met beslissingen d.d. 30 april 2020 en van 8 juni 2020 (verkeerdelijk gedateerd op 29 april 2020 
deelde verweerder aan verzoekster mee dat zij de ten onrechte ontvangen kinderbijslag diende terug 
te betalen. Aanvankelijk werd een bedrag teruggevorderd van 26.680,38 euro over de periode van 
april 2008 tot maart 2020. Bij beslissing van 8 juni 2020 werd dit bedrag, in toepassing van de nu 
geldende wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar, herleid naar 11.768,09 euro voor de periode van 1 
mei 2015 tot en met 31 maart 2020. 

Deze beslissing(en) is/zijn als volgt gemotiveerd: 

“Wij stelden vast dat wij je een bedrag betaalden terwijl de toekenningsvoorwaarden niet 
vervuld waren: Wij kunnen u de kinderbijslagtoeslag voor eenoudergezinnen (artikel 41 
AKBW, decreet groeipakket artikel 18) niet betalen voor de maanden vanaf april 2008 tot 
heden. Tevens is vanaf april 2008 voor de kinderen ................ ten onrechte in rang (artikel 42 
van het AKBW, groeipakketdecreet artikel 210, 211, 212 en 213} betaald met het kind 
....................  ..................... Je voldoet namelijk niet meer aan de voorwaarden omdat je niet 
alleen leefde met uw kinderen en de heer ................ ........  tot uw gezin behoort. 

(...) 

Op grond van artikel 97 Groeipakketdecreet (van toepassing voor gezinsbijslag die ten 
onrechte verkregen werd door frauduleuze handelingen of valse of bewust onvolledige 
verklaringen van de sociaal verzekerde) geldt een verjaringstermijn van vijf jaar die begint te 
lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de toelage is 
uitbetaald. De onverschuldigde betaling lijkt namelijk een gevolg te zijn van de frauduleuze 
handelingen of valse of bewust onvolledige verklaringen aangezien wij op 06/03/2020 
vernomen hebben dat op basis van een sociale controle is vastgesteld dat je sinds 31 mei 
2005 nog steeds samen met ........  ................ één gezin vormt (...). “ 

Vermits verzoekster niet akkoord kon gaan met deze beslissingen tekende zij beroep aan middels de 
neerlegging van een verzoekschrift op 20 augustus 2020 ter griffie van de arbeidsrechtbank.  

Bij tussenvonnis van 17 februari 2021 verklaarde de arbeidsrechtbank de hoofdvordering ontvankelijk 
en werd na onderzoek van de voorliggende stukken en het administratief dossier geoordeeld dat het 
vaststaat dat verzoekster gedurende de periode van 1 mei 2015 tot en met 31 december 2018 een 
feitelijk gezin vormde met de heer ................ zodat de beslissing tot terugvordering principieel 
gegrond geacht werd. 

De rechtbank beval ook, vooraleer ten gronde te oordelen over het feit of verweerder op resp. 30 
april 2020 en 8 juni 2020, data van de bestreden beslissingen, gelet op de toepasselijke wettelijke 
bepalingen inzake verjaring, al dan niet nog in de mogelijkheid was de ten onrechte betaalde 
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bedragen terug te vorderen, in toepassing van artikel 877 Ger.W. , de voorlegging van de door 
verzoekster ingediende aanvraagdocumenten, met in het bijzonder het formulier P18 en de 
aanvragen tot onderzoek van rangregeling. Tevens werden de debatten op dit punt heropend 
teneinde partijen toe te laten standpunt in te nemen omtrent de opgevraagde stukken. 

Bij tussenvonnis van 16 juni 2021 oordeelde de arbeidsrechtbank dat verweerder op basis van de 
voorliggende stukken geen sluitend bewijs levert van een intentioneel bedrieglijk handelen in hoofde 
van verzoekster. Er werd eveneens geoordeeld dat uit de voorliggende aanvraagformulieren niet kan 
worden afgeleid dat deze door verzoekster opzettelijk verkeerd werden ingevuld. Gelet op die 
overwegingen oordeelde de rechtbank dat geen toepassing kan worden gemaakt van de vijfjarige 
verjaringstermijn, zodat de gewone driejarige termijn van artikel 120bis AKBW dient te worden 
toegepast. In die zin werd de tegenvordering van het VUTG, zoals ingesteld bij conclusie neergelegd 
ter griffie op 13 november 2020, ontvankelijk verklaard, en principieel gegrond in de mate dat zij 
betrekking heeft op de terugvordering van onterecht ontvangen bijslagen in de periode van 1 mei 
2017 tot en met 31 december 2018. 

Om verweerder toe te laten het bedrag van de terugvordering, rekening houdend met bovenstaande 
overwegingen, concreet te berekenen, werden de debatten heropend. 

In conclusies neergelegd ter griffie op 2 september 2021 begrootte verweerder de terugvordering 
voor de periode van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2018 op 3.588,15 euro. Ter zitting 
bevestigde verzoekster uitdrukkelijk dat zij akkoord ging met die berekening.  

De arbeidsrechtbank besluit in voormeld vonnis: “dat verzoekster voor de periode van 1 mei 2017 tot 
en met 31 december 2018 een bedrag van 3.588,15 euro aan onterecht ontvangen gezinsbijslagen 
aan verweerder diende terug te betalen. Dit uiteraard onder aftrek van alle betalingen die intussen 
reeds in betaling van deze schuld zouden zijn verricht”. 

 

 

3. Standpunt van verzoekster: 
 

Verzoekster heeft haar grieven in voorliggend verzoek d.d. 11 mei 2020, gereactiveerd op 17 januari 
2022 als volgt verwoord: 

‘(…) 

7. Alle informatie is sinds jaren (en zeker na eerder inspecties) voor jullie vrij beschikbaar. Ik verwijs 
naar:  

- Mijn man en ik die samen worden belast. Hoe kan hier dus geen sprake zijn van fraude. Jullie 
inspecteur vertelde in 2008 mij dat kinderbijslag wordt bepaald op basis van o.a. de 
belastingaanslag. Dus dan ga ik ervan uit dat alles correct verloopt/door jullie berekend wordt.  

- Er zijn jullie ook in deze geschiedenis op verzoek verschillende malen belastingaanslagen bezorgd!  

- Gezinssamenstelling die aangeeft dat de kinderen altijd al bij mijn man gedomicilieerd zijn. Het is 
jullie inspecteur die in 2008 aangaf dat rang van de kinderen altijd op het adres van de moeder slaat, 
ook al zijn ze er niet gedomicilieerd.  
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- De strikt gescheiden kosten/bijdragen van ons beiden voor de kinderen (betalingen en facturen 
werden aan de inspecteur getoond). Daarbij het feit dat wij nooit sinds 2008 (en al daarvoor) een 
gemeenschappelijke rekening hadden.  

- Twee van onze kinderen zijn geboren NA 2008. Het lijkt me dus vrij duidelijk dat hier niet kan 
gefraudeerd zijn. Vader- en moederschap lagen vast. Aanvraag werd op de normale manier 
ingediend bij jullie. Hoe kan dit fraude zijn?  

- Bovendien blijkt uit jullie schrijven dat de toeslag verder werd doorbetaald NADAT die kinderen zijn 
geboren. Opnieuw, welke informatie hadden jullie tekort? Die kinderen kunnen toch niet onbevlekt 
ontvangen zijn?  

- Het feit dat kinderbijslaginstellingen wettelijk verplicht zijn zich tot het rijksregister van de 
natuurlijke personen te richten.  

8. Dat jullie een feitelijke fout maken in het geen rekening houden met relevante feiten, betekent nog 
niet dat ik een fraudeur ben. Ik ben geen expert in het berekenen van kinderbijslag. Dat behoren jullie 
te zijn.  

9. Op [ https://www.vlaanderen.be/de-sociale-toeslag-groeipakket | https://www.vlaanderen.be/de-
sociale-toeslag-groeipakket ] (een informatiesite van de Vlaamse Overheid zelf) lees ik:  

- duidelijke verwijzing naar het aanslagbiljet 

- aangezien wij 1 gezamenlijk aanslagbiljet hebben, verliep alles langs onze kant correct en hadden 
jullie de juiste informatie (de site spreekt over automatische toekenning - dat is dus door jullie) 

- een duidelijke verwijzing naar de situatie waar kinderen uitsluitend op 1 adres vertoeven (dat waar 
ook mijn man is gedomicilieerd). Dit is altijd zo geweest zoals blijkt uit het rijksregister. Nooit heb ik 
beweerd dat zij op mijn domicilieadres vertoeven. Sterker, dat is ook expliciet tegen eerdere 
inspecteurs gezegd!  

9. Jullie gaven eerder al officieel op e-mail toe niet te hebben voldaan aan de regels voor 
meldingsplicht.  

10. Tot op heden heb ik (ondanks meermaals telefonisch verzoek en e-mails) geen verklaring gehad 
over waar en hoe ik fraude zou hebben geplaagd. Het is gewoon zo, wordt beslist door een verdacht 
iemand die ik nooit heb gezien of gesproken.  

11. Tot slot leert mijn opzoekwerk waartoe jullie mij nu dwingen door de stress en onrust die jullie 
veroorzaken, mij dat de kinderbijslaginstelling onterecht uitgekeerde bedragen niet meer kan 
terugvorderen tenzij er sprake is van fraude. Het wordt mij dus duidelijk waarom ik zonder veel boe 
of ba van fraude wordt beschuldigd. Ik ben niet verantwoordelijk voor de slechte werking van jullie 
organisatie. Een werking zoals die ook blijkt uit de snelheid en betrokkenheid waarmee mijn dossier 
werd behandeld en de herhaaldelijke vraag naar meer informatie die nooit werd beantwoord.  

 

(…)’ 

Het voormelde e-mailbericht van 11 mei 2020 was gericht aan de geschillencommissie, met de 
klachten- en bemiddelingsdienst en de ombudsdienst in cc. 



  
 

  8
 

De Geschillencommissie antwoordde op 13 mei 2020 dat de klacht van verzoekster prioritair in 
behandeling genomen was door de Klachten- en bemiddelingscommissie en dat er dus in afwachting 
hiervan geen dossier geopend werd bij de Geschillencommissie maar dat indien de afhandeling van 
de klacht geen voldoening schonk aan verzoekster, zij dan opnieuw contact kon opnemen met de 
Geschillencommissie. 

In de e-mail van 12 juni 2020 als reactie op dit antwoord van de Geschillencommissie formuleerde 
verzoekster haar grieven als volgt: 

 

‘(….) 

2/ Ik ontvang nog steeds geen details van: 

   - vermeende fraude noch van hard bewijs daarvan 

   - welke informatie jullie niet ter beschikking zouden hebben gehad om een juiste berekening te 
maken 

   - een exacte berekening van de kinderbijslag of de correctie (enkel een overzichtstabel van 
bedragen) 3/ In feite wordt door jullie OPNIEUW in niets geantwoord op mijn vragen, informatie 
terzake verstrekt of gereageerd op mijn schrijven. 

4/ Uit jullie nieuwe antwoord blijkt deze een 'correctie' is op jullie vorig schrijven. 

   Waarmee dus expliciet wordt aangegeven dat dit nog steeds geen behandeling is van mijn klacht 
hieronder. Wat mijn punt 3 staaft. 

5/ Wat jullie een correctie noemen is maar liefst een bedrag van €14912,29!!! Dat is een fout in jullie 
terugvordering van 126,72%. U leest het goed 126,72%! Veel meer dan een verdubbeling dus. 

   Dit geeft andermaal aan (zie ook mijn eerdere schrijvens waar nooit op werd gereageerd) welk 
circus jullie voeren. 

   Zo werd door jullie ook al eerder buiten de wettelijke termijn gereageerd op mijn schrijven. Dit werd 
door jullie ook per e-mail bevestigd met excuses. 

   Dergelijke rekenfouten, procedurefouten en fouten in het opvolgen van de wetgeving inzake 
informatieinwinning, geven aan dat berekeningen door jullie hoogst onbetrouwbaar zijn en absoluut 
niet met de nodige zorg worden behandeld. Net zoals jullie dossiers ook duidelijk niet met zorg 
worden opgevolgd. 

   Dan verwondert het mij ook niet dat jullie al helemaal niet in staat zijn de veelvuldig beschikbare 
informatie voor mijn dossier te raadplegen. 

   Het wordt jullie nochtans bij wet verplicht alle officiële bronnen te gebruiken voor een correcte 
berekening. Wat overduidelijk niet gebeurt. 

   MAAR DAT MAAKT MIJ NOG GEEN FRAUDEUR 

6/ Mijn gevoel dat mijn rechten, en die van mijn kinderen, worden geschonden wordt dus enkel 
verder bevestigd. 

   Naar mijn mening willen jullie de fouten die jullie maakten op mij verhalen. Maar dat kan enkel in 
het geval van fraude, dus maken jullie er fraude van. 
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7/ bovendien wordt ook niet geantwoord op mijn vraag hoe de klacht/beroep/ en eventueel 
rechtbank procedure verder verloopt en hoe het zit met de bescherming van mijn rechten (en het 
verlopen van de termijnen in deze). 

8/ Ik hoop dat jullie beseffen dat wat voor jullie een makkelijke aantijging is, voor mij niet alleen een 
financiële maar ook een morele en emotionele implicaties heeft. 

(…)’ 

 

In een e-mailbericht van 3 juli 2020 gericht aan de Geschillencommissie als antwoord op de vraag of 
verzoekster nog verder wilde gaan met de geschilprocedure na ontvangst van het antwoord d.d. 26 
juni 2020 van de Klachten- en bemiddelingsdienst (zie hierna), vulde verzoekster haar grieven nog op 
de volgende wijze aan:  

 

‘(…) 

4. Dat jullie regels niet naleven en slordig zijn valt onder meer af te leiden uit: 

 - geen antwoord op diverse mails 

 - jullie bericht van 22/10/2019 dat stelt "Anderzijds had inderdaad de terugschakeling naar de 
bedragen van toepassing voor januari 2019 vanaf juni 2019 moeten gemotiveerd worden. Omwille 
van redenen voornamelijk te wijten aan de transitieperiode van de federale kinderbijslag naar het 
Vlaamse Groeipakket is dit niet binnen de termijnen gebeurd. Hiervoor onze verontschuldigingen." 

 (de regels zijn de regels: als ze voor mij strikt nageleefd moeten worden, dan geldt dit evenzeer voor 
jullie - aan excuses heb ik hier weinig) 

 - de rekening van 26680.38, in een brief gedateerd van 30/04 

 - werd door jullie gecorrigeerd naar 11768.09 in een brief gedateerd op 29/04 (VOOR de eigenlijke 
brief van 30/04 dus) 

- naast het feit dat dit een correctie is van 56%, of dus een fout van net geen 127%, had ik heel graag 
geweten hoe jullie een correctie kunnen doen van iets wat nog niet verstuurd is (de correctie is door 
jullie gedateerd voor de eigenlijke brief!) 

    

   Hoewel deze zaken in de kantlijn staan wijzen ze op een tendens. Dat jullie diensten slordig zijn in 
het behandelen van dossiers, het afhandelen van klachten, effectiviteit en duidelijkheid in 
communicatie en transparantie in jullie besluitvorming en interne onderzoeken. 

(…)’ 

 

In een e-mailbericht van 24 juli 2020 aan de Geschillencommissie deelde verzoekster o.a. nog het 
volgende mee: 

‘(…) 

- Jullie schrijven zelf naar de arbeidsrechtbank dat er vanaf 4/2016 geen toeslag werd betaald 
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- Toch presenteren jullie een rekening van €26680,38 die de dag ervoor (jawel, de dag ervoor!) wordt 
rechtgezet naar €11768,09 omwille van verjaring (oops, we zitten er €14912,29 naast) 

- Nu blijkt uit jullie schrijven dat die som eigenlijk nog slechts 2990,28 zou moeten zijn, als ik zelf de 
bedragen die jullie opgeven samentel (ALS ER BOVENDIEN AL SPRAKE IS VAN FRAUDE!) 

- Bovendien blijkt uit ditzelfde schrijven dat jullie zich weldegelijk baseren op de inkomstengegevens. 
En wij worden gezamenlijk belast. 

  Dit staaft het feit dat jullie weldegelijk over alle informatie beschik(k)(t) en van fraude of intentie 
geen sprake kan zijn. 

 

De heer .................... zet zijn argumentatie uiteen aan de hand van een aantal slides.  Hij uit zijn 
ergernis over diverse aspecten van het beheer van zijn dossier door de uitbetalingsactor, met name 
het tijdsverloop, de procedure- en rekenfouten die gemaakt zijn door de uitbetalingsactor, het 
gebrek aan informatie waardoor hij niet de documenten kon ontvangen die hij opvroeg, …. 

Hij werpt tevens op dat tot twee keer toe betalingen automatisch werden hervat en er nadien een 
terugvordering volgde waarvoor hij geen begrip kan opbrengen.  Daarentegen zijn hij en verzoekster 
steeds transparant geweest in het ter beschikking stellen van de gevraagde informatie tijdens 
inspecties.  Hij benadrukt dat de arbeidsrechtbank geen fraude heeft vastgesteld.  

 

4. Standpunt van verwerende partij: 
 

Met beslissingen d.d. 30 april 2020 en van 8 juni 2020 (verkeerdelijk gedateerd op 29 april 2020) 
deelde verweerder aan verzoekster mee dat zij de ten onrechte ontvangen kinderbijslag diende 
terug te betalen. Aanvankelijk werd een bedrag teruggevorderd van 26.680,38 euro over de periode 
van april 2008 tot maart 2020. Bij beslissing van 8 juni 2020 werd dit bedrag, in toepassing van de nu 
geldende wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar, herleid naar 11.768,09 euro voor de periode van 1 
mei 2015 tot en met 31 maart 2020. 

Deze beslissing(en) is/zijn als volgt gemotiveerd: 

“Wij stelden vast dat wij je een bedrag betaalden terwijl de toekenningsvoorwaarden niet vervuld 
waren: Wij kunnen u de kinderbijslagtoeslag voor eenoudergezinnen (artikel 41 AKBW, decreet 
groeipakket artikel 18) niet betalen voor de maanden vanaf april 2008 tot heden. Tevens is vanaf 
april 2008 voor de kinderen ................ ten onrechte in rang (artikel 42 van het AKBW, 
groeipakketdecreet artikel 210, 211, 212 en 213} betaald met het kind ....................  ..................... Je 
voldoet namelijk niet meer aan de voorwaarden omdat je niet alleen leefde met uw kinderen en de 
heer ................ ........  tot uw gezin behoort. 

(...) 

Op grond van artikel 97 Groeipakketdecreet (van toepassing voor gezinsbijslag die ten onrechte 
verkregen werd door frauduleuze handelingen of valse of bewust onvolledige verklaringen van de 
sociaal verzekerde) geldt een verjaringstermijn van vijf jaar die begint te lopen vanaf de eerste dag 
van de maand die volgt op de datum waarop de toelage is uitbetaald. De onverschuldigde betaling 
lijkt namelijk een gevolg te zijn van de frauduleuze handelingen of valse of bewust onvolledige 
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verklaringen aangezien wij op 06/03/2020 vernomen hebben dat op basis van een sociale controle is 
vastgesteld dat je sinds 31 mei 2005 nog steeds samen met ........  ................ één gezin vormt (...). “ 

 

Bij e-mail van 13 oktober 2020 verwoordde verwerende partij haar standpunt als volgt: 

“.. Een eerste punt die we willen uit de weg ruimen is het mogelijke belangenconflict met de 
gezinsinspecteur. Na contact met …………………………………………………………………………………. het VUTG, 
kan er geen band worden vastgesteld tussen de gezinsinspecteur en de mevrouw waar mevrouw  
.................... naar verwijst. De gezinsinspecteur, heeft wel degelijk een verhoor afgenomen, niet van 
mevrouw ...................., maar van haar moeder. Tenslotte willen we er op wijzen dat een 
gezinsinspecteur een beëdigd ambtenaar is. Ik wil hier ook nog aan toevoegen dat een 
gezinsinspecteur niet zomaar op eigen houtje een onderzoek kan opstarten, dit wordt altijd 
geïnitieerd vanuit van Uitbetaler dan wel Openbaar Ministerie. 

De kern van de zaak betreft het al dan niet samenwonen van mevrouw .................... met de heer 
................. Op basis van de gegevens in het Rijksregister hebben zij samengewoond van 07/09/2001 
tot 31/05/2005. Mevrouw .................... woont vanaf 31/05/2005 in het gezin van haar moeder en 
stiefvader. Haar kinderen … (°……) en ….(°…..) zijn daar na de geboorte ook tijdelijk ingeschreven 
(respectievelijk van 14/11/2006 tot 30/11/2006, en van 10/10/2010 tot 06/12/2010). Het derde kind 
….. (°…..) is er nooit ingeschreven geweest. Met uitzondering van deze periode van inschrijving bij de 
grootouders zijn de drie kinderen onafgebroken ingeschreven bij hun vader, de heer ........  ................. 
Uit het politieverslag blijkt er wel degelijk sprake te zijn van samenwoonst, en is  de inschrijving bij de 
ouders louter omwille van financiële redenen. 

Bij toepassing van artikel 69 werd de kinderbijslag aan mevrouw .................... betaald. 

Op de verklaringen met betrekking tot haar inkomsten, met het oog op het bekomen van een sociale 
toeslag op de kinderbijslag voor langdurig werklozen, heeft mevrouw .................... steeds verklaard 
alleen te wonen (bij haar ouders). 

De sociale toeslag wordt betaald vanaf 01/04/2007 tot 31/03/2015. Op 06 april 2015 hebben onze 
diensten een e-mail van mevrouw .................... ontvangen met de mededeling dat haar inkomen 
verhoogd is, en ze geen recht meer heeft op een sociale toeslag. Uit controle van de fiscale gegevens 
nadien (via de fiscale flux, CO 1400) bleek zij toch te voldoen, de sociale toeslag werd bijgepast tot 
31/03/2016. 

Tijdens de migratie naar de groeipakketapplicatie werd het recht op een sociale toeslag ook opnieuw 
gecontroleerd. Aangezien mevrouw .................... nog steeds bij de ouders was gedomicilieerd, werd 
deze automatisch toegekend op basis van een controle van het belastbare inkomen van 2016, én op 
basis van de aparte adressen in het rijksregister. 

Na dit dossier opnieuw onderzocht te hebben handhaaft …. zijn beslissing, de toekenning van de 
sociale toeslagen kon enkel gebeuren omdat beide ouders een apart domicilie-adres hadden en 
hebben, terwijl er in de feiten sprake is van samenwoonst. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog bijkomende vragen hebben, aarzel 
dan niet onze diensten te contacteren.” 
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5. Standpunt Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket 

Hogervermeld verzoekschrift van 11 mei 2020 ( zie hoger “standpunt verzoekster”) werd op dezelfde 
datum ook naar de Klachten- en bemiddelingsdienst gestuurd, die op 26 juni 2020 het volgende 
antwoord verstrekte aan verzoekster: 

“Naar aanleiding van je klacht van 11/05/2020 kan ik je het volgende meedelen. 

Je klacht betreft de terugvordering van de onterecht uitbetaalde gezinsbijslag voor een bedrag van 
26.680,38 euro omwille van de vaststelling van fraude in je dossier. 

Ik geef je eerst meer info over de betreffende reglementering om daarna je concrete situatie te 
benaderen. 

De reglementering: 

Door de regionalisering van de kinderbijslag is Vlaanderen vanaf 01/01/2019 bevoegd voor je 
gezinsbijslag. 

Tot 31/12/2019 viel de kinderbijslag nog onder de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW). Het recht op 
een sociale toeslag was in de AKBW afhankelijk van het socio-professioneel statuut van de 
ouders/opvoeders. 

Een éénoudertoeslag kon men uitbetalen wanneer de bijslagtrekkende geen feitelijk gezin vormt met 
een persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad en niet gehuwd is, behalve 
indien een feitelijke scheiding zich na het huwelijk heeft voorgedaan. 

De feitelijke scheiding moet blijken uit de afzonderlijke hoofdverblijfplaats van de personen in kwestie 
met uitzondering van gevallen waarbij uit andere daarvoor overgelegde officiële documenten blijkt 
dat de feitelijke scheiding effectief is, ook al stemt dit niet of niet meer overeen met de informatie 
verkregen bij het voormelde register. 

Indien er sprake is van een éénoudergezin zal het kinderbijslagfonds onderzoeken of de inkomsten 
van de bijslagtrekkende onder de toegelaten grens liggen. 

Vanaf 1 januari 2015 werd de toekenning van de sociale toeslagen in de kinderbijslag hervormd. Zo 
stellen de kinderbijslagfondsen het recht op sociale toeslagen vast op basis van het gemiddelde van 
de belastbare inkomsten verhoogd met de beroepskosten en/of uitkeringen van het gezin. Voor de 
gegevensvergaring hiervan werd de procedure van de fiscale flux ingevoerd waardoor de 
kinderbijslagfondsen de gezinsinkomsten rechtstreeks ontvangen van de Federale Overheidsdienst 
Financiën. 

Daarvoor was er geen enkele flux van een authentieke bron beschikbaar om het bedrag van de 
inkomsten als werknemer of zelfstandige of een sociale uitkering aan te tonen. Bijgevolg werd het 
recht op een sociale toeslag vastgesteld op basis van de verklaringen op eer over de inkomsten op 
een P19-formulier. Dit tot ze weerlegd worden (CO 1400 van 11 december 2014). 

Voor jouw gezinssituatie wilt dit het volgende zeggen. 

Je uitbetaler …. liet mij weten dat je vanaf 01/04/2008 een sociale toeslag voor éénoudergezinnen 
ontving. Zo werd er enkel rekening gehouden met jouw inkomstengegevens en niet met die van je 
ouders (bloedverwant) of je echtgenoot (op basis van het domicilie zouden jullie feitelijk gescheiden 
zijn). 
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Verder werd er bij de rangbepaling van je kinderen rekening gehouden met het kind ....................  dat 
gedomicilieerd staat op jouw adres en waar je moeder de wettelijke bijslagtrekkende voor is. 

Je uitbetaler …. (…..) ontving van de Sociale inspectie- en begeleidingsdienst van het VUTG het 
controleverslag waarin er fraude wordt vastgesteld aangezien je werkelijke/feitelijke verblijfplaats 
vanaf 31/05/2005 het adres ……………………………. is. 

Dit maakt dat je onterecht een éénoudertoeslag ontving vanaf 01/04/2008 en dat de rangbepaling 
voor je kinderen niet correct was. 

In hun brief van 29/04/2020 heeft je uitbetaler .......... je op de hoogte gebracht van de onterechte 
betalingen. Het totaalbedrag dat je onterecht ontving bedraagt 26.680,38 euro. 

Artikel 97 van het Groeipakketdecreet stelt echter dat er een verjaringstermijn van vijf jaar geldt 
wanneer 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. 

Dit wil zeggen dat de onterecht betaalde toelage van april 2008 tot april 2015 verjaard is. Van je 
uitbetaler .......... ontving je ondertussen een correctie van hun brief van 29/04/2020. Gelet op de 
verjaringstermijn heb je nog een openstaande schuld bij je uitbetaler .......... van 11.768,09 euro wat 
wordt ingehouden aan 100% van je toekomstige betalingen van het Groeipakket. 

De vaststelling van fraude werd gedaan door een gezinsinspecteur, beëdigd ambtenaar van het 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Er is ons geen enkel gegeven bekend dat er een link zou zijn 
tussen de gezinsinspecteur en de betrokkene waarnaar je verwijst. 

Een seponering betekent dat iemand niet langer strafrechtelijk vervolgd wordt om welke reden dan 
ook, maar dat wil niet automatisch zeggen dat er geen gezinsvorming zou zijn op burgerrechtelijk 
vlak. 

Ik wil je meegeven dat enkel betrokkenen die een verhoorverklaring hebben ondertekend een kopie 
van de verhoorverklaring kunnen opvragen. Uit het dossier is gebleken dat de gezinsinspecteur op 
jouw adres is langsgekomen maar dat ze jou niet thuis aantrof. Er werd een verhoorverklaring 
afgenomen van je moeder (die zij ook heeft ondertekend). Indien ze dat wenst, kan je moeder 
uiteraard een kopie opvragen van haar verhoorverklaring. 

(..)”. 
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6. Beoordeling in rechte: 

De vraag die voorligt in dit dossier is of de terugvordering (beslissingen van de verwerende partij d.d. 
29/04/2020 en d.d. 08/06/2020) van de sociale toeslag door verweerder op grond van het vormen 
van een feitelijk gezin gerechtvaardigd is.  

Daar het een dossier betreft met een periode vóór en na de inwerkingtreding van het 
Groeipakketdecreet is de Geschillencommissie, zoals hiervoor vermeld, enkel bevoegd voor de 
periode vanaf 1 januari 2019. De beoordeling van het dossier vraagt uiteraard dat rekening 
gehouden wordt met de feiten en beslissingen (beoordeling arbeidsrechtbank), voorafgaand aan 
deze periode, gezien de oorspronkelijke bestreden beslissing van 29/04/2020 die ook op de periode 
na 1 januari 2019 slaat, die aan de basis van het verzoekschrift ligt, op dezelfde feiten gebaseerd is. 

Hieromtrent stuurde verwerende partij na het vonnis van de Arbeidsrechtbank de volgende brief en 
e-mail naar verzoekster: 

“Regularisatie dossier – vonnis arbeidsrechtbank  

Dag .......... .................... (brief van 3 december 2021) 

Op 29/04/2020 werd een debet betekend van € 26.680,38 als gevolg van onverschuldigde betalingen 
voor de periode van 04/2008 tot 03/2020. Op 08/06/2020 werd, gelet op de verjaring voor de 
periode van 04/2008 tot 04/2015, een nieuwe debetbrief verstuurd voor een totaal van € 11.768,09 
voor de periode van 05/2015 tot 03/2020. Er werd reeds € 6.913,33 ingehouden op eerdere 
betalingen. 

Uit het vonnis van de arbeidsrechtbank blijkt het “vaststaat dat er feitelijke gezinsvorming is sinds 
01/05/2015”. Er kan geen toepassing gemaakt worden van de verjaringstermijn van 5 jaar omdat de 
classificatie ‘fraude’ ten onrechte werd toegekend. De verjaringstermijn ligt dan op 3 jaar. De 
terugvordering voor de periode van 05/2015 tot 04/2017 is bijgevolg eveneens verjaard. 

Voor de periode van 05/2017 tot 12/2018, toepassing van de oude regeling Algemene 
Kinderbijslagwet (AKBW), bedraagt je schuld dus € 3.588,15. De arbeidsrechtbank verklaart zich 
onbevoegd voor de periode van 01/2019 tot 03/2020 (nieuwe wetgeving Groeipakket). Deze periode 
dient eerst behandeld te worden door de Geschillencommissie (Opgroeien, Hallepoortlaan 27 – 1060 
Brussel). Deze commissie heeft ons thans nog geen beslissing verstuurd. 

Gelet op voorgaande dient dus de schuld van € 3.588,15 (periode 05/2017 tot 12/2018) en € 3.097,68 
(periode 01/2019 tot 03/2020) terugbetaald te worden. De totale schuld bedraagt dan € 6.685,83. Er 
werd tot op heden € 6.193,33 ingehouden. 

Het saldo dat nog moet aangezuiverd worden is dan € 492,50. Dit bedrag wordt ingehouden op de 
maandelijkse betalingen aan 10% vanaf 11/2021. 

Voor november 2021 heb je recht € 628,23, er wordt € 62,82 ingehouden. Je zal dan nog € 565,41 
ontvangen rond 08/12/2021. “ 

(..) 

“Regularisatie dossier - herziening nav uw mail dd 09/12/2021  

(..) 
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Wij hebben jouw mail goed ontvangen en alles opnieuw berekend. 

Er werd inderdaad een verkeerd cijfer vermeld. Er werd een som van € 6.913,33 ingehouden 
waardoor wij eigenlijk geen debetsaldo meer hadden, In onze brief van 03/12/2021 werd foutief 
gemeld dat er € 6.193,33 was ingehouden. Zoals jij terecht hebt opgemerkt hebben wij € 227,50 te 
veel ingehouden. Daar komt nog bij dat wij € 62,82 hebben ingehouden op de betaling groeipakket 
voor de maand 11/2021.” 

Verwerende partij deelt naar aanleiding van de reactivering van de behandeling van het 
verzoekschrift door de Geschillencommissie na het vonnis van de Arbeidsrechtbank, mee geen 
aanvullingen op haar oorspronkelijk standpunt te willen doen.  

 

6.1. Toepasselijke bepalingen betreffende het Groeipakket 
  
Gezien de kinderen …, … en …. geboren zijn vóór 1 januari 2019, zijn de specifieke 
overgangsmaatregelen bepaald in het Groeipakketdecreet van toepassing inzake het recht op een 
sociale toeslag met ingang van 1 januari 2019.  

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

In voormeld Boek 5, deel 2, wordt bij deze overgangsbepalingen een onderscheid gemaakt tussen de 
basisbedragen (titel 1), de kinderbijslag voor wezen (titel 2), de zorgtoeslagen (titel 3), de sociale 
toeslagen (titel 4), de begunstigden (titel 5) en de keuze van de uitbetalingsactor (titel 6).  

In het voorliggende dossier zijn de overgangsbepalingen vervat in het artikel 210 van voormelde titel 
1 (basisbedragen) en in het artikel 222 van voormelde titel 4 (sociale toeslagen) relevant.  

Aldus bepaalt artikel 210, §1, Groeipakketdecreet:  

 ‘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. (…)’  

Aldus bepaalt artikel 222 Groeipakketdecreet:  

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

(…)  

Het bedrag van de toeslag, vermeld in het eerste en tweede lid, stemt overeen met het bedrag van de 
toeslag voor langdurig werklozen, vermeld in artikel 42bis van de Algemene Kinderbijslagwet, en 
bedraagt:  

1° 46,88 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 92,09 euro;   

2° 29,06 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 170,39 euro;   

3° 5,10 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 254,40 euro;   
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(…)  

§3. Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 3° wordt verhoogd tot 23,43 euro 
voor de betrokken kinderen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als de bijslagtrekkende of begunstigde 
van de kinderbijslag voor die rechtgevende kinderen in aanmerking komt voor de toeslag voor 
eenoudergezinnen, vermeld in artikel 41 van de Algemene Kinderbijslagwet. (…)”  

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

Aldus bepaalt artikel 18 van het Groeipakketdecreet:  

“Het basisbedrag, vermeld in artikel 13, wordt voor het rechtgevende kind verhoogd met een 
maandelijkse sociale toeslag als de inkomsten van het gezin van de begunstigden bepaalde grenzen 
niet overschrijden.  

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

1° 50 euro per kind voor gezinnen tot en met twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis niet meer dan 30.378,60 euro bedragen;  

2° 80 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis niet meer dan 30.386,52 euro bedragen;  

3° 60 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis tussen 30.386,52 euro en 60.000 euro liggen.   

(..)  

De Vlaamse Regering bepaalt met welke inkomsten van welke personen rekening wordt gehouden 
om de gezinsinkomsten, vermeld in het eerste lid, vast te stellen.  Ze bepaalt de periode waarin de 
sociale toeslag wordt toegekend, en ze kan de gezinsgrootte nader bepalen.  De Vlaamse Regering 
stelt ook een alarmbelprocedure vast voor de onmiddellijke aanpassing van het recht op sociale 
toeslag.”  

In uitvoering van de bepalingen van artikel 18, laatste lid Groeipakketdecreet, heeft de Vlaamse 
Regering bij artikel 2 van het BVR van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor 
het toekennen van een sociale toeslag (verder BVR Sociale toeslagen genoemd) bepaald met de 
inkomsten van welke personen rekening dient te worden gehouden:  

“§1. Voor de berekening van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 18, eerste lid, van 
het decreet van 27 april 2018, wordt rekening gehouden met de inkomsten van de beide 
begunstigden voor hetzelfde rechtgevend kind die op hetzelfde adres wonen.  

Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van de begunstigde en de persoon met wie hij 
een feitelijk gezin vormt als er maar een begunstigde is of als de beide begunstigden voor 
hetzelfde rechtgevend kind, niet op hetzelfde adres wonen.  

§2. Als de begunstigde samenwoont met meerdere niet-verwante personen, wordt hij geacht 
een feitelijk gezin te vormen met, in afdalende volgorde van voorrang:  
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1°      de persoon met wie de begunstigde gehuwd is, als vermeld in artikel 3, §1, 16°, van het decreet 
van 27 april 2018;  

2°      de andere ouder van het kind;  

3°      de persoon met wie hij samen de gezinswoning heeft gekocht of gebouwd;  

4°      de persoon met wie de begunstigde verklaart samen de kinderen op te voeden;  

5°      de persoon met wie de begunstigde het langst samenwoont.  

In het eerste lid wordt verstaan onder niet-verwante persoon: een persoon die geen bloed- of 
aanverwant is tot en met de derde graad.”  

De bepalingen van artikel 3 van hetzelfde BVR stellen betreffende de vorming van een feitelijk gezin 
dat:  

“§1. Het samenwonen, vermeld in artikel 2, §2, blijkt uit een gemeenschappelijk domicilie volgens de 
gegevens vermeld in het Rijksregister en kan alleen weerlegd worden door een officieel document 
van een overheid of een overheidsinstelling, dat gebaseerd is op de reële gezinssituatie.  

§2. De volgende documenten worden aanvaard als een officieel document als vermeld in paragraaf 
1:  

1°     een ontvangstbewijs van de aangifte, vermeld in artikel 7, §1, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister;  

2°     een attest van de politie dat vaststelt dat de toestand, vermeld in het Rijksregister, niet 
overeenstemt met de reële situatie;  

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

4°     een attest van een OCMW dat vaststelt dat de toestand, vermeld in het Rijksregister niet 
overeenstemt met de reële situatie.  

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan de lijst met officiële documenten 
die aanvaard worden om de gegevens vermeld in het Rijksregister te weerleggen, aanvullen.  

§3. Als het samenwonen niet blijkt uit de gegevens van het Rijksregister, kan de vorming van 
een feitelijk gezin bewezen worden door:  

1°      een controle door de gezinsinspecteur;  

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

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

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

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

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

2°      een arbeidsovereenkomst met recht van inwoon;  

3°      een attest van detentie;  
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4°      een registratieformulier van de mantelzorger, die niet een persoon is als vermeld in artikel 2, 
§2, 1°;  

5°      een aanwezigheidsattest van het vluchthuis of sociaal huis;  

6°      een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met een rechtgevend 
kind in het gezin;  

7°      een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met een andere 
persoon dan de begunstigde met dezelfde woonplaats;  

8°      een verklaring van geen feitelijke gezinsvorming van de begunstigde en de niet-verwante 
persoon in zijn gezin;  

9°      het feit dat de niet-verwant zelf nog rechtgevend is op gezinsbijslagen op het ogenblik dat hij in 
het gezin van de begunstigde komt;  

10°     een bewijs dat het om een inschrijving op een referentieadres gaat;  

11°     een attest van de FOD Binnenlandse Zaken en een attest van immatriculatie dat is afgeleverd 
aan de asielzoeker tijdens de asielaanvraagprocedure;  

12°     een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst waaruit de feitelijke 
gezinssamenstelling blijkt.  

In het eerste lid wordt verstaan onder niet-verwante persoon: een persoon die geen bloed- of 
aanverwant is tot en met de derde graad.  

Een gezinsinspecteur staaft de verklaringen, vermeld in het eerste lid, 6° tot en met 8°, altijd door een 
controle ter plaatse.  

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan de lijst van bewijsmiddelen, om de 
vorming van een feitelijk gezin te bevestigen of te weerleggen, aanvullen.  

§5. De vorming van een feitelijk gezin kan niet weerlegd worden als de begunstigde samenwoont met 
een persoon met wie hij zich in een van de volgende gevallen bevindt:  

1°     ze hebben een gemeenschappelijk kind;  

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

Bij de toepassing van deze bepalingen blijkt uit de definitie als bepaald bij artikel 1, 2° van het BVR 
Sociale toeslagen dat de notie ‘feitelijk gezin’ steeds dient te worden begrepen als:  

“een leefeenheid waarin twee personen die geen bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad 
zijn, samenwonen en samen een huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere 
ondersteunende manier.”  

 

6.2. Relevante passages uit de Conceptnota betreffende het begrip ‘feitelijk gezin’  
  

Conceptnota2:  

 
2 Conceptnota: “Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat” (VR 2016 3105 DOC.0540/1) 
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“Bij het toetsen aan een inkomensgrens moet bepaald worden wiens inkomsten er meegeteld 
worden. In het gezinsbegrip vertrekken we van het principe van draagkracht en houden we enkel 
rekening met (de inkomens van) de personen die bijdragen aan de draagkracht van het gezin, van zij 
die consumptiemogelijkheden creëren voor zichzelf en voor de kinderen, en dus de kosten voor de 
kinderen delen.  

We nemen hierbij het gezinsbegrip van het huidige kinderbijslagstelsel over: om een feitelijk gezin te 
vormen moet men samenwonen op hetzelfde adres, geen bloed- of aanverwant zijn t.e.m. de derde 
graad, en samen een huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere manier 
bijdragen.  

Dit heeft als gevolg dat we de inkomsten van volgende personen samentellen:  
• wettelijk samenwonenden;  
• gehuwden;  
• feitelijk samenwonende partners die een bloedverwantschap hebben met het kind (of het 
kind erkend hebben). Dit geldt ook voor feitelijk samenwonenden die niet aan elkaar verwant zijn en 
waarbij één van de volwassenen geen erkende band heeft met het kind6, maar die wel samen een 
huishouden regelen.  
 

Het is geen eenvoudige taak om na te gaan ‘wie samen een huishouden regelt’. Het is van belang om 
een aantal criteria voor feitelijk samenwonenden vast te leggen die eenvoudig te controleren zijn. 
Daarbij gaan we uit van de volgende criteria:  

1. mensen die samen een koopwoning bezitten of samen een huurcontract ondertekend 
hebben;  

2. de andere volwassene heeft een inwonend kind dat recht heeft op kinderbijslag.  

Het volstaat dat 1 van deze criteria van toepassing is, maar beide kunnen even goed cumulatief 
aanwezig zijn in het betrokken gezin.” 

 

6.3. In casu 
 

Vanaf 01/04/2008 ontving verzoekster een sociale toeslag voor éénoudergezinnen. Er werd enkel 
rekening gehouden met haar inkomstengegevens en niet met die van haar ouders (bloedverwant) of 
echtgenoot (op basis van de beschikbare domiciliegegevens in het Rijksregister leefden ze feitelijk 
gescheiden). Verder werd er bij de rangbepaling van de kinderen rekening gehouden met het kind 
....................  dat gedomicilieerd staat op het adres van verzoekster en waar de moeder van 
verzoekster de wettelijke bijslagtrekkende voor is. 

Verwerende partij ontving van de Sociale inspectie- en begeleidingsdienst van het VUTG het 
controleverslag waarin er fraude wordt vastgesteld, daar de werkelijke/feitelijke verblijfplaats van 
verzoekster vanaf 31/05/2005 het adres ……………………………….. is. 

Dit maakte dat volgens de verwerende partij, de verzoekster onterecht een éénoudertoeslag ontving 
vanaf 01/04/2008 en dat de rangbepaling voor de kinderen niet correct was. 

Verwerende partij vorderde de onterechte betalingen terug van verzoekster (beslissingen van 
29/04/2020 en 08/06/2020). Het totaalbedrag dat verzoekster onterecht ontving, bedraagt 
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26.680,38 euro, bedrag dat echter, rekening houdend met de vijfjarige verjaringstermijn vermeld in 
artikel 97 van het Groeipakketdecreet diende herleid te worden tot 11.768,09 euro, voor de periode 
van 1 mei 2015 tot en met 31 maart 2020.  

De Arbeidsrechtbank oordeelde echter dat uit de stukken van het dossier blijkt dat er weliswaar 
sprake is van een feitelijk gezin van 1 mei 2015 tot en met 31 december 2018 zodat de beslissing tot 
terugvordering principieel gegrond is maar dat er geen sluitend bewijs kan gevonden worden van 
een intentioneel bedrieglijk handelen in hoofde van verzoekster, zodat de gewone driejarige termijn 
van artikel 120 bis AKBW dient te worden toegepast. Bijgevolg wordt het terug te betalen bedrag 
herleid tot 3.588, 15 euro. 

Na het voormeld vonnis van de arbeidsrechtbank stuurt verweerder de volgende brieven aan 
verzoekster: 

“Regularisatie dossier - vonnis arbeidsrechtbank  

Dag .......... .................... (brief van 3 december 2021) 

Op 29/04/2020 werd een debet betekend van € 26.680,38 als gevolg van onverschuldigde betalingen 
voor de periode van 04/2008 tot 03/2020. Op 08/06/2020 werd, gelet op de verjaring voor de 
periode van 04/2008 tot 04/2015, een nieuwe debetbrief verstuurd voor een totaal van € 11.768,09 
voor de periode van 05/2015 tot 03/2020. Er werd reeds € 6.913,33 ingehouden op eerdere 
betalingen. 

Uit het vonnis van de arbeidsrechtbank blijkt het “vaststaat dat er feitelijke gezinsvorming is sinds 
01/05/2015”. Er kan geen toepassing gemaakt worden van de verjaringstermijn van 5 jaar omdat de 
classificatie ‘fraude’ ten onrechte werd toegekend. De verjaringstermijn ligt dan op 3 jaar. De 
terugvordering voor de periode van 05/2015 tot 04/2017 is bijgevolg eveneens verjaard. 

Voor de periode van 05/2017 tot 12/2018, toepassing van de oude regeling Algemene 
Kinderbijslagwet (AKBW), bedraagt je schuld dus € 3.588,15. De arbeidsrechtbank verklaart zich 
onbevoegd voor de periode van 01/2019 tot 03/2020 (nieuwe wetgeving Groeipakket). Deze periode 
dient eerst behandeld te worden door de Geschillencommissie (Opgroeien, Hallepoortlaan 27 – 1060 
Brussel). Deze commissie heeft ons thans nog geen beslissing verstuurd. 

Gelet op voorgaande dient dus de schuld van € 3.588,15 (periode 05/2017 tot 12/2018) en € 3.097,68 
(periode 01/2019 tot 03/2020) terugbetaald te worden. De totale schuld bedraagt dan € 6.685,83. Er 
werd tot op heden € 6.193,33 ingehouden. 

Het saldo dat nog moet aangezuiverd worden is dan € 492,50. Dit bedrag wordt ingehouden op de 
maandelijkse betalingen aan 10% vanaf 11/2021. 

Voor november 2021 heb je recht € 628,23, er wordt € 62,82 ingehouden. Je zal dan nog € 565,41 
ontvangen rond 08/12/2021. “ 

(..) 

“Regularisatie dossier - herziening nav uw mail dd 09/12/2021  

(..) 

Wij hebben jouw mail goed ontvangen en alles opnieuw berekend. 
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Er werd inderdaad een verkeerd cijfer vermeld. Er werd een som van € 6.913,33 ingehouden 
waardoor wij eigenlijk geen debetsaldo meer hadden, In onze brief van 03/12/2021 werd foutief 
gemeld dat er € 6.193,33 was ingehouden. Zoals jij terecht hebt opgemerkt hebben wij € 227,50 te 
veel ingehouden. Daar komt nog bij dat wij € 62,82 hebben ingehouden op de betaling groeipakket 
voor de maand 11/2021. 

Wij moeten dus € 290,32 opnieuw uitbetalen. Dit vraagt een manuele uitbetaling. Op 13/12/2021 zal 
de som van € 291,00 op je rekening gestort worden. 

Er zullen dan ook geen inhoudingen meer gedaan worden op de maandelijkse betalingen van het 
groeipakket. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak. 

(..)”. 

 
Verwerende partij deelde desgevraagd mee (e-mail van 8 februari 2022), dat zij geen verdere 
aanvullingen wenst te doen ten opzichte van het initieel overgemaakte standpunt van 13 oktober 
2020 (zie hoger). 

 
Na onderzoek van de beschikbare stukken in het dossier, (zie relevante passages hiervoor in rubriek 
2: ‘de feiten in de zaak’) kan de Geschillencommissie de beoordeling van de arbeidsrechtbank 
bijtreden dat er in casu sprake is van feitelijke gezinsvorming in de zin van de supra vermelde 
kinderbijslagregelgeving. Er blijkt geen wijziging in de situatie vanaf 1/1/2019 en er werden geen 
bewijsstukken in de zin van artikel 3, §4 van voormeld BVR Sociale toeslagen aangevoerd, waaruit 
zou kunnen blijken dat de situatie voor de periode vanaf 1 januari 2019 zou veranderd zijn.   
De stukken die de feitelijke gezinsvorming aantonen, werden verzameld via een onderzoek door 
Famifed ingesteld naar aanleiding van een klacht over beweerde domiciliefraude:  

1. controlebezoek van 25 februari 2019, door ORINT3 op het adres van verzoekster 
(verklaring grootmoeder): 

2. controlebezoek van 26 maart 2019 door ORINT (verklaring de heer ................) 
3. politioneel onderzoek op vraag van ORINT  

dit dossier bevat: 
a. mededeling dat dossier geseponeerd werd; 
b. pro-justitia van 12 juni 2019;  
c. verhoor van 17 juni 2019 van verzoekster; 
d. verhoor op 18 juni 2019 van de heer ................ 

opm. op 1/10/2019 liet het arbeidsauditoraat …………………………………………………. aan het 
VUTG weten dat het dossier geseponeerd werd 

 

Na het vonnis stuurt verwerende partij twee regularisatiebrieven (3/12/2021 en correctie op 
12/12/2021), om uitvoering te geven aan het vonnis van de arbeidsrechtbank en waarbij de 

 
3 Het Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslag (Orint) ( Orint )is opgericht naar aanleiding van de 
regionalisering van de kinderbijslag in België. Dat gebeurde op 01.01.2019, via het samenwerkingsakkoord van 
30 mei 2018 tussen de vier deelentiteiten. 
In 2019 voerde Orint ook de opdrachten uit die op 31 december 2018 niet konden afgesloten worden door de 
wijlen-FAMIFED (Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag) :o. a.  
 De dossiers inzake sociale fraude verwerken die op 31 december 2018 nog in behandeling waren bij 
de cel Sociale Fraude van -FAMIFED. (Project afgesloten). 

- De dossiers van controles aan huis verwerken die op 31 december 2018 nog in behandeling waren bij 
de dienst Inspectie van -FAMIFED. (Project afgesloten). 
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overblijvende schuld aangegeven wordt, die door inhoudingen op lopende betalingen vereffend 
wordt. Bij e-mailbericht van 8 februari 2022 bevestigt verwerende partij, op vraag van het 
secretariaat van de Geschillencommissie dat er geen schuld meer bestaat op dit ogenblik. 

 

7. Beslissing: 

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

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

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 
vordering van de verzoekster ontvankelijk doch ongegrond is vermits op basis van de voorliggende 
stukken (vaststellingen gezinsinspecteurs, strafdossier), vaststaat dat verzoekster een feitelijk gezin 
vormt met de heer ................ zodat de beslissing tot terugvordering van de betwiste toeslagen voor 
de periode vanaf 1 januari 2019 tot 31 maart 2020 principieel gegrond is. 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 17 juni 2022; 
 

De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

Mevrouw Linda Aerts (Opgroeien regie) en de heer Maarten Vankeersbilck (KidsLife), leden. 

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

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

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

 

 

 

De voorzitter       De secretaris 

 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 


