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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/060 

17 juni 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/22/A0041 

 

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

- Verzoekster -  

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

- Verwerende partij – 
 

1. Over het procedureverloop 

Gelet op het verzoekschrift dat door mevrouw …………………….. werd ingediend per schrijven d.d. 26 
januari 2022; 

Gelet op de beslissing d.d. 9 maart 2022 van de Geschillencommissie waarbij aan de verzoekster 
werd meegedeeld dat haar beroep tegen de beslissing van …................... d.d. 25 november 2021 
(waarbij de schooltoeslag voor haar zoon ………………………….. wordt teruggevorderd voor het 
schooljaar 2020-2021 voor een bedrag van 964,05 EUR) ontvankelijk is; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun belangen 
mondeling konden verdedigen op de zitting van 17 juni 2022 of zich daarbij door een 
raadsman of een gemachtigde konden laten vertegenwoordigen;  
 
Gelet op het feit dat verzoekster verschenen is in persoon op de zitting van 17 juni 2022 en 
werd gehoord; 
 



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

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak 

 
Het verzoekschrift is o.a. gericht tegen de terugvordering van de selectieve participatietoeslag 
(schooltoeslag) voor de zoon van verzoekster voor het schooljaar 2020-2021 voor een bedrag van 
964,05 EUR. 

Uit de beschikbare gegevens in het Rijksregister blijkt het volgende.   

De alleenstaande verzoekster heeft drie kinderen: 

- Kind 1 (°………….. 1999); 
- Kind 2 (° …………. 2000); 
- Kind 3 (° …………. 2002). 

 

Er blijkt dat voor Kind 3 niet zou zijn voldaan aan de pedagogische voorwaarden waardoor de 
schooltoeslag werd teruggevorderd. 

Uit de beschikbare gegevens inzake de problematische afwezigheden van Kind 3 blijkt nl. dat er 69 
halve dagen afwezigheid zijn waarvoor er geen verrechtvaardiging bestaat tijdens het schooljaar 
2020-2021 en 34 halve dagen tijdens het voorafgaande schooljaar 2019-2020. 

De verzoekster gaat niet akkoord met de terugvordering van de schooltoeslag. 

Verder gaat ze evenmin akkoord met een aantal onduidelijk geformuleerde beslissingen, waarvoor 
verdere navraag bij verwerende partij nodig was, om klaarheid te scheppen in haar eisen. Deze 
worden verder opgelijst in het standpunt bezorgd door verwerende partij (zie infra). 

 
 

3. Standpunt van de verzoekster 

In haar verzoek d.d. 26 januari 2022 heeft de verzoekster haar grieven als volgt verwoord (cf. het 
betreft een weergave van de handgeschreven klacht van verzoekster): 

‘(…) Vous me réclamez la totalité de la bourse scolaire pour abscences injustifiées alors que le corona 
c’est déclaré en 2019 moi je conteste fortement votre décision alors c’est impossible d’avoir autant 
d’absences injustifiées, ça mérite une enquête approfondie car ou cas positif +enseignents positifs = 
enfant en quarantaine à la maison est-ce de ma faute ???  NON celle de Kind 3 NON    
ça relève de la pandémie    
ce n’est pas à moi de couvrir l’ensemble d’absences par certificats médicaux alors que obligés de 
rester à la maison par décret de lois survenus face à cette pandémie 
ceci n’a aucune logique  pourquoi mon fils pourquoi mon fils et moi même devons en payer les 
conséquences  
 
En 2019 vous me réclamez 875 euros pour une erreur commise par votre faute pour Kind 2 vous avez 
bafoué mes droits de mes autres enfants car pour Kind 3 mes droits était de 253 euros et de la 



bizarrement soi disant nouvelle loi qui n’entrait pas en vigueur pour Kind 3 car né en 2002 je suis 
descendue carrément à 153 euros. 
 
Ensuite vous  deviez de l’argent sur allocations de ma fille Kind 1  
vous avez pris l’entièreté pour couvrir les 875 euros ensuite en août 2021  
pas d’allocations familiales rien du tout pour Kind 3 et pas la prime de réntree de 50 euros est-ce 
normal ça ???  
car sa rentrée il la faite quand même 
C’est très dur quand on est mère seule de devoir autant assumer et retirer l’entiereté de l’allocation 
pas 1 euro en août 2021 RIEN RIEN 
 
Ensuite vous me réclamez maintenant plus de 341 euros pour Kind 1 car soi disant pas fini son année 
2017-2018 alors que  elle était sous certificat médical car elle venait de perdre son enfant  où est 
votre humanité  
Vous avez retiré déjà 
 
Sur même pas 2 ans vous me retirez plus de 2000 euros ce n’est plus acceptable je suis seule depuis 
2011 pour elever mes enfants sans aide de personne je suis à bout moralement et aussi physiquement 
car depuis 2021 sur mutuelle (…) il faut entièrement revoir mon dossier car beaucoup d’ 
incohérences.(…)’ 
 
De Geschillencommissie begrijpt hieruit dat de verzoekster het er niet mee eens is dat de 
schooltoeslag wordt teruggevorderd; zij meent dat deze aan haar zoon toekomt. Zij wijst op de 
coronaperikelen en quarantaineperiode(s) van haar zoon. Verder gaat ze niet akkoord met de 
inkanteling van haar dossier in het Groeipakket (wegens de verhuis van Kind 1) waardoor er naar 
eigen zeggen voor Kind 3 nog slechts recht is op een lager bedrag en gaat zij evenmin akkoord met de 
inhoudingen op de haar verschuldigde gezinstoelagen om het debet aan te zuiveren. Er is immers 
ook een debet ontstaan omdat Kind 2 als schoolverlater meer dan de toegelaten 80 uren per maand 
gewerkt heeft.  De verzoekster maakt hierbij ook melding van haar moeilijke financiële situatie. 

 
Ter zitting wijst de verzoekster op de talrijke onduidelijkheden vanuit de school betreffende de 
aanwezigheid van haar zoon tijdens de coronaperiode; zij wijst ook op informaticaproblemen op de 
school; er zouden miscommunicaties geweest zijn met de school.  
Zij wijst er ook op dat er sinds 2015 voor Kind 1 geen sociale toeslag meer wordt betaald door de 
uitbetalingsactor en voor Kind 3 wel. 
Verder wijst zij op haar complexe financiële situatie (uitkering via de mutualiteit, ten gevolge van 
noodzakelijke medicatie, problematiek onderhoudsgeld, de opleiding van haar zoon, …) die door de 
inhoudingen enorm wordt bemoeilijkt.  Zij wijst er op dat zij geen zicht meer heeft op de bewegingen 
in haar dossier en zij heeft het gevoel dat de uitbetalingsactor met haar voeten speelt en zij geen 
duidelijke informatie kreeg van de uitbetalingsactor.   
 
 
 

4. Standpunt en argumentatie van verwerende partij 
 

- Per e-mail d.d. 25 augustus 2021 gericht aan verzoekster, gaf verwerende partij reeds 
volgende  toelichting  die een antwoord formuleert op vraag 2 en 3 uit het verzoekschrift: 

 
‘Vous avez été récemment en contact avec nos conseillers de notre agence de ….............. concernant 
les allocations familiales pour Kind 1, Kind 2 et Kind 3. 



Au sein du service juridique, nous avons accordé toute l'attention nécessaire à votre dossier et vérifié 
le droit aux allocations familiales de vos enfants. 
 
L'allocation familiale pour Kind 2 (montant faible) a été versée jusqu'au 31/03/2019 inclus dans un 
dossier dont Monsieur ……………….. était l’allocataire. Les allocations familiales pour Kind 1 (montant 
faible) et Kind 3 (montant moyen) ont été versées jusqu'au 31/03/2019 inclus dans un dossier où vous 
étiez allocataire.  
Kind 1 est partie vivre seule le 4/03/2019. En conséquence, Kind 2 et Kind 3 sont passés d’allocataires 
à bénéficiaires à partir du 01/04/2019. Cela signifie qu'un seul dossier a été constitué pour Kind 2 et 
Kind 3 dont vous et Monsieur …………… étiez tous deux bénéficiaires (art. 225 §1 Groeipakketdecreet). 
Le versement des allocations familiales a été effectué sur votre compte. 
Kind 1 a perçu ses allocations familiales à partir du 01/04/2019. 
Kind 1 est revenue vivre dans votre famille le 10/04/2019. En conséquence, à partir du 01/05/2019, 
elle a été incluse dans le noyau bénéficiaire qui existait déjà pour Kind 2 et Kind 3. Vous avez perçu les 
allocations familiales pour Kind 1 à partir de cette date. Les allocations familiales dues pour les 
enfants étaient encore faibles pour Kind 2 et Kind 3 et moyennes pour Kind 1. 
 
Sur base des données en notre possession, Monsieur ………………………. a perçu une indemnité 
d’incapacité de travail. Cela nous a permis de payer une allocation sociale majorée jusqu’au 
30/09/2019.  L’allocation sociale normale est due depuis le 01/10/2019. 
Vous avez perçu les allocations familiales pour les périodes suivantes: 

 Kind 1: du 01/01/2019 au 31/03/2019 et du 01/05/2019 au 31/07/2019 inclus. 
 Kind 2: du 01/05/2019 au 30/11/2019 inclus. 
 Kind 3: jusqu’à ce jour et au-delà. 

Un jeune sortant de l’école a droit aux allocations familiales s’il travaille moins de 80 heures par mois. 
La DMFA reçue montre ce qui suit : 

 Kind 2 a travaillé plus de 80 heures du 09/2019 au 11/2019.  
 Kind 1 a travaillé moins de 80 heures du 06/2019 au 07/2019.  

De ce fait, nous devions réclamer les allocations familiales pour Kind 2 du 09/2019 au 11/2019 inclus, 
alors que nous pouvions octroyer les allocations familiales pour Kind 1 du 06/2019 et 07/2019. 
En application de l'article 1410 §4 du Code judiciaire, les arriérés peuvent être utilisés pour régler un 
débit existant (voir annexe au RegulN). 
 

- Per e-mail d.d. 20 december 2021 gaf verwerende partij volgende uitleg aan verzoekster 
(hierbij verwijzend naar punt 1 in haar verzoekschrift): 

 
‘Madame, 
  
Nous avons reçu votre mail en bon ordre.  Dans ce email vous dites que vous n’êtes pas d’accord avec 
la récupération de le SEPAR pour Kind 3. 
 
Pour avoir droit à une Prime de Participation Sélective, les Conditions Pédagogiques doivent être 
remplies 
  
L'étudiant admissible dans l'enseignement secondaire doit remplir les conditions suivantes :   

 Être inscrit dans l’enseignement secondaire 



 Être admissible à fréquenter l’enseignement secondaire 
 Conditions d'âge : moins de 22 ans au 31 août 2021 : attention : pas de limite d'âge pour 

l'enseignement secondaire spécialisé 
 Fréquentation suffisante de l'année scolaire en cours ou précédente, soit moins de 30, 

échelonnés ou non, demi-journées d'absence non autorisée par année scolaire Fréquentation 
suffisante de l'année scolaire en cours ou précédente, soit moins de 30, échelonnés ou non, 
demi-journées d'absence non autorisée par année scolaire 

Si l'élève s'est absenté illégalement de l'école plus de 29 demi-journées par année scolaire pendant 2 
années scolaires consécutives, l'indemnité scolaire de la 2e année scolaire sera récupérée. 
  
Les absences problématiques sont communiquées via le flux et de consultation de l'Éducation 
  
Les flux ont montré que Kind 3 pendant l'année scolaire 

 2019 : s'est absenté illégalement pendant 69 demi-journées 
 2020 : s'est absenté illégalement pendant 69 demi-journées 

Il s'absente donc illégalement plus de 29 jours pendant 2 années scolaires consécutives. En 
conséquence, le SEPAR de l'année scolaire 2020 doit être récupéré à hauteur de 964,05 €. 
Ce montant sera déduit au prorata de 10 % des allocations familiales encore dues’ 
 
 

- Per e-mail d.d. 15 februari 2022 maakte verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie kopie van de terugvorderingsbrief d.d. 1 juli 2021 over, waarbij aan 
verzoekster gemeld werd dat Kind 2 tijdens de periode september tot en met november 
2019 te veel gewerkt heeft, omdat ze als schoolverlater niet meer dan 80 uren per maand 
mocht werken; verder wordt ook kopie van een brief d.d. 19 december 2019 naar 
verzoekster bijgevoegd, waarbij gemeld wordt dat er nog recht is op een supplement 
omwille van het statuut van invalide van de heer ………………… (vader van de kinderen) maar 
dat dit bedrag aan 100% zal worden ingehouden als aanzuivering van de resterende schuld. 

 

- In het standpunt dat de verwerende partij overmaakte d.d. 10 mei 2022 op vraag van het 
secretariaat van de Geschillencommissie, brengt verwerende partij opheldering over de 
verschillende grieven van verzoekster, en voegt de betreffende brieven gericht aan 
verzoekster bij, waaronder de brief d.d. 25 november 2021 tot terugvordering van de 
selectieve participatietoeslag voor het schooljaar 2020-2021 wegens onvoldoende 
aanwezigheden van Kind 3 gedurende twee schooljaren en de brief d.d. 22 april 2022 waarin 
gemeld wordt dat er een bedrag van 853,91 euro zal ingehouden worden, maandelijks aan 
10%, op de sociale toeslag voor langdurig zieken.  

Verwerende partij verwoordt haar standpunt als volgt:  

‘1. Klacht van betrokkene 

Uit het verzoekschrift van betrokkene blijkt dat zij het oneens is met verschillende beslissingen van 
……………………….  We leggen per item ons standpunt toe. 

1. Terugvordering SEPAR voor Kind 3 

Op 27 oktober 2020 werd de Selectieve Participatietoeslag uitbetaald ten bedrage van 964,05 EUR 
voor ………………… (RRNR ..........................) 

Artikel 35 van het Groeipakketdecreet bepaalt dat  



Een selectieve participatietoeslag secundair onderwijs wordt toegekend aan een rechthebbende leerling als vermeld in 
artikel 24, tot en met het schooljaar waarin de leerling tweeëntwintig jaar wordt. 

Artikel 34 § 2 van het groeipakketdecreet bepaalt dat  

§ 2. Een leerling wordt tijdens een schooljaar geacht niet voldoende aanwezig te zijn als de leerling gedurende het 
schooljaar in kwestie 30 al dan niet gespreide halve schooldagen ongewettigd afwezig is geweest tijdens de lessen in de 
erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor voltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs, 
en/of het werkplekleren dat deel uitmaakt van de opleiding in de periode van 1 september tot en met 30 juni, en als hij 
gedurende het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar in kwestie 30, al dan niet gespreide halve schooldagen 
ongewettigd afwezig is geweest tijdens de lessen in de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor 
voltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs of de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling 
voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs, en/of het werkplekleren dat deel uitmaakt van de opleiding in de periode van 
1 september tot en met 30 juni 

 

Artikel 36 Groeipakketdecreet: 

§1 om het recht op en het bedrag van een selectieve participatietoeslag in het secundair onderwijs vast te stellen, meldt het 
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan Kind en Gezin: 

1° welke leerlingen in welk structuuronderdeel zijn ingeschreven in een onderwijsinstelling of een centrum als vermeld in 
artikel 32 

2° de datum van inschrijving 

3° de datum van eventuele uitschrijving 

4° welke leerlingen ongewettigd afwezig zijn geweest als vermeld in artikel 34§ 2 tot en met § 4 

§ 2 Kind en Gezin meldt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming het aantal kinderen dat selectieve 
participatietoeslagen secundair onderwijs ontvangt. 

§3 De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de gegevens, vermeld in paragraaf 1 en 2, moete, worden meegedeeld.  
De Vlaamse regering bepaalt ook welke instellingen aan Kind en Gezin moeten melden dat een leerling een interne leerling is 
en de wijze waarop ze dat moeten melden. 

Toelichtingsnota 13 van 12 september 2019 : geeft informatie over hoe wij deze gegevens ontvangen : Gegevensvergaring in 
de automatische procedure ( zie punt 2.3.1) 

./… 

Of de leerling voldoende aanwezig was op school blijkt uit de consultatiestroom “aanwezigheden” van 
onderwijs.  Via de dump & consultatiestroom van Onderwijs worden de problematische afwezigheden 
meegedeeld 

 

Uit de fluxen van de dienst onderwijs blijkt dat Kind 3 volgende onwettige afwezigheden had:   

 

Gedurende 2 schooljaren is hij meer dan 30 halve dagen onwettig afwezig , waardoor hij geen recht 
heeft op de selectieve participatietoeslag voor het schooljaar 2020-2021.   



Mevrouw ……………… is niet akkoord met het aantal dagen dat doorgegeven is als onwettig afwezig.  
Zij stelt dat haar Zoon door de corona pandemie en zijn ziekte beeld  niet naar school mocht gaan.  
Onze beslissing is echter gebaseerd op gegevens van een authentieke bron. Wij kunnen hier niet van 
afwijken. 

In artikel 1 van de BVR gegevensdeling vind je de definitie van een authentieke bron: 

./… 

authentieke bron: een op elektronische wijze bijgehouden verzameling van gegevens die door een overheid is 

erkend als de meest volledige, kwalitatief hoogstaande, en die nuttig of noodzakelijk is in het kader van het 

elektronische bestuurlijke gegevensverkeer; 

./… 

 

Uit de toelichtingsnota nr 13 d.d. 29 januari 2021 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket blijken 
de volgende administratieve onderrichtingen voor de uitbetalingsactoren inzake de wijze waarop zij 
het recht op schooltoeslag dienen vast te stellen aan de hand van elektronische gegevens van het 
departement Onderwijs: 

“(…) Om na te gaan of een leerling onderwijs volgt in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende 
gefinancierde, of gesubsidieerde onderwijsinstelling kunnen de uitbetalingsactoren zich enkel baseren 
op de gegevens van Onderwijs.  Als de gegevens uit de flux afkomstig van Onderwijs betwist worden, 
kan het dossier enkel aangepast worden op basis van verbeterde gegevens meegedeeld door 
Onderwijs. 

2. Bedrag betaald per kind 

Op het federale niveau  werd de gezinsbijslag betaald in volgende dossiers: 

In het dossier …..................... van KBF …………….. werd aan de heer ………………. de gezinsbijslag en de 
sociale toeslag 50 ter in 1ste rang  uitbetaald voor het kind 2 (RRNR …......................) .  Aan de tweede 
bijslagtrekkende Mevrouw ………………….. werd de gezinsbijslag en de sociale toeslag uitbetaald in een 
tweede rang voor het kind 3 (RRNR …....................).   

In het dossier …................ van KBF ……………. werd aan mevrouw ……………………… de gezinsbijslag en 
de sociale toeslag in eerste rang uitbetaald voor het kind 1 ( RRNR …..........................). 

Bij de regionalisering van de kinderbijslag op 01 januari 2019 werd op basis van de artikelen 210, 222 
en 225 Groeipakketdecreet verder de bijslag uitbetaald aan de bijslagtrekkende voor de kinderen . 

Groeipakketdecreet artikel 210 

§1 Een rechtgevend kind dat geboren is voor 1 januari 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 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, 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 vanaf01 

januari 2019 

§3 In afwijking van paragraaf 2, tweede lid, als één of meerder 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, waarop het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2, wordt verbonden aan het rechtgevend 

kind, vermeld in paragraaf 1. 

Als dat rechtgevend 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 rechtgevend 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 kind 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 

bepaald is overeenkomstig paragraaf 2 

./…. 

 

Groeipakketdecreet - Artikel 225 

‘§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. 

De persoon die op 31 december 2018 de bijslagtrekkende was voor een rechtgevend kind in de 
kinderbijslagreglementering (AKBW) blijft vanaf 01 januari 2019 ook in het Groeipakket verder de 
bijslagtrekkende. 

Om het bedrag vanaf 01/01/2019 te bepalen, waarop de kinderen die reeds recht hadden op 
kinderbijslag op 31 december 2018 volgens de AKBW, moet de omkering van de rangen worden 
toegepast ( artikel 210 Groeipakketdecreet). 

Dit houdt in dat binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 december 2018 het laagste 
bedrag gekoppeld wordt aan het jongste kind binnen de groep, het tweede laagste bedrag aan het 
tweede jongste kind en het hoogste bedrag aan de derde jongste en oudere kinderen in de 
groepering.  De groepering rond de bijslagtrekkende zoals die op 31 december 2018 samengesteld is 
vormt dus een ijkpunt.  Vanaf dit moment worden de basisbedragen bevroren en geldt het vastgeklikt 
basisbedrag voor de duur van het recht van elk kind. 

 

Toelichtingsnota 1 van 19 december 2018 – 2.1. Principes 

De omkering van de rangen houdt in dat binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 december 2018 het laagste 

bedrag gekoppeld wordt aan het jongste kind binnen de groep, het tweede laagste bedrag aan het tweede jongste kind en de 

hoogste kinderbijslag aan de derde jongste en oudere kinderen in de groepering. 

De omkering van de rangen gebeurt concreet: 



 op basis van de groepering volgens artikel 42 AKBW op 31 december 2018;   

 per bijslagtrekkende in het dossier van de rechthebbende: indien er meerdere bijslagtrekkenden in het 

dossier van de rechthebbende zijn, dan gebeurt de omkering rond elke bijslagtrekkende afzonderlijk;   

indien eenzelfde bijslagtrekkende in meerdere rechthebbende dossiers voorkomt, dan gebeurt de omkering per dossier 

voor die bijslagtrekkende 

artikel 222 Groeipakketdecreet 

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

Een rechtgevend kind dat recht geeft op de kinderbijslag als vermeld in artikel 210 §1 of dat recht 
geeft op de gewone wezenbijslag, vermeld in artikel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale 
toeslag als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, tweede lid,3°, op voorwaarde dat er 
in het gezin van zijn bijslagtrekkende of begunstigden een derde of volgend rechtgevend kind bij  
komt vanaf 01 januari 2019, dat recht geeft op de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1 titel 3 tot 
en met 5. 



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

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

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

3° 5,10 euro voor het rechtgevend kind dat recht geeft op de kinderbijslag van 254,40 euro 

§2 Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, wordt verhoogd tot 100,86 euro 
voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als de bijslagtrekkende of 
de begunstigden van de kinderbijslag voor dat rechtgevende kind aanmerking komt of komen de 
toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden, vermeld in artikel 50 ter 
juncto artikel 56 §2, artikel 56 quinquies, §1 en artikel 57, eerste lid, van de Algemene 
kinderbijslagwet. 

./… 

 

Hierdoor ontstaan er in GGPA drie bijslagtrekkendendossiers : 

- …............... ontstaan uit dossier …............... 
o Kind 2 aan de heer ………………betaald : van 01 januari 2019 tot 30 april 2019 een 

basisbedrag laag ( € 92,09) en de sociale toeslag 50 ter ( € 100,86) 
- …............... ontstaan uit dossier …....................  

o Voor Kind 3 wordt van 01 januari 2019 tot 30 april 2019  aan mevrouw ……………..een 
basisbedrag midden  ( € 170,39 ) betaald alsook de sociale toeslag (€ 29,06)   

- …................ ontstaan uit dossier ….................... 
o Voor Kind 1 wordt 01 januari 2019 tot 30 april 2019 een basisbedrag laag ( € 92,09) 

en een sociale toeslag ( € 46,88) betaald aan mevrouw ……………... 

Kind 1 woont alleen van 04 maart 2019 tot 10 april 2019.  Hierdoor moet het dossier voor alle 
gemeenschappelijke kinderen omgebogen worden tot een Begunstigdenkern dossier. 

Zie toelichtingsnota 7 bijlage 1 van 15 mei 2019 punt 2 

./… 

Er is een overschakeling van bijslagtrekkende naar begunstigden als een van onderstaande situatie zich voordoet:  

./… 

Of een kind (zowel minderjarig als meerderjarig dat verhuist van de ene ouder naar de andere : overschakeling voor de 
gemeenschappelijke kinderen van beide ouders en /of kinderen die zijn gezamenlijk opvoeden. 

Deze wijzigingen zorgen voor een overschakeling van een bijslagtrekkenden naar een begunstigden.  Het bestaan van de 
bijslagtrekkendenkern eindigt, en een nieuw gezinsdossier rond de begunstigdenkern wordt aangemaakt.  Bij de vaststelling 
van de begunstigdenkern primeert steeds het ouderpaar.  Wanneer het kind in co-ouderschap wordt opgevoed, maar in 
ongelijkmatig verdeelde huisvesting , blijven zowel de vader als de moeder een deel van de begunstigdenkern. 

Ook de situatie waarin een kind alleen gaat wonen of verhuist van Vlaanderen naar een ander gezin in een andere 
deelentiteit in België of in het buitenland hoort hierbij.  En brengt mogelijk een overschakeling met zich mee in het gezin dat 
het verlaat. 

  



Hierdoor ontstaan 2 nieuwe dossier binnen CGPA: 

- …................... : voor de maand april 2019 begunstigdenkern dossier met als begunstigde Kind 
1 : zij ontvangt hier de gezinsbijslag voor haarzelf . 

o vanaf 01 november 2019 wordt hier het nieuwe bedrag betaald voor …………………..  
( dochter van Kind 1) 
 

- …................... : begunstigdenkern dossier met als begunstigde de heer ………. en mevrouw 
……………….. 

o Vanaf mei 2019 voor de kinderen Kind 3, Kind 2 en Kind 1.  

                 Hierdoor zijn er vanaf 01 januari 2019 volgende basisbedragen verschuldigd: 

o Voor Kind 2 een basisbedrag laag (€ 92,09) 
o Voor Kind 3 een basisbedrag laag ( € 92,09) 
o Voor Kind 1 een basisbedrag midden  (€ 170,39) 

In toepassing van artikel 222 Groeipakketdecreet werden er ook een sociale toeslag betaald :  

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

Een rechtgevend kind dat recht geeft op de kinderbijslag als vermeld in artikel 210 §1 of dat recht 
geeft op de gewone wezenbijslag, vermeld in artikel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale 
toeslag als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, tweede lid,3°, op voorwaarde dat er 
in het gezin van zijn bijslagtrekkende of begunstigden een derde of volgend rechtgevend kind bij  
komt vanaf 01 januari 2019, dat recht geeft op de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1 titel 3 tot 
en met 5. 

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

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

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

3° 5,10 euro voor het rechtgevend kind dat recht geeft op de kinderbijslag van 254,40 euro 

§2 Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, wordt verhoogd tot 100,86 euro 
voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als de bijslagtrekkende of 
de begunstigden van de kinderbijslag voor dat rechtgevende kind aanmerking komt of komen de 
toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden, vermeld in artikel 50 ter 
juncto artikel 56 §2, artikel 56 quinquies, §1 en artikel 57, eerste lid, van de Algemene 
kinderbijslagwet. 

Hierdoor zijn er vanaf 01 januari 2019 volgende bedragen sociale toeslag verschuldigd: 

o Voor Kind 2 een basisbedrag laag (€ tot 30/09/2019 : €  100,86 en vanaf 01/10/2019 
: 46,88) 

o Voor Kind 3 een basisbedrag laag ( € 46,88) 
o Voor Kind 1 een basisbedrag midden  (€ 29,06) 

In toepassing van toelichtingsnota 7 bijlage 1 van 15 mei 2019: overschakeling van bijslagtrekkende naar begunstigde. 



./… 

Wanneer de begunstigden gescheiden zijn, gaan we uit van het principe dat de kinderen voor beide ouders in gelijk 
verdeelde huisvesting worden opgevoed .  Beide ouders zijn de begunstigde van de gezinsbijslag.  Maar de sociale toeslag 
wordt voor 50% toegekend aan elk van de ouders op voorwaarden dat zij voldoen aan de inkomstenvoorwaarden.   

  



Aangezien het een begunstigden kern dossier betreft heeft elk van de ouders recht op 50% van de 
sociale toeslag: 

- Voor Kind 2 :  tot 30/09/2019 € 50,43 en vanaf 01/10/2019 :€  23,44 
- Voor Kind 3 : € 23,44 

 
 

3. Ten onrechte betaalde gezinsbijslag voor Kind 1 
 

In toepassing van artikel 40 van de BVR rechtgevend kind werd Kind 1 van 01 januari 2019 tot 31 juli 
2019 beschouwd als schoolverlater . 

Artikel 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: 

./… 

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

./… 

Artikel 41 van de BVR van het rechtgevend kind bepaalt dat : 

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 

Artikel 77 §1 bepaalt onder welke voorwaarden de Vlaamse regering provisionele betalingen gedaan kunnen worden en 
uitbetalingen tijdelijk geschorst worden.  

Artikel 83, eerste bepaalt dat de uitbetalingsactoren ertoe gehouden zijn de begunstigden, uiterlijk op het moment van de 
uitvoering, op de hoogte te brengen van iedere individuele beslissing die hen in hun rechten raakt. 

Artikel 3 BVR Handhaving bepaalt verder dat de uitbetalingsactor de uitbetaling van de uitbetaling van de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid overeenkomstige artikel 77 § 1 van het decreet van 27 april 2018 tijdelijk kan opschorten 



wanneer er ernstige en eensluidende aanwijzingen zijn dat niet meer voldaan is aan een van de toekenningsvoorwaarden 
van de toelagen. 

In toepassing van  voorgaande artikelen werd de gezinsbijslag voor het Kind 1 vanaf juni 2019 in 
beraad gehouden.   

Binnen het Groeipakket wordt er voor de vaststelling of een tewerkstelling een beletsel vormt voor de 
student of de schoolverlater getoetst of de tewerkstelling voldoet aan de 80 urennorm.  Dit betekent 
dat de student/schoolverlater per maand niet meer dan 80 uren per maand effectieve prestaties 
levert.  

Bij ontvangst van de DMFA zal GPA een controle uitvoeren op basis van de ontvangen gegevens.  
Voor wat betreft het aantal gewerkte uren per maand, zal GPA de uren per kwartaal verdelen over de 
betrokken maanden volgens het aantal gewerkte dagen per maand. 

Vanaf 01 juli 2021 werden de DMFA gegevens vanaf het eerste kwartaal 2019 met terugwerkende 
kracht opgeladen. 

Dit gaf het volgend resultaat:  

 

 

 

4. Supplement 50 ter voor langdurig zieken 
 

De heer ……………………… was langdurig ziek en hoofdens zijn arbeidsongeschiktheid werd er 50 
ter betaald voor zijn 3 kinderen.  Aangezien Kind 1 18 jaar werd in 2017 en zij verbleef in het 
gezin van haar moeder is er in toepassing van artikel 64 Algemene kinderbijslag wetgeving 
een verandering van de rechthebbende. Zij is niet arbeidsongeschikt en hierdoor kon er 
slechts de eenoudertoeslag 1 ste rang betaald worden voor Kind 1.  

 

Na het opladen van de fluxen arbeidsongeschiktheid werd vastgesteld dat de vader, de heer 
………………. nog steeds arbeidsongeschikt is.  Hierdoor is er recht op de toeslag 50 ter.  Het 
recht op sociale toeslag werd vastgesteld vanaf 01 oktober 2019. 

              Hierdoor zijn er vanaf 01 januari 2019 volgende bedragen sociale toeslag verschuldigd: 

o Voor Kind 2 een basisbedrag laag vanaf 01/10/2019 : 100,86 ) 
o Voor Kind 3 een basisbedrag laag (vanaf 01 januari 2019€ 100,86 ). 

  



In toepassing van artikel 222 Groeipakketdecreet werden er ook een sociale toeslag betaald :  

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

Een rechtgevend kind dat recht geeft op de kinderbijslag als vermeld in artikel 210 §1 of dat recht 
geeft op de gewone wezenbijslag, vermeld in artikel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale 
toeslag als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, tweede lid,3°, op voorwaarde dat er 
in het gezin van zijn bijslagtrekkende of begunstigden een derde of volgend rechtgevend kind bij  
komt vanaf 01 januari 2019, dat recht geeft op de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1 titel 3 tot 
en met 5. 

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

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

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

3° 5,10 euro voor het rechtgevend kind dat recht geeft op de kinderbijslag van 254,40 euro 

§2 Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, wordt verhoogd tot 100,86 euro 
voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als de bijslagtrekkende of 
de begunstigden van de kinderbijslag voor dat rechtgevende kind aanmerking komt of komen de 
toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden, vermeld in artikel 50 ter 
juncto artikel 56 §2, artikel 56 quinquies, §1 en artikel 57, eerste lid, van de Algemene 
kinderbijslagwet. 

Wanneer de begunstigden gescheiden zijn, gaan we uit van het principe dat de kinderen voor beide ouders in gelijk 
verdeelde huisvesting worden opgevoed .  Beide ouders zijn de begunstigde van de gezinsbijslag.  Maar de sociale toeslag 
wordt voor 50% toegekend aan elk van de ouders op voorwaarden dat zij voldoen aan de inkomstenvoorwaarden.   

Aangezien het een begunstigden kern dossier betreft heeft elk van de ouders recht op 50% van de 
sociale toeslag: 

- Voor Kind 2:  tot 30/09/2019 € 50,43 en vanaf 01/10/2019 :€  23,44 (opmerking 
Geschillencommissie: na navraag bij verwerende partij blijkt dat dit 51,44 euro moet zijn 
wegens ongeschiktheid vader die blijft duren na 1 oktober 2019) 

- Voor Kind 3: € 23,44 

Deze bijpassing werd ingehouden ter aanzuivering van het bestaande debet selectieve 
participatietoeslag 

 

Conclusie: 

Het verzoekschrift van mevrouw …………………. is ongegrond. 

Het dossier werd correct behandeld : de selectieve participatietoeslag werd terecht gevorderd en de 
bijpassing van de sociale toeslag 50 ter werd terecht gebruikt om het debet van de selectieve 
participatietoeslag aan te zuiveren.’ 

 



 
5. Beoordeling ten gronde 

De vragen die moeten bestudeerd worden zijn de gegrondheid van de terugvordering van de 
selectieve participatietoeslag, de bedragen die betaald werden en de inkanteling van het dossier in 
het Groeipakket, alsook die verzoekster opwerpt betreffen  de inhoudingen ter aanzuivering van de 
onverschuldigde bedragen. 
 

5.1. SCHOOLTOESLAG  
 
5.1.1. Situering 
 
De selectieve participatietoeslag, ook schooltoeslag genoemd, kan vanaf het schooljaar 2019-2020 
toegekend worden op basis van het Groeipakketdecreet.  Het betreft een overheveling van de 
schooltoelagen vanuit het departement Onderwijs.  
  
Om recht te hebben op de schooltoeslag dient te zijn voldaan aan een aantal voorwaarden.  
  
Aldus bepaalt artikel 24 Groeipakketdecreet de toekenningsvoorwaarden voor de schooltoeslag:  
  
“Een jaarlijkse selectieve participatietoeslag leerling, waarvan het bedrag is bepaald in hoofdstuk 4 
van deze titel, wordt toegekend aan de leerling die aan al de volgende voorwaarden voldoet:  
 
1° de leerling heeft de Belgische nationaliteit, of de leerling van wie het bewijs niet geleverd wordt 
dat hij de Belgische nationaliteit bezit, is toegelaten of gemachtigd om in het Rijk te verblijven of er 
zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;  
 
2° de pedagogische voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2 van deze titel;  
 
3° de financiële voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van deze titel.  
 
De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het eerste lid, 1°, bepalen.  
 
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de selectieve participatietoeslagen 
leerling.”  
  
 
Artikel 25 Groeipakketdecreet1 bepaalt verder de referentiedatum om het recht op de schooltoeslag 
te onderzoeken:  
  
“Om de toestand van het gezin waartoe de rechthebbende leerling behoort te bepalen, wordt bij de 
toepassing van dit decreet rekening gehouden met de toestand op 31 december van het schooljaar in 
kwestie.  
 

 
1 Volledigheidshalve kan hier gemeld worden dat artikel 25 werd gewijzigd door het decreet van 10 juli 2020 
tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, 
waarbij in artikel 25, eerste en tweede lid de woorden “31 december van het schooljaar in kwestie” vervangen 
worden door “31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie”.  Dit artikel is in werking getreden op 1 
augustus 2020 voor de toekenning van de selectieve participatietoeslagen vanaf het schooljaar 2020-2021.  



Om de nationaliteit en de woonplaats van de rechthebbende leerling die niet gekwalificeerd is als een 
rechtgevend kind als vermeld in artikel 8 te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet rekening 
gehouden met de toestand op 31 december van het schooljaar in kwestie.  
 
Om de pedagogische toestand te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet rekening gehouden 
met de toestand op de laatste schooldag van juni van het schooljaar in kwestie.”  
 
In casu volgt de betwiste beslissing d.d. 29.01.2021 van de verwerende partij uit het feit dat Kind 3 te 
veel ongewettigde afwezigheden telde, waardoor de schooltoeslag teruggevorderd werd.  Aangezien 
de betwisting tussen de partijen zich derhalve toespitst op de pedagogische voorwaarden, wordt 
daarom hierna enkel ingegaan op de pedagogische voorwaarden (art. 24, 1e lid, 2° 
Groeipakketdecreet). 
 
 
5.1.2. Pedagogische voorwaarden: relevante decretale bepalingen 
 
In het Groeipakketdecreet wordt inzake de pedagogische voorwaarden een onderscheid gemaakt 
naargelang het kind kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs volgt.   
 
Aangezien het verzoek van de verzoekster is gericht tegen de terugvorderingsbeslissing betreffende 
haar zoon …………………. (°30.08.2002) die schoolgaand was in het secundair onderwijs, worden hierna 
specifiek de pedagogische voorwaarden voor leerlingen in het secundair onderwijs geciteerd.  De 
voorwaarden zijn evenwel vrij gelijklopend voor het lager onderwijs en kleuteronderwijs. 
 
De pedagogische voorwaarden houden in dat de leerling moet ingeschreven zijn in een door de 
Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling en voldoende 
aanwezig moet zijn.   
 

- Voor het secundair onderwijs zijn deze voorwaarden als volgt bepaald in het 
Groeipakketdecreet: 

 
Artikel 32 Groeipakketdecreet: 
“Een selectieve participatietoeslag secundair onderwijs kan worden toegekend aan een 
rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, die is ingeschreven in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor secundair onderwijs 
of aan een rechthebbende leerling die de leertijd zoals bedoeld in het decreet van 10 juli 2008 
betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap volgt in een door de 
Vlaamse Regering erkend centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote 
ondernemingen.” 
 
Artikel 34 Groeipakketdecreet: 
“§1. Aan een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, wordt geen selectieve 
participatietoeslag secundair onderwijs toegekend in een van de volgende gevallen: 
1° in het schooljaar in kwestie is hij niet ingeschreven in een onderwijsinstelling of centrum als 
vermeld in artikel 32; 
2° hij is ongewettigd afwezig geweest; 
3° uiterlijk vijftien kalenderdagen na de datum van uitschrijving uit een instelling voor secundair 
onderwijs of uit de leertijd in een centrum zoals bedoeld in artikel 32 is hij niet opnieuw ingeschreven 
in een instelling voor secundair onderwijs of in de leertijd in een centrum zoals bedoeld in artikel 32. 
In afwijking van het eerste lid, 3°, behoudt de rechthebbende leerling in het secundair onderwijs die 
op 30 juni van het schooljaar in kwestie niet langer ingeschreven is in een instelling voor secundair 



onderwijs of een centrum zoals bedoeld in artikel 32, zijn toelage, op voorwaarde dat hij in de loop 
van dat schooljaar zijn kwalificatie behaalde. 
 
§ 2. Een leerling wordt tijdens een schooljaar geacht niet voldoende aanwezig te zijn als de leerling 
gedurende het schooljaar in kwestie 30 al dan niet gespreide halve schooldagen ongewettigd afwezig 
is geweest tijdens de lessen in de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor 
voltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs, en/of het werkplekleren dat deel uitmaakt van 
de opleiding in de periode van 1 september tot en met 30 juni, en als hij gedurende het schooljaar dat 
voorafgaat aan het schooljaar in kwestie 30, al dan niet gespreide halve schooldagen ongewettigd 
afwezig is geweest tijdens de lessen in de erkende, gefinancierde of gesubsidieerde 
onderwijsinstelling voor voltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs of de erkende, 
gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs, 
en/of het werkplekleren dat deel uitmaakt van de opleiding in de periode van 1 september tot en met 
30 juni. 
 
§ 3. Een leerling in het secundair onderwijs en het deeltijds leerplichtonderwijs wordt geacht 
aanwezig te zijn wanneer deze tijdens de lessen of het werkplekleren daadwerkelijk aanwezig is of 
niet ongewettigd afwezig is. 
Een leerling is ongewettigd afwezig wanneer deze problematisch afwezig is, zoals bedoeld in het 
besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen 
van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken. 
In afwijking van het tweede lid is een leerling die met een erkende leerovereenkomst of -verbintenis in 
het kader van de leertijd een opleiding volgt in een erkend en gesubsidieerd centrum voor vorming 
van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, onwettig afwezig wanneer deze 
problematisch afwezig is als vermeld in de uitvoeringsreglementering aangenomen door de Vlaamse 
Regering in het kader van de leertijd krachtens artikelen 58 en 59 van het decreet van 10 juli 2008 
betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. 
 
§ 4. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, 2°, bepaalt de Vlaamse Regering het aantal halve 
schooldagen dat een leerling in het voltijds secundair onderwijs maximaal per schooljaar ongewettigd 
afwezig mag zijn, wanneer de onderwijsinstelling in kwestie overeenkomstig artikel 8 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het 
secundair onderwijs, over een afwijkende uurregeling beschikt.” 
 
 

- De Memorie van toelichting verstrekt de volgende toelichting bij de voormelde artikelen 
32 en 34 Groeipakketdecreet: 

 
Betreffende artikel 32 Groeipakketdecreet: 
 
“Dit artikel bepaalt in welke secundaire scholen of welke centra leerlingen zich moeten inschrijven om 
een selectieve participatietoeslag te krijgen. Er kan opnieuw verwezen worden naar de toelichting 
onder artikel 26. 
(…)” 

Betreffende artikel 34 Groeipakketdecreet: 

“Net zoals het belangrijk is om leerlingen in het lager onderwijs van bij de start van het schooljaar op 
de schoolbanken te krijgen en te houden (cf. artikel 30), geldt dit des te meer voor leerlingen in het 
secundair onderwijs, met inbegrip van leerlingen in het stelsel leren en werken. 



Ten eerste dient de leerling uiteraard ingeschreven te zijn (en te blijven voor het ganse schooljaar). 

Ten tweede mag de leerling niet te vaak ongewettigd afwezig zijn geweest. Dit wordt vastgesteld aan 
de hand van artikel 16, §§ 1, 2° tot en met 3 Decreet Studiefinanciering. 

Ten derde moet de leerling die is uitgeschreven uiterlijk vijftien kalenderdagen na de datum van 
uitschrijving in het secundair onderwijs opnieuw zijn ingeschreven in het secundair onderwijs of in de 
leertijd in een centrum zoals bedoeld in artikel 32. In afwijking hiervan behoudt de leerling in het 
secundair onderwijs die op 30 juni van het schooljaar in kwestie niet langer ingeschreven is zijn 
toelage, op voorwaarde dat de leerling in de loop van dat schooljaar zijn kwalificatie reeds behaald 
had. 

Het sanctioneringsmechanisme van het lager onderwijs is bijgevolg ook van toepassing in het 
secundair onderwijs.  
(…)” 

 
De Memorie van toelichting betreffende artikel 30 waarnaar in de voorgaande passages wordt 
verwezen, bepaalt als volgt: 
 
“Het is belangrijk om kinderen meteen bij de start van het schooljaar op de schoolbanken te krijgen 
én hen daar te houden. De selectieve participatietoeslag speelt hierin een rol van betekenis, net zoals 
voorheen de schooltoelage deed, door het recht op de selectieve participatietoeslag te koppelen aan 
enerzijds de schoolinschrijving en anderzijds de voldoende aanwezigheid. De leerling dient telkens aan 
beide voorwaarden te voldoen. 
(…)”. 
 
 
5.1.3. Administratieve praktijk 
 

- Elektronische gegevensuitwisseling: 
 
De elektronische gegevensuitwisseling tussen het departement Onderwijs en de uitbetalingsactoren 
die de uitbetalingsactoren toelaat het recht op de schooltoeslag automatisch te onderzoeken zonder 
een aanvraag van het gezin, is als volgt bepaald in het Groeipakketdecreet: 
 
Artikel 36 Groeipakketdecreet: 
“§1. Om het recht op en het bedrag van een selectieve participatietoeslag in het secundair onderwijs 
vast te stellen, meldt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan Kind en Gezin: 
1° welke leerlingen in welk structuuronderdeel zijn ingeschreven in een onderwijsinstelling of een 
centrum als vermeld in artikel 32; 
2° de datum van inschrijving; 
3° de datum van eventuele uitschrijving; 
4° welke leerlingen ongewettigd afwezig zijn geweest als vermeld in artikel 34, § 2 tot en met § 4. 
§2. Kind en Gezin meldt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming het aantal kinderen dat 
selectieve participatietoeslagen secundair onderwijs ontvangt. 
§3. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de gegevens, vermeld in paragraaf 1 en 2, moeten 
worden meegedeeld. De Vlaamse Regering bepaalt ook welke instellingen aan Kind en Gezin moeten 
melden dat een leerling een interne leerling is en de wijze waarop ze dat moeten melden.” 
 



 
De Memorie van toelichting betreffende artikel 36 Groeipakketdecreet verstrekt daarbij de volgende 
toelichting: 
 
“Dit artikel bepaalt welke gegevens het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming moet meedelen 
aan Kind en Gezin, teneinde te kunnen nagaan of de leerling aan de decretale pedagogische 
voorwaarden van de selectieve participatietoeslag secundair onderwijs voldoet en op welk bedrag 
een leerling recht heeft. 

De uitbetalingsactoren zullen wat betreft de pedagogische gegevens, en de gegevens betreffende 
welke leerlingen in het 3de leerjaar van de 3de graad voltijds technisch of beroepssecundair zitten, en 
welke leerlingen secundair onderwijs en welke leerlingen het stelsel leren en werken volgen enkel 
rekening houden met de informatie die door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt 
bezorgd aan Kind en Gezin. 

(…)” 

 
- Administratieve onderrichtingen: 

 
Uit de Toelichtingsnota nr. 13 d.d. 3.12.2019 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket blijken de 
volgende administratieve onderrichtingen voor de uitbetalingsactoren inzake de wijze waarop zij het 
recht op de schooltoeslag dienen vast te stellen aan de hand van de elektronische gegevens van het 
departement Onderwijs: 
 
“(…) Om na te gaan of de leerling onderwijs volgt in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, 
gefinancierde, of gesubsidieerde onderwijsinstelling kunnen de uitbetalingsactoren zich enkel baseren 
op de gegevens van Onderwijs.  Als de gegevens uit de flux afkomstig van Onderwijs betwist worden, 
kan het dossier enkel aangepast worden op basis van verbeterde gegevens meegedeeld door 
Onderwijs.  De uitbetalingsactoren dienen anomalieën dienaangaande te signaleren aan het team 
Kadaster/fluxen van Kind & Gezin.” 

 
“2.3. Secundair Onderwijs en leerlingen van de opleiding verpleegkunde in het hoger 
beroepsonderwijs (HBO5-verpleegkunde) 
De rechthebbende leerling in het secundair onderwijs en HBO5-verpleegkunde moet voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 

 ingeschreven zijn in secundair onderwijs of in HBO5-verpleegkunde; 
 gerechtigd zijn om secundair onderwijs of HBO5-verpleegkunde te volgen; 
 leeftijdsvoorwaarde: maximum 22 jaar in het schooljaar; in het schooljaar 2019/2020 is dat 

maximum 22 jaar voor of op 31 augustus 2020. 
Uitzondering: er geldt geen leeftijdsgrens voor rechthebbende leerlingen die onderwijs volgen 
in het buitengewoon secundair onderwijs of die HBO5-verpleegkunde volgen; 

 voldoende aanwezig zijn in het lopende en voorafgaande schooljaar, d.w.z. minder dan 30, al 
dan niet gespreide, halve schooldagen ongewettigd afwezig per schooljaar; 

 bij verandering van school in de loop van het schooljaar, mag er niet meer dan 15 
kalenderdagen verschil zijn tussen de uitschrijving in de vroegere school en de herinschrijving 
in de nieuwe school. 

Indien de leerling 2 schooljaren op rij meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig was op school 
wordt de schooltoeslag voor het 2e schooljaar ofwel niet-toegekend of teruggevorderd. Echter 
wanneer de leerling op 30 juni 2020 niet meer ingeschreven is in een instelling voor secundair 



onderwijs, maar in de loop van het schooljaar 2019/2020 zijn kwalificatie behaalde, behoudt hij zijn 
recht op schooltoeslag voor het schooljaar 2019/2020. 
Wij vestigen er de aandacht op dat de rechthebbende leerling in HBO5-verpleegkunde gedurende de 
volledige opleidingscyclus in aanmerking komt voor een schooltoeslag. 
  
2.3.1.  Gegevensvergaring in de automatische procedure en in de manuele alarmbelprocedure 
De inschrijving in het secundair onderwijs of HBO5-verpleegkunde blijkt uit de (maandelijkse) dump 
Inschrijvingen van “Onderwijs”, alsook uit de schoolInschrijvingen_Attest17en de inschrijvingen D062 
tot 25 jaar. 
Uit deze dump van Onderwijs zal ook blijken of de leerling bij verandering van school in de loop van 
het schooljaar tijdig (binnen 15 kalenderdagen) ingeschreven is in een andere school.  Als 
de leerling ingeschreven is dient ook te worden aangenomen dat hij gerechtigd is om secundair 
onderwijs te volgen.  
Of de leerling voldoende aanwezig was op school blijkt uit de consultatiestroom “Aanwezigheden” 
van Onderwijs.  Via de dump & consultatiestroom van Onderwijs worden de problematische 
afwezigheden meegedeeld. Om dit te kunnen beoordelen zullen volgende zomer na het einde van 
het schooljaar 2019/2020 ook de problematische afwezigheden in het schooljaar 2018/2019 aan 
de uitbetalingsactoren worden meegedeeld. (…)” 
 
 
5.1.4. Toegepast op het voorliggende dossier 
 
Uit de argumentatie die verwerende partij verstrekte, blijkt dat de schooltoeslag diende te worden 
teruggevorderd om de hierna volgende reden: 

- In het schooljaar 2019-2020 werden voor Kind 3 34 halve dagen afwezigheid geregistreerd en 
in het schooljaar 2020-2021 69 halve dagen afwezigheid: bijgevolg overschrijden de 
afwezigheden van Kind 3 de toegelaten norm voor de toekenning van de schooltoeslag (cf. 
artikel 34, §2 Groeipakketdecreet). 

 
De Geschillencommissie meent vooreerst dat de verwerende partij op basis van de beschikbare 
gegevens uit authentieke bron (departement Onderwijs) correct de wettelijke bepalingen en de 
administratieve onderrichtingen heeft toegepast. 
 
Vanuit de ratio legis om de leerlingen op de schoolbanken te houden, gelden inderdaad strikte 
pedagogische voorwaarden waarbij de schooltoeslag in feite conditioneel wordt uitbetaald: met 
name kan de schooltoeslag pas werkelijk als definitief verworven beschouwd worden indien na 
afloop van het schooljaar blijkt dat 1) het kind  op 30 juni van het schooljaar nog steeds ingeschreven 
was en 2) het kind voldoende aanwezig was tijdens het voorbije schooljaar. 
 
5.1.5. Kenmerken van de schooltoeslag 
 
De Geschillencommissie stelt vast dat de schooltoeslag op juridisch vlak vrij sterk verschilt van de 
basiskinderbijslag. Immers, de basiskinderbijslag wordt op maandelijkse basis betaald naargelang al 
dan niet voor die maand voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden.   
 
De schooltoeslag kan bovenop de basiskinderbijslag worden betaald als een selectieve financiële 
tussenkomst mits voldaan is aan specifieke en gerichte voorwaarden die de participatie aan het 
onderwijs financieel willen stimuleren.  Het gaat om een eenmalig bedrag dat bij het begin van het 
schooljaar voorlopig wordt toegekend maar dat enkel als definitief verworven kan beschouwd 
worden als voldaan is aan bepaalde voorwaarden die zich nog moeten voltrekken: meer bepaald 
moet het kind dat ingeschreven is, nog steeds ingeschreven zijn op 30 juni van het schooljaar.  Er is 
ook niet voorzien in de regelgeving dat de schooltoeslag proportioneel zou kunnen toegekend 



worden naargelang het aantal maanden van het schooljaar dat de jongere de pedagogische 
voorwaarden vervulde.  Voldoe je aan het einde van het schooljaar niet meer aan alle gestelde 
voorwaarden, dan verlies je het volledige bedrag dat werd toegekend bij het begin van het 
schooljaar. 
 
5.1.6. Overwegingen en beoordeling 

De voormelde ratio legis om de jongeren op de schoolbanken te houden met de schooltoeslag als 
financiële incentive, komt tot uitdrukking in strikt bepaalde ijkpunten, namelijk een inschrijving in het 
begin van het schooljaar, voldoende aanwezigheid, en nog steeds ingeschreven zijn op 30 juni van 
het schooljaar. 
 
De verzoekster roept de moeilijke omstandigheden in waarin haar zoon verkeerde, o.m. de 
coronasituatie met de verplichte quarantaines die zijn afwezigheden zouden verklaren. (Vous me 
réclamez la totalité de la bourse scolaire pour abscences injustifiées alors que le corona c’est déclaré 
en 2019 moi je conteste fortement votre décision alors c’est impossible d’avoir autant d’absences 
injustifiées, ça mérite une enquête approfondie car ou cas positif +enseignents positifs = enfant en 
quarantaine à la maison est-ce de ma faute ???(…) ) 
 
De impact van de coronapandemie op de afwezigheid in het onderwijs wordt besproken in een 
Mededeling van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket d.d. 31 mei 2020 (‘Impact 
Coronamaatregelen op het Groeipakket’). Hierin wordt gesteld:  
 
‘1. Rechtgevend kind 
 
1.1. Opschorting van de lessen 

 
Sedert 14 maart 2020 zijn alle lessen in de verschillende onderwijsinstellingen (basis-, secundair 
en hoger onderwijs) opgeschort. De hogere onderwijsinstellingen bieden vaak afstandsonderwijs aan 
via online platformen en de mogelijkheid wordt onderzocht om dit in de nabije toekomst ook in het 
basis- en secundair onderwijs aan te bieden. Dit betekent echter in elk geval dat leerlingen/studenten 
niet meer fysiek aanwezig zijn in de onderwijsinstelling om de lessen te volgen. 
 
1.1.1. Gezinsbijslagen 
Tot en met de maand waarin het kind 18 jaar wordt, heeft het een onvoorwaardelijk recht op 
gezinsbijslag. De (opschorting) van de lessen heeft dus geen gevolgen voor -18-jarigen. Het recht 
op gezinsbijslagen blijft voor hen behouden. 
Wat betreft 18- tot 25-jarigen, hun recht op gezinsbijslagen is afhankelijk van het volgen van lessen of 
een inschrijving aan een onderwijsinstelling. 
 
Niet-hoger onderwijs: 
 
Leerlingen in het niet-hoger onderwijs dienen minstens 17 lesuren per week te volgen aan een 
onderwijsinstelling. Door de opschorting van de lessen voldoen zij in principe niet langer aan deze 
voorwaarde. De onderwijsinstellingen zullen echter gedurende de periode van opschorting van de 
lessen geen afwezigheden registreren. Dit betekent dat de leerlingen in het niet-hoger onderwijs als 
aanwezig worden beschouwd. Bijgevolg behouden zij hun recht op gezinsbijslagen gedurende de 
periode van opschorting van de lessen. Een kind dat reeds voorafgaand aan de opschorting van de 
lessen niet meer voldeed aan de voorwaarde van minstens 17 lesuren per week kan op deze grond 
echter niet opnieuw recht krijgen op gezinsbijslagen.’ 
 
(…) 



1.1.2. Selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) 
Het recht op een schooltoeslag is onderworpen aan een aantal pedagogische voorwaarden, 
afhankelijk van het type onderwijs dat gevolgd wordt. Deze pedagogische voorwaarden hebben 
betrekking op een minimaal aantal aanwezigheidsdagen of een maximaal aantal ongewettigde 
afwezigheden per schooljaar. 
 
Kleuteronderwijs: afhankelijk van de leeftijd van de kleuter, moet er een aanwezigheid zijn tussen de 
100 en 250 halve dagen of als de kleuter de leeftijd van 6 jaar bereikt, maximaal 29 
halve dagen ongewettigde afwezigheid. Aangezien de onderwijsinstellingen geen afwezigheden 
zullen registreren gedurende de periode van opschorting van de lessen, worden de kleuters als 
aanwezig beschouwd. De periode van opschorting van de lessen heeft dus geen negatieve impact op 
een mogelijk recht op schooltoeslag voor dit schooljaar. 
 
Lager onderwijs: aangezien hier de voorwaarde van maximaal 29 halve dagen ongewettigde 
afwezigheid geldt, zal er geen negatieve impact zijn op het mogelijke recht op een schooltoeslag. De 
onderwijsinstellingen zullen namelijk geen afwezigheden registreren. 
 
Secundair onderwijs: zelfde situatie als voor het lager onderwijs.(…)’ 
 
 
De Geschillencommissie kan uit de voormelde administratieve onderrichtingen besluiten dat er dus 
een soort ‘vrijstelling’ gold inzake de verplichting tot aanwezigheid op school vanaf de maand maart 
2020 wegens opschorting van de lessen; deze periode kan dus niet de afwezigheden van ………………… 
verklaren, aangezien hij in het schooljaar 2019-2020 34 halve dagen als afwezig geregistreerd staat, 
maar dat dit niet te wijten is aan de coronasituatie; de lessen waren toen immers opgeschort en er 
konden dus geen aan- of afwezigheden worden geregistreerd.  Bovendien bleef deze situatie duren 
het daaropvolgende schooljaar 2020-2021, toen 69 halve dagen afwezigheid geregistreerd werden, 
en de lessen nochtans weer opgestart waren. 
 
De Geschillencommissie meent dat het grote aantal ongewettigde afwezigheden van Kind 3 een feit 
blijft. Er is dus niet voldaan aan de voorwaarde bepaald in artikel 34, §2 Groeipakketdecreet 
betreffende voldoende aanwezigheid tijdens het huidige en het voorbije schooljaar (nl. niet meer 
dan 30 halve schooldagen ongewettigde afwezigheid tijdens het huidige schooljaar, en niet meer dan 
30 halve schooldagen ongewettigde afwezigheid tijdens het voorbije schooljaar). 
 
Verzoekster spreekt ook over ‘cas positif’ wat doet vermoeden dat Kind 3 of zijn naasten of zijn 
klasgenoten coronapositief testten en hij daardoor mogelijks afwezig was op school.  Indien dit het 
geval was, kon verzoekster die afwezigheid attesteren ten aanzien van de school en zou dit 
geregistreerd zijn als een gerechtvaardigde afwezigheid.    
 
De Geschillencommissie besluit dat indien verzoekster zou menen dat de ongerechtvaardigde 
afwezigheden van Kind 3 niet correct zouden geregistreerd zijn door de school (hetzij tijdens de 
coronapandemie, hetzij medische attesten niet correct zouden geregistreerd zijn door de school als 
gerechtvaardigde afwezigheid) zij hiertoe de school kan contacteren opdat de gegevens uit 
authentieke bron waarop de verwerende partij zich actueel baseert, zouden geregulariseerd worden. 
 
.  
 
5.2. INKANTELING IN HET GROEIPAKKET 
 
Verzoekster vervolgt in haar betoog:  
 



‘(…) Et en 2019 vous me réclamez 875 euros pour une erreur commise par votre faute pour Kind 2 
vous avez bafoué mes droits de mes autres enfants car pour Kind 3 mes droits était de 253 euros et de 
la bizarrement soi disant nouvelle loi qui n’entrait pas en vigueur pour Kind 3 car né en 2002 je suis 
descendue carrément en 153 euros.(…)’ 
 
 

5.2.1  Wat de groepering en de rangbetaling betreft:   
  
Aangezien de kinderen 1, 2 en 3 geboren zijn vóór 1 januari 2019, zijn de specifieke 
overgangsmaatregelen bepaald in het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid (hierna Groeipakketdecreet genoemd) van toepassing voor het bepalen 
van het bedrag van de gezinsbijslag dat aan de kinderen kan worden toegekend.   
Cf. Art. 209, §2 Groeipakketdecreet: ‘De artikelen van de kinderbijslagreglementering die zijn 
opgenomen in boek 5, deel 2, zijn van toepassing op rechtgevende kinderen die geboren zijn vóór 1 
januari 2019.’  
 
 In voormeld Boek 5, deel 2, wordt bij deze overgangsbepalingen een onderscheid gemaakt tussen de 
basisbedragen (titel 1), de kinderbijslag voor wezen (titel 2), de zorgtoeslagen (titel 3), de sociale 
toeslagen (titel 4), de begunstigden (titel 5) en de keuze van de uitbetalingsactor (titel 6).    
 
In het voorliggende dossier zijn de overgangsbepalingen vervat in artikel 210 van voormelde titel 1 
(basisbedragen) van toepassing.    
 
Cf. Art. 210, “§1. Een rechtgevend kind dat geboren is vóór 1 januari 2019 en voor wie het recht op 
kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering is geopend op 31 december 2018, blijft 
recht geven op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering als aan de voorwaarden, 
vermeld in artikel 8, is voldaan.    
Het bedrag van de kinderbijslag waarop het kind, vermeld in het eerste lid, recht geeft, wordt 
vastgesteld in paragraaf 2.    
Onder de opening van het recht op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering op 
31 december 2018 wordt verstaan het op dat tijdstip voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van de 
kinderbijslagreglementering. Het is niet relevant of de effectieve aanvraag tot toekenning van de 
kinderbijslag op 31 december 2018 al effectief is ingediend.    
§ 2. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag overeenkomstig paragraaf 1, blijft 
recht geven op de kinderbijslag, zoals die bestond binnen de groepering rond de 
bijslagtrekkende op 31 december 2018, overeenkomstig artikel 42 van de Algemene 
kinderbijslagwet.    
In afwijking van het eerste lid, als verschillende rechtgevende kinderen als vermeld in paragraaf 1, 
behoren tot de groepering rond de bijslagtrekkende, zoals die bestond op 31 december 2018, wordt 
het bedrag van de kinderbijslag waarop die kinderen recht geven, in aflopende wijze aangepast 
in functie van de leeftijd van de rechtgevende kinderen binnen die groepering. Het jongste kind krijgt 
daardoor de laagste kinderbijslag, het tweede jongste kind de tweede laagste kinderbijslag en het 
derde jongste en oudere kinderen de hoogste kinderbijslag. Die aanpassing wordt doorgevoerd vanaf 
1 januari 2019.”    
 
Ingevolge het supra geciteerde artikel 210, §1, tweede lid en artikel 210, §2, eerste lid van het 
Groeipakketdecreet wordt het bedrag van het kind geboren vóór 1 januari 2019 derhalve bepaald 
door de rang van het kind binnen de groepering rond de bijslagtrekkende op 31 december 2018, 
waarbij voor de groepering dient te worden teruggegrepen naar de voorwaarden bepaald in artikel 
42 AKBW (Algemene Kinderbijslagwet).    
  



Overeenkomstig artikel 42 AKBW wordt het bedrag van de kinderbijslag bepaald door de rang die het 
kind inneemt in het gezin volgens de volgorde van de geboorte van de kinderen (art. 42, § 1, eerste 
lid AKBW). Bij het bepalen van de rangregeling worden de rechtgevende kinderen gegroepeerd rond 
de bijslagtrekkende, dit is degene die het kind opvoedt en aan wie de kinderbijslag wordt betaald 
(art. 42, §1, tweede lid AKBW).    
   
Art. 225, § 1 Groeipakketdecreet bepaalt het volgende:   
 “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 Toelichtingsnota nr. 7 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket – Bijlage 1 van 15 mei 2019 – 
‘Overschakeling van bijslagtrekkende naar begunstigde’ bepaalt het volgende:   
  
“Iedere wijziging van bijslagtrekkende naar begunstigde(n) in de loop van de maand, heeft uitwerking 
vanaf de daarop volgende maand; ook wanneer de wijziging zich op de 1e dag van de maand 
voordoet.  
Er is een overschakeling van bijslagtrekkende naar begunstigden als er één van onderstaande 
situaties zich voordoen:  

Er is een wijziging in het ouderlijk gezag;    
Er is een wijziging in de opvoedingssituatie van het kind, waaronder:    
(…)  
 

Deze wijzigingen zorgen voor een overschakeling van een bijslagtrekkende naar begunstigde(n). Het 
bestaan van de bijslagtrekkendekern eindigt, en een nieuw gezinsdossier rond de begunstigdenkern 
wordt aangemaakt. Bij de vaststelling van de begunstigdenkern primeert steeds het ouderpaar. 
Wanneer het kind in co-ouderschap wordt opgevoed, maar in ongelijkmatig verdeelde huisvesting, 
blijven zowel de vader als de moeder deel van de begunstigdenkern. 
 
Ook de situatie waarin een kind alleen gaat wonen of verhuist van Vlaanderen naar een ander gezin 
in een andere deelentiteit in België of in het buitenland hoort hierbij. En brengt mogelijk een 
overschakeling met zich mee in het gezin dat het verlaat. 
(…) 
 
Wanneer de begunstigden gescheiden zijn, gaan we uit van het principe dat de kinderen door beide 
ouders in gelijk verdeelde huisvesting worden opgevoed.(…) 
 
 
Toegepast op voorliggend dossier, worden de bedragen zoals die voor de kinderen werden 
uitgekeerd, derhalve omgekeerd en vastgeklikt op 31 december 2018. Voortgaand op wat 
verwerende partij aan informatie uit de Groeipakketapplicatie verstrekt, betekende dit op 1 januari 
2019 voor Kind 2 (voor wie de vader bijslagtrekkende was) het laagste bedrag, voor Kind 3 het 
middelste bedrag en Kind 1 het laagste bedrag (voor wie moeder bijslagtrekkende was). 
 
Bijkomend stelt de Geschillencommissie vast dat het kind Kind 1 vanaf 4 maart 2019 (tot 10 april 
2019) verhuisd is en alleen is gaan wonen. De verhuis van het kind wordt aanzien als een wijziging in 



de opvoedingssituatie. Daardoor gebeurt er een overschakeling van het bijslagtrekkendedossier van 
de kinderen 1, 2 en 3 naar een begunstigdenkern en dit vanaf april 2019 voor de drie kinderen.   
Beide ouders, verzoekster en de heer …………….., maken dus sinds april 2019 deel uit van deze 
begunstigdenkern voor de drie kinderen volgens het algemene principe van artikel 57, §1, 
Groeipakketdecreet.   
 
Verder kan een sociale toeslag worden uitgekeerd omwille van het statuut ‘langdurig zieke’ van de 
vader, de heer …………………... 
 
Artikel 222 Groeipakketdecreet bepaalt: 
 
‘§1. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat recht 
geeft op de gewone wezenbijslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale 
toeslag als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, tweede lid, 1° en 2°. 
Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat recht geeft 
op de gewone wezenbijslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale toeslag 
als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, tweede lid, 3°, op voorwaarde dat er in het 
gezin van zijn bijslagtrekkende of begunstigden een derde of volgend rechtgevend kind bij komt vanaf 
1 januari 2019, dat recht geeft op de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, titel 3 tot en met 5. 
Het bedrag van de toeslag, vermeld in het eerste en tweede lid, stemt overeen met het bedrag van de 
toeslag voor langdurig werklozen, vermeld in artikel 42bis van de Algemene kinderbijslagwet, en 
bedraagt: 
1° 46,88 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 92,09 euro; 
2° 29,06 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 170,39 euro; 
3° 5,10 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 254,40 euro. 
 
§2. Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, wordt verhoogd tot 100,86 euro 
voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als de bijslagtrekkende of 
de begunstigden van de kinderbijslag voor dat rechtgevende kind in aanmerking komt of komen voor 
de toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden, vermeld in artikel 50ter 
juncto artikel 56, §2, artikel 56quinquies, §1, en artikel 57, eerste lid, van de Algemene 
kinderbijslagwet.(…)’ 
 
Artikel 18 Groeipakketdecreet bepaalt:  
 
‘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 30.378,60 euro bedragen; 

3° 60 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis tussen 30.378,60 euro en 60.000 euro liggen. 



Als ten gevolge van een gelijkmatig verdeelde huisvesting, bepaald of bekrachtigd door de bevoegde 
rechtbank, de huisvesting van het rechtgevende kind gelijk is verdeeld tussen de ouders, wordt het 
bedrag van de toeslag gehalveerd toegekend in elk rechtgevend gezin. 

(…)’ 

Voor Kind 2, voor wie het vastgeklikt bedrag van 92,09 euro wordt ontvangen, betekent dit een 
sociale toeslag van 100,86 euro tot 30 september 2019 (begunstigde is de heer ……………, langdurige 
zieke); en vanaf 1 oktober 2019 een sociale toeslag van 46,88 euro. 
 
Voor Kind 3, voor wie een bedrag van 92,09 euro wordt ontvangen, betekent dit een sociale toeslag 
van 46,88 euro. 
 
Voor Kind 1, voor wie een bedrag van 170,39 euro wordt ontvangen, betekent dit een sociale toeslag 
van 29,06 euro. 
 
Deze toeslagen worden elk voor de helft aan beide ouders uitgekeerd, omdat ze beiden 
begunstigden zijn en men uitgaat van het vermoeden van gelijkmatig verdeelde huisvesting.  De 
Geschillencommissie beschikt niet over gegevens om te stellen dat het vermoeden van gelijkmatig 
verdeelde huisvesting zou betwist worden. 
 
Verwerende partij heeft wat betreft dit aspect de rechtsregels correct toegepast. 
 
 
5.3. STATUUT VAN SCHOOLVERLATER – OVERSCHRIJDING UURNORM 
 
Verder moet onderzocht worden of het klopt dat er een debet ontstaan is wegens overschrijding van 
de toegelaten uurnorm van 80 uren per maand van Kind 2 als schoolverlater. 
 
 
5.3.1. Groeipakketdecreet: recht op Groeipakket voor meerderjarige studenten en schoolverlaters  
 
Aldus bepaalt artikel 8, §2, eerste lid, 3° 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, (eigen onderlijning) 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.”  



  
5.3.2. BVR Rechtgevend kind  
 
Op grond van artikel 8, §2, tweede lid Groeipakketdecreet werden de nadere 
toekenningsvoorwaarden uitgewerkt bij het ‘Besluit van 5 oktober 2018 van de Vlaamse Regering tot 
vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen 
van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en 
de universele participatietoeslagen’ (hierna BVR Rechtgevend kind).  
  
 
5.3.2.1. Recht op Groeipakket in de hoedanigheid van schoolverlater  
  
Artikel 40 BVR Rechtgevend kind bepaalt dat 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.  
  
Cf. Artikel 40, tweede lid:  
“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 
op gezinsbijslagen toegekend kan worden conform artikel 8, §2, met uitzondering van het recht in 
hoofde van de schoolverlater, van het voormelde decreet.”  
  
Cf. Artikel 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.  
 
De bisnota betreffende het BVR Rechtgevend kind bevat de volgende toelichting inzake de 
schoolverlater:  
 
“Afdeling 6. Schoolverlater     
Deze afdeling is enkel van toepassing op kinderen die 18 jaar zijn of ouder, respectievelijk 21 jaar  of 
ouder waar het een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte betreft, en geen 
onvoorwaardelijk recht op gezinsbijslagen meer genieten.    
Er wordt voorzien in een tegemoetkoming aan gekende problemen binnen de huidige toepassing. 
Voor kinderen met onvoorspelbare schoolcarrières en kinderen die ongewild niet onmiddellijk werk 
vonden na hun studies, was er vaak de onaangename verrassing van het verlies aan kinderbijslag als 
ze zich vergaten in te schrijven als werkzoekend schoolverlater. Daarnaast was er ook niet altijd een 
even consequent inschrijvingsbeleid waardoor jongeren die het systeem kenden meerdere malen 
gebruik konden maken van het systeem werkzoekend schoolverlater, terwijl andere jongeren niet 
onmiddellijk ingeschreven raakten als het nog niet helemaal duidelijk was of ze nog gingen verder 
studeren.    
We verlaten het criterium werkzoekend schoolverlater, en hanteren verder enkel het criterium 
schoolverlater, wat zowel voor de gezinnen als voor de uitbetalingsactoren een administratieve 
vereenvoudiging betekent.      
Daarnaast heffen we een aantal uitwassen op, waardoor men nu niet meer dan 1 keer gebruik zal 
kunnen maken van dit krediet en men ook niet langer meer dan een jaar van dit systeem zal kunnen 
genieten, wat in het huidige systeem wel het geval was als men zijn beroepsinschakelingstijd verlengd 
zag, doordat het kind geen 2 positieve evaluaties had ontvangen. Daarmee worden kinderen die wel 2 
positieve evaluaties hadden behaald en slechts op de standaard periode beroep konden doen, niet 
langer bestraft ten opzichte van kinderen die niet 2 dergelijke positieve evaluaties verkregen.     
Het kind krijgt met deze hervorming een krediet van 12 maanden na het beëindigen van zijn studies 
en kan met dit krediet ook de lacunes die in een onregelmatige schoolcarrière bestaan ondervangen. 
Het krediet van 12 maanden kan in verschillende periodes worden ingezet, maar kan nooit langer dan 
12 maanden bedragen.     
 
Artikel 40   
Dit artikel bepaalt het recht op gezinsbijslagen voor de schoolverlater en voorziet in een termijn van 
12 maanden waarin er nog gezinsbijslagen worden toegekend voor schoolverlaters, mits voldaan is 
aan bepaalde voorwaarden.     
Het recht op gezinsbijslag als scholier of student primeert steeds op het recht als schoolverlater. 
Indien het rechtgevend kind zijn studies stopt, eindigt het recht op gezinsbijslag in de hoedanigheid 
van scholier of student op het einde van de maand. Indien het kind zich opnieuw inschrijft als scholier 
of student, heeft het rechtgevend kind recht op gezinsbijslag als scholier of student vanaf de eerste 
dag van de maand waarin de gebeurtenis zich voordoet.    
 
Artikel 41   
Er wordt voor gekozen om de schoolverlaters aan dezelfde voorwaarden te onderwerpen als de 
studenten in het niet-hoger en het hoger onderwijs (artikel 29), met uitsluiting van het financieel 
voordeel uitgekeerd aan het kind dat een stage doorloopt nodig voor het behalen van een diploma, 
getuigschrift of brevet. Op die manier worden scholieren, studenten en schoolverlaters op dezelfde 



manier opgevolgd, wat een aanzienlijke vereenvoudiging betekent en ook duidelijker is voor de 
burger, die in de huidige regelgeving wordt geconfronteerd met verschillende criteria, naargelang het 
schoolverlaters of scholieren of studenten betreft.”  
 
  
5.3.2.2. Ministerieel besluit d.d. 20 oktober 2020  
 
Cf. Artikel 41/1 BVR Rechtgevend kind (statuut van schoolverlater):  
“De minister bepaalt de procedure voor de verificatie van de winstgevende activiteit en de uitbetaling 
van sociale uitkeringen voor de studenten.”  
  
In uitvoering van artikel 41/1 BVR Rechtgevend kind kan verwezen worden naar de volgende 
relevante bepalingen in het ‘Ministerieel besluit van 20 oktober 2020 tot vaststelling van de 
procedure voor de verificatie van de winstgevende activiteit en de uitbetaling van sociale uitkeringen 
voor de studenten, schoolverlaters, het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst en het kind 
met een specifieke ondersteuningsbehoefte (BS 30.10.2020)’:  
 
“Art. 2. Met toepassing van artikel 3 van het Besluit Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 
19 juli 2019 wordt de winstgevende activiteit en de uitbetaling van sociale uitkeringen voor de 
volgende personen, vermeld in artikel 15, 30, 36 en 41 van het besluit van 5 oktober 2018, via 
authentieke gegevensbronnen of via digitale databanken geverifieerd:  

1. studenten;  
2. schoolverlaters;  
3. het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst;  
4. het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte.  

Het agentschap kan praktische en technische richtlijnen vastleggen over de informatie die 
geverifieerd wordt.  
  
Art. 3. Conform artikel 3 van het Besluit Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019 
vraagt de uitbetalingsactor de ontbrekende informatie alleen op bij de begunstigde als de 
authentieke gegevensbronnen of digitale databanken niet alle nodige informatie bevatten om op een 
correcte wijze het recht op gezinsbijslag vast te stellen.  
Het agentschap kan praktische en technische richtlijnen vastleggen voor de informatie die verstrekt 
moet worden.  
  
Art. 4. Als de controle via authentieke gegevensbronnen of via digitale databanken een indicatie geeft 
dat de toegelaten activiteitsgrenzen overschreden zullen worden, kan de betaling van de gezinsbijslag 
uitgesteld worden tot het moment waarop een definitieve verificatie van het recht mogelijk is.  
  
Als de gegevens van de authentieke gegevensbronnen of digitale databanken onvolledig zijn en de 
precieze vaststelling van het recht niet kan gebeuren, kan de begunstigde die gegevens aanvullen met 
bewijsstukken om de definitieve verificatie van het recht, vermeld in het eerste lid, mogelijk te 
maken.  
  
(…)  
  
Het agentschap kan in praktische en technische richtlijnen vastleggen wat geldt als een indicatie, een 
beletsel en een bewijsstuk als vermeld in het eerste tot en met het derde lid.  
  
(…)”  
 
 



5.3.3. Beschikbare elementen ter beoordeling  
 
Kind 2 werd voor de periode van 01/09/2019 tot 31/08/2020 beschouwd als schoolverlater. 

Uit de beschikbare gegevens in de databank KRING die de Geschillencommissie raadpleegde, blijkt 
dat Kind 2 een voltijdse tewerkstelling uitoefent vanaf september 2019, dus meer dan 80 uren per 
maand. 
 
In de terugvorderingsbrief d.d. 1 juli 2021 wordt enkel gezegd dat Kind 2 te veel gewerkt heeft 
tijdens de periode september tot en met november 2019 (en dat Kind 1 minder dan 80 uren gewerkt 
heeft in juni en juli 2019).   
 
Cf. De Geschillencommissie merkt op dat verwerende partij in haar standpunt de periode als 
schoolverlater van Kind 1 bespreekt, en de DmfA-gegevens van Kind 1 meedeelt, maar dit krijgt geen 
weerslag in de terugvorderingsbrief. 
 
De terugvordering voor een bedrag van 571,25 euro voor de maanden september tot en met 
november 2019 omwille van de voltijdse tewerkstelling van Kind 2 is dus terecht. 
 
 
5.4. INHOUDINGEN 
 
De Geschillencommissie stelt voorts vast dat de verwerende partij gerechtigd is om de 
onverschuldigd uitbetaalde gezinsbijslagen in te houden op de lopende betalingen, zoals bepaald in 
artikel 103, §1 Groeipakketdecreet. 

“Artikel 103 §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. 
 
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.” 
 
Overeenkomstig artikel 1410, §4 Ger. W. kunnen de inhoudingen gebeuren aan 10% of tot 100% 
ingeval van bedrog of nalatigheid. 

 

6. Afzien van terugvordering 

 

De verzoekster geeft in haar verzoek aan dat het voor haar financieel gezien niet evident is om de 
schooltoeslag terug te betalen.  De Geschillencommissie meent dat het verzoek kan beschouwd 



worden als een aanvraag om af te zien van terugvordering in de zin van artikel 103, §2 
Groeipakketdecreet.  

Artikel 103, §§1 en 2 Groeipakketdecreet bepaalt als volgt: 
“§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. 

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 Kind en Gezin, aan de Vlaamse 
Belastingdienst. 

§2. De uitbetalingsactor kan binnen de voorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, afzien van 
de terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag: 
 

1° in bijzondere, gemotiveerde gevallen of in bepaalde categorieën van gevallen, op voorwaarde dat 
de schuldenaar te goeder trouw is; 

2° als het terug te vorderen bedrag gering is; 

3° als blijkt dat de terugvordering onzeker of te duur is in vergelijking met het bedrag dat 
teruggevorderd moet worden. 

(…)” 

 

In uitvoering van voormeld artikel 103 Groeipakketdecreet, bepaalt artikel 13, 1e t.e.m. 4e lid van het 
‘BVR van 13 juli 2018 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 (BVR Rechten en plichten begunstigden)’ als volgt:  

“De schuldenaar aan wie een beslissing tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag is 
meegedeeld, kan bij de uitbetalingsactor, waarbij de schuld is ontstaan, een verzoek indienen om van 
die terugvordering af te zien. De uitbetalingsactor die dat verzoek ontvangt, stuurt een 
ontvangstbewijs naar de begunstigde.  
  

Een verzoek, in de zin van het eerste lid, om af te zien van de terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde bedrag kan alleen ingewilligd worden als de schuldenaar voldoet aan de volgende twee 
voorwaarden:  
1°       te goeder trouw zijn;  
2        zich in een onzekere financiële situatie bevinden.  

  



In het tweede lid, 1°, wordt verstaan onder te goeder trouw: het niet weten of redelijkerwijze niet 
kunnen weten dat men ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid ontvangen heeft. 

 

De financiële situatie, vermeld in het tweede lid, 2°, wordt beoordeeld op basis van de 
bestaansmiddelen van het gezin. 

Als de bestaansmiddelen van de schuldenaar en van een eventuele echtgenoot, persoon met wie de 
schuldenaar wettelijk samenwoont of persoon met wie de schuldenaar een feitelijk gezin vormt 
opgeteld zijn, wordt een forfaitaire vermindering toegekend voor de echtgenoot, persoon met wie de 
schuldenaar wettelijk samenwoont of persoon met wie de schuldenaar een feitelijk gezin vormt en 
voor elk kind van het gezin dat kinderbijslag ontvangt. Het bedrag wordt vergeleken met 
de minimumgrens van 1128 euro en een maximumgrens die gelijk is aan de minimumgrens van 1128 
euro vermenigvuldigd met 1,5. Bevindt de schuldenaar zich onder de minimumgrens dan wordt 
afgezien van terugvordering. Bevindt de schuldenaar zich boven de maximumgrens dan is afzien van 
de terugvordering niet mogelijk. Tussen die twee grenzen kan gradueel afgezien worden van de 
terugvordering van de onverschuldigde betaling. De minister stelt de tussenliggende grenzen vast 
alsook de graduele terugvordering die op deze basis mogelijk is. 

Als bestaansmiddelen, zoals vermeld in het vierde lid, worden beschouwd alle gelden van welke aard 
ook waarover het gezin van de schuldenaar beschikt, behalve de toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid en andere gezinsuitkeringen die de schuldenaar zelf en de personen aangeduid in het 
voorgaande lid ontvangen. 

De forfaitaire vermindering uit het vijfde lid bedraagt 224 euro en wordt geïndexeerd overeenkomst 
artikel 4, §1 van het decreet van 27 april 2018. 

De minister bepaalt op welke wijze de bestaansmiddelen gecontroleerd worden om een onzekere 
financiële situatie als vermeld in het tweede lid, 2°, vast te stellen. 

In het vierde lid wordt feitelijk gezin gebruikt zoals beschreven in artikel 1, 2°, van het Besluit van de 
Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag.” 

 

De Bisnota aan de leden van de Vlaamse Regering bevat de volgende toelichting betreffende 
voormeld artikel 13:  

“Op basis van artikel 103, §2, van het Groeipakketdecreet, worden in dit artikel de bijkomende 
voorwaarden voor het afzien van de terugvordering van onverschuldigde betalingen verder 
uitgewerkt. Met dit artikel wordt de huidige procedure gebaseerd op de Circulaire Omzendbrief 
1346 verder gezet.  
Zo kan de uitbetalingsactor afzien van de terugvordering van een onverschuldigde betaling op vraag 
van de schuldenaar wanneer deze te goeder trouw is.”  

  

De Omzendbrief 1346 waarnaar verwezen wordt, bevat de administratieve onderrichtingen die 
golden ten aanzien van de kinderbijslagfondsen onder de toepassing van de Algemene 
Kinderbijslagwet (AKBW).  



 

De Geschillencommissie verwijst naar de volgende passages uit de CO 1346 inzake de algemene 
principes inzake de terugvordering alsook het begrip ‘goede trouw’ dat overeenkomstig voormeld 
artikel 13, tweede en derde lid BVR Rechten en plichten begunstigden, bepaalt of er kan afgezien 
worden van de terugvordering:  

“1.Grondregel dat ten onrechte betaalde uitkeringen teruggevorderd worden  

Het is een kwestie van gezond verstand dat iemand die een som geld ontvangen heeft zonder daar 
recht op te hebben, die som, die in rechte niet verschuldigd is, terug moet betalen. Dat is een regel uit 
het burgerlijk recht die de grondslag vormt van elke terugvordering van een ten onrechte betaald 
bedrag.  
Maar terwijl in het burgerlijk recht, dat de onderlinge betrekkingen van particulieren regelt, de 
schuldeiser als hij dat wil af kan zien van terugvordering van wat hij ten onrechte aan de debiteur 
betaald heeft (kwijtschelding van schuld), kunnen in het sociaal recht de instellingen met een 
opdracht van algemeen belang de schulden van de sociaal verzekerden niet naar believen 
behandelen.  

De sociale uitkeringen die ten onrechte zijn betaald, zijn namelijk gefinancierd met gelden van de 
gemeenschap en die overheidsmiddelen komen niet toe aan wie er niet de 
wettelijke bijslagtrekkende van is. Als de sociaal verzekerde niet aan de wettelijke voorwaarden 
voldoet die het verlenen van een uitkering mogelijk maken, bestaat er in het geheel geen recht op die 
uitkering en als die toch betaald is, moet die in elk geval teruggevorderd worden.”  

  

(…)  

  

“3.2. Goede trouw van de sociaal verzekerde  

Als men nagaat of misschien best wordt afgezien van terugvordering omdat die uit sociaal oogpunt 
niet wenselijk is moet men dat doen vanuit het perspectief van de billijkheid: zou terugvorderen tot 
een groter onrecht leiden dan niet terugvorderen? Uit een oogpunt van billijkheid zou het 
evenwel onverantwoord zijn af te zien van de terugvordering van een onterechte betaling op vraag 
van de sociaal verzekerde als de schuld voortvloeit uit fraude door de betrokkene.  

Met moet dus uitgaan van de basisregel dat afzien van terugvordering om sociale redenen maar 
mogelijk is als de sociaal verzekerde op het tijdstip van de niet verschuldigde betaling te goeder 
trouw was.  

In geen geval kan afgezien worden van terugvordering als uit de gegevens in het dossier blijkt dat de 
sociaal verzekerde de ten onrechte uitgekeerde bedragen verkregen heeft door fraude.  

Dat er fraude mee gemoeid is, moet vastgesteld worden rekening houdend met hetgeen bepaald is in 
artikel 120bis KBW, dat in verband met de verjaringstermijn 3 typesituaties onderscheidt die fraude 
door de debiteur vormen.  



- frauduleuze handelingen : het gaat om daden die er bijvoorbeeld in bestaan een officieel attest te 
vervalsen of de handtekening van een persoon onderaan een verklaring na te bootsen;  

- valse verklaringen : het gaat om daden die de mededeling met zich brengen van gegevens waarvan 
de betrokkene weet dat ze strijdig zijn met de waarheid;  

- bewust onvolledige verklaringen : hier gaat het om het weglaten van iets in een voor het overige 
waarheidsgetrouwe verklaring, zodat de betrokkene bewust een deel van de waarheid heeft 
verborgen gehouden.  

  

Als er geen sprake is van kennelijke fraude moet de goede trouw van de debiteur, waarvan altijd 
vertrokken moet worden, toch in twijfel getrokken worden als uit het onderzoek van het dossier 
blijkt dat de debiteur op het tijdstip van de betaling wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat hij 
onverschuldigde uitkeringen ontving.  Hier valt op te merken dat de sociaal verzekerde zich nog 
minder kan beroepen op zijn onwetendheid van het bestaan van een schuld als hij correct 
geïnformeerd werd door zijn fonds over de situatie van zijn recht op kinderbijslag. 

 

De Geschillencommissie verwijst hierbij tevens naar de Toelichtingsnota nr. 19 van 18 mei 2021 van 
het Agentschap Uitbetaling Groeipakket waarbij de voormelde regeling onder de toepassing van het 
Groeipakketdecreet bevestigd wordt. 

 

Ook al behoort deze afweging (nl. of verzoekster correct werd geïnformeerd en bij uitbreiding of er 
aanspraak kan zijn op het afzien van de terugvordering) niet tot de bevoegdheid van de 
Geschillencommissie maar wel tot de bevoegdheid van de verwerende partij, toch wenst de 
Geschillencommissie de aandacht van de verwerende partij te vestigen op een aantal elementen die 
onmiskenbaar zijn en in het voordeel van verzoekster spelen bij de beoordeling van haar aanvraag 
om af te zien van terugvordering.   Zo werd in de brief d.d. 25 oktober 2020 die verstuurd werd naar 
verzoekster met de mededeling dat er recht was op een selectieve participatietoeslag voor het 
schooljaar 2020-2021, immers niet duidelijk vermeld dat het bedrag zou teruggevorderd worden 
indien aan een aantal voorwaarden niet werd voldaan.  De aanhef van de brief heeft het over 
‘goedkeuring schooltoeslag’ in tegenstelling tot de formulering op sommige andere brieven met 
dezelfde inhoud waar de term ‘voorlopige toekenning’ wordt gebruikt, d.i. een formulering die 
nauwkeuriger is en aanmaant tot voorzichtigheid in tegenstelling tot de gebruikte formulering in de 
brief aan verzoekster.  In de brief zelf werd verder gesteld dat het bedrag nog kan veranderen: het 
gebruik van de formulering ‘voorlopige berekening’ en de daaropvolgende toelichting ‘het bedrag 
kan nog veranderen als je gezinssituatie wijzigt’ lijkt te moeten worden begrepen in de zin dat het 
bedrag nog kan wijzigen als de gezinssituatie wijzigt (of op basis van de definitieve gezinsinkomsten 
zoals verderop in de brief wordt vermeld) maar lijkt niet meer te kunnen afdoen aan de bevestiging 
dat de schooltoeslag werd goedgekeurd en eerstdaags wordt uitbetaald.  Zelfs indien uit de brief kan 
begrepen worden dat het bedrag van de schooltoeslag mogelijks nog kan dalen, blijkt niet dat het in 
feite slechts gaat over een voorlopige toekenning en dat het volledige bedrag kan teruggevorderd 
worden indien niet voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden. 



 
Cf. de formulering in de brief: 

 

De zeer precieze pedagogische toekenningsvoorwaarden inzake de aanwezigheden op school om de 
schooltoeslag definitief te kunnen behouden, worden immers niet expliciet vermeld in de brief; er 
wordt slechts op algemene wijze naar de website van verwerende partij verwezen (cf.  ‘Algemene 
info over de voorwaarden en de berekening van de schooltoeslag staat op onze website’) maar de 
gebruikte formulering is zeer algemeen en niet van aard dat verzoekster er zou uit moeten begrijpen 
dat de goedgekeurde schooltoeslag toch nog opnieuw zou kunnen worden ingehouden of dat de info 
op de website zeer relevant zou kunnen zijn voor haar concrete situatie.  Wanneer de 
Geschillencommissie de webpagina over het Groeipakket op de website van verwerende partij 
raadpleegt, stelt zij overigens vast dat verdere zoekopdrachten nodig zijn om de specifieke info over 
de schooltoeslag terug te vinden. 

 

Verder kan benadrukt worden dat alles wijst in de richting van de goede trouw bij verzoekster, zo is 
gebleken tijdens de procedure voor de Geschillencommissie aan de hand van het verzoek en de 
mondelinge toelichting ter zitting door verzoekster: zij wist niet dat deze bedragen ten onrechte 
waren toegekend: als ze al niet begrepen had dat het bedrag haar slechts voorlopig toegekend werd, 
besefte ze ook niet dat de opgelopen afwezigheden een probleem konden vormen, en zag ze geen 
onoverkomelijke problemen in de afwezigheden door de coronapandemie voor de schooltoeslag.  Ze 
was zich van geen kwaad bewust dat het heel belangrijk was dat deze afwezigheidsdagen toch zeker 
op de juiste manier administratief zouden geneutraliseerd worden, en er stond evenmin in de brief 
om hoeveel dagen het dan wel mocht gaan. 

 

Gezien de moeilijke situatie van verzoekster (gezondheidsproblemen van de zoon en van haarzelf, 
financiële problemen, familiale problemen, probleem met het onderhoudsgeld, ...), meent de 
Geschillencommissie dat de verzoekster maar net het hoofd boven water kon houden gedurende de 
zeer moeilijke coronaperiode en lijkt het de Commissie dat de terugvordering van een niet 
onaanzienlijk bedrag voor het gezin van verzoekster de druppel betekent die de emmer doet 
overlopen.  Het is ook zo dat er door de coronapandemie heel wat onduidelijkheid ontstaan is over 
het neutraliseren van afwezigheden op school, en dat dit voor verzoekster moeilijk op te volgen was 
aangezien, zoals gezegd, de afwezigheidsnorm ook niet expliciet vermeld was in de brief. 

 

De Geschillencommissie meent in die zin het onderzoek naar het afzien van terugvordering dat 
toekomt aan de verwerende partij in gunstige zin te kunnen staven. 



 

 

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, in die zin dat er geen recht is op een 
selectieve participatietoeslag voor …....................... voor het schooljaar 2020-2021 aangezien het 
toegelaten aantal ongerechtvaardigde afwezigheden werd overschreden; Indien de verzoekster zou 
menen dat de ongerechtvaardigde afwezigheden van ….............. niet correct zouden geregistreerd 
zijn door de school (hetzij tijdens de coronapandemie hetzij medische attesten niet correct zouden 
geregistreerd zijn door de school als gerechtvaardigde afwezigheden) kan zij hiertoe de school 
contacteren opdat de gegevens uit authentieke bron waarop de verwerende partij zich actueel 
baseert, zouden geregulariseerd worden.   

De Geschillencommissie beschouwt het verzoek als een aanvraag om af te zien van terugvordering 
waarvan het onderzoek toebehoort aan verwerende partij; de Geschillencommissie verwijst 
evenwel naar de aangehaalde elementen op grond waarvan zij meent het onderzoek naar het 
afzien van de terugvordering in gunstige zin te kunnen staven. 

Voor het overige oordeelt de Geschillencommissie dat verwerende partij de toepasselijke 
rechtsregels correct heeft toegepast.  Wat betreft de sociale toeslag die sinds 2015 wel nog voor 
…................. zou worden betaald maar niet langer voor …................, wijst de Geschillencommissie er 
op dat zij niet bevoegd is voor beslissingen van de uitbetalingsactor voorafgaand aan 1 januari 2019 
(datum van inwerkingtreding van het Groeipakketdecreet); hiervoor is enkel de arbeidsrechtbank 
bevoegd. 

 

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 3 maanden te rekenen vanaf de derde dag na 
de datum van dit aangetekend schrijven (art. 115, § 1, 1e lid van het Decreet van 27 april 20182 en 
art. 22, 3e lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 20183). 

 

De voorzitter      De secretaris 

 

 

 

 

H. Verlinden      M. Serlippens 

 

 

 
2 Tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. 
3 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. 


