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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET1 

 

BESLISSING 

NR. 2022/063 

1 juli 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/22/A0099 

 

INZAKE : De heer ..................... wonende te ………………………………………………. te Gaza, 
Palestina; 

- Verzoeker -  

 
TEGEN :  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..;      

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat door de verzoeker werd ingediend per e-mail d.d. 18 april 
2022 bij de Geschillencommissie, gericht tegen de beslissing van verwerende partij 

 
1 Bij de bepalingen van artikel 104, 1e lid van het Decreet van 27 april 2018 (tot regeling van de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid) werd er bij Kind en Gezin (Opgroeien Regie) een geschillencommissie ingericht.  In 
toepassing van het 2e lid van voormeld artikel kan er tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan na afloop van de termijn waarin hij op 
basis van dit decreet een beslissing moet nemen (met uitzondering van de in het 3e lid bepaalde 
uitzonderingen), alleen beroep worden ingesteld bij deze geschillencommissie. 
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per brief d.d. 15 maart 2022 tot terugvordering van een bedrag van 5.348,28 EUR 
(voor de periode vanaf 01/12/2021 tot 28/02/2022) omdat de kinderen van 
verzoeker in het buitenland zouden verblijven sinds 09.11.2021; 

Gelet op het standpunt d.d. 07.04.2022 van de Klachten- en bemiddelingsdienst van 
het Agentschap Uitbetaling Groeipakket; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 16 mei 2022 waarbij aan 
verzoeker de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun 
belangen op deze zitting van 1 juli 2022 kunnen komen verdedigen of zich daarbij 
door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat ……………………….. via digitale weg (Teams) deelneemt aan de 
zitting van 1 juli 2022 en werd gehoord; 

Gelet op het feit dat verwerende partij niet aanwezig is of zich heeft laten 
vertegenwoordigen op de zitting van 1 juli 2022; 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 
 

De heer ..................... (°………………….) betwist de terugvordering van het Groeipakket (voor een 
bedrag van 5.348,28 EUR voor de periode 12/2021 – 02/2022) evenals de stopzetting van het 
Groeipakket vanaf 01.03.2022 voor zijn kinderen:  

- ……………… (°………..2004) 
- ……………… (°………..2007) 
- ……………… (°…………2008) 
- ……………… (°…………2011) 
- ……………… (°…………2013) 
- ……………… (°…………2013) 
- ……………… (°………...2017) 

Volgens de beschikbare gegevens in de databank KRING is de verzoeker vanaf 14.07.2021 
gedomicilieerd te ……………… (België); vanaf 28.05.2022 is de verzoeker met zijn gezin 
gedomicilieerd te ……………………………………….. te Gaza, Palestina. 

Uit het verzoek blijkt dat het gezin op 07.11.2021 uit België vertrok naar Gaza omwille van medisch-
familiale redenen (cf. “Mijn familie woonde veilig in ……………………, waar we een fijn en stabiel leven 
leidden zonder angst of zorgen. (…) Ze deden het erg goed op hun scholen en hun rapporten waren 
erg goed (bijgevoegd).  Eind oktober was mijn schoonmoeder erg ziek (medisch rapport bijgevoegd) 
en mijn vrouw is de enige die voor haar kan zorgen, dus moesten we reizen en ………… en de kinderen 
verlaten om hun school te verlaten.”) 

Uit de toelichting van verzoeker blijkt dat hij hoopte dat het binnen afzienbare tijd beter zou gaan 
met de gezondheid van zijn schoonmoeder.  Toen haar gezondheidssituatie moeilijk bleef, 
verwittigde hij de verwerende partij over het tijdelijk verblijf van het gezin in Gaza per brief d.d. 
17.02.2022. 
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Per brief d.d. 15.03.2022 besliste de verwerende partij tot de terugvordering van het Groeipakket 
(sociale toeslag) voor een bedrag van 5.348,28 EUR (voor de periode vanaf 01/12/2021 tot 
28/02/2022) omdat de kinderen van verzoeker in het buitenland verblijven sinds 09.11.2021.  De 
betaling van het Groeipakket werd stopgezet vanaf 01.03.2022. 

Verzoeker diende per e-mail d.d. 17.03.2022 klacht in bij de Klachten- en bemiddelingsdienst 
(Agentschap Uitbetaling Groeipakket) die per e-mail d.d. 07.04.2022 het standpunt van verwerende 
partij bevestigde.  Op vraag van het secretariaat van de Geschillencommissie per e-mail d.d. 
11.05.2022 bevestigde de verzoeker op 12.05.2022 telefonisch, naderhand nog bevestigd per e-mail 
d.d. 12.05.2022, geen genoegdoening te kunnen nemen met het antwoord dat hij ontving van de 
Klachten- en bemiddelingsdienst. 
 
 

3. Standpunt van verzoeker 
 

De verzoeker gaat niet akkoord met de beslissing van verwerende partij tot terugvordering van het 
Groeipakket voor de maanden waarin zijn kinderen in het buitenland verblijven.  Hij gaat evenmin 
akkoord met de stopzetting van de betaling van het Groeipakket voor zijn kinderen sinds 01.03.2022. 

De verzoeker heeft zijn grieven als volgt verwoord: 

 

- Verzoek d.d. 18.04.2022 aan de Geschillencommissie: 

“(…) Ik ben …………………., Belgisch Staatsburger, Mijn rijksregisternr. …………………………. 

Mijn dossiernummer bij ……………………………….. 

Mijn familie woonde veilig in ………………….., waar we een fijn en stabiel leven leidden zonder angst of 
zorgen. (bijgevoegde ID-kaarten van de kinderen) . Ze deden het erg goed op hun scholen en hun 
rapporten waren erg goed (bijgevoegd). 

Eind oktober was mijn schoonmoeder erg ziek (medisch rapport bijgevoegd) en mijn vrouw is de 
enige die voor haar kan zorgen, dus moesten we reizen en …………. en de kinderen verlaten om hun 
school te verlaten. We reisden vanuit …………. op 11-07-2021 en kwamen aan in Gaza op 11-09-2021. 

We waren aan het wachten dat de gezondheidssituatie van mijn schoonmoeder beter zou worden 
dat we terug zouden komen naar België, maar haar gezondheidssituatie is nog steeds moeilijk. 

Op 17/2/2022 stuurde ik een brief naar ………….. om hen te informeren dat we in Gaza zijn en dat de 
gezondheidssituatie van mijn schoonmoeder moeilijk is en ik schreef de kinderen in op de school. Ik 
heb ze een medisch rapport gestuurd en het inschrijvingsbewijs van de kinderen op scholen in Gaza 
(schoolcertificaten bijgevoegd). 

Op 15/3/2022 ontving ik een brief van .......... (bijgevoegd) met het verzoek om 5348,28 Euro te 
betalen. De uitbetaling van de Kinderbijslag van 01/12/2021 tot 28/02/2022. 

Mijn klachten dat .......... wil dat ik de kinderbijslag voor mijn kinderen betaal i van 01/12/2021 tot 
28/02/2022 hoewel ik ze op de juiste tijd heb gecontacteerd. Ik heb een e-mail gestuurd naar .......... 
om mijn gezinssituatie uit te leggen dat we in Gaza zijn en dat we na twee maanden na onze 
aankomst nog steeds niet terug kunnen komen omdat de gezondheidssituatie van mijn 
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schoonmoeder nog steeds moeilijk is en zij bij ons woont en mijn vrouw voor haar zorgen. Zodra de 
gezondheidssituatie van mijn schoonmoeder beter wordt en ze zichzelf kan redden, komt de familie 
terug naar België en kan ik jullie op de hoogte houden van officiële medische rapporten van het 
Ministerie van Volksgezondheid in Gaza. 

 Ik zou ook willen verduidelijken dat we de enige Belgische familie zijn die nu in Gaza woont. Alle 
Belgische gezinnen hebben Gaza verlaten en wonen nu in België. Mijn kinderen zijn heel verdrietig 
dat ze hun school in België hebben verlaten en zouden graag snel terug willen keren naar België. 

 
Daarnaast zijn ze gestopt met het Groeipakket van mijn kinderen wat hen enorm helpt ten koste van 
de school en hun vervoer. 

Kunst. 47. §1, 4° kinderen die gedurende maximaal drie jaar buiten België blijven wegens medische 
redenen van het soort van bloed van de ouder, de die persoon is tot en met de derde graad van de 
ouder en met wie de ouder echt samenwoont van de echtelijke relatie van de ouder. De medische 
redenen worden gestaafd met een medisch getuigschrift. Het medisch attest, ondertekend en 
gedagtekend door een arts, 

 
Ik respecteer de Belgische wet zeer strikt  

Ik hoop dat je met mededogen en menselijkheid naar mijn zaak kijkt 

 
Ik hoop dat je mijn klacht met betrekking tot de rechten van mijn kinderen in Groeipakket dat .......... 
de betalingen die ze me hebben gevraagd zal annuleren en de betaling van de kinderbislag van mijn 
kinderen voortzet, in overweging wilt nemen. (…)” 

 

Bij het verzoek d.d. 18.04.2022 voegde de verzoeker de volgende bijlagen ter staving van zijn 
verzoek: 

 
- de betwiste beslissing d.d. 15.03.2022 van de verwerende partij; 
 
- een kopie van de Belgische identiteitskaarten van de kinderen van verzoeker: .......... .........., ........... 
.........., ........... .........., ................ .........., ............. .........., ........ .......... en ...................... ..........; 
 
- medisch rapport d.d. 28.10.2021 betreffende de diagnose m.b.t. de schoonmoeder van verzoeker; 
 
- schoolcertificaten d.d. 08.02.2022 betreffende de inschrijving van de kinderen ............., ................, 
..........., ........... en ........ op scholen in Gaza; 
 
- schoolcertificaat betreffende de inschrijving van dochter .......... in een school in Gaza (schooljaar 
2021-2022); 
 
- schoolcertificaat d.d. 09.02.2022 betreffende de inschrijving van zoon ...................... in een school 
in Gaza; 
 
- schooltoetsen d.d. 04.10.2021, 07.10.2021 en 19.10.2021 van dochter .......... op de school 
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........................... te …………………..; 
 
- herfstrapport 2021-2022 van zonen ........ en ............. op de ………………. school ……….. te 
………………………….. 

 

- Telefonische toelichting d.d. 12.05.2022 door verzoeker aan een medewerker van het 
secretariaat: 
 

Op 12 mei 2022 contacteerde de verzoeker het secretariaat van de Geschillencommissie 
Groeipakket om te informeren naar de status van zijn verzoek.  Hij gaf daarbij nadere toelichting bij 
zijn verzoek en vroeg de toelichting over te maken aan de voorzitter en leden van de 
Geschillencommissie. 

Zo wees hij erop dat zijn gezin niet vrijwillig gekozen heeft om naar Gaza te vertrekken.  De 
gezondheidssituatie van zijn schoonmoeder in Gaza heeft het gezin genoodzaakt om hun stabiele 
leven in België achter te laten.  Dit was niet evident aangezien de kinderen het zeer goed doen op 
school; zijn dochter is een beloftevolle studente (verzoeker verwijst naar de schoolresultaten die hij 
bezorgde) en zou graag voor arts studeren.  De kinderen vinden het jammer dat ze in Gaza zijn en 
het ganse gezin wil zo snel mogelijk terugkeren zodra dit mogelijk is.  Hij doet er ook alles aan opdat 
de kinderen vlot terug zouden kunnen instappen in België: zo volgen de kinderen taallessen in een 
cultureel centrum in Gaza.  De kinderen hebben niet dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden in Gaza 
als in België; in België deden de kinderen mee aan zomerkampen; in Gaza zijn er weinig opties en 
bovendien is alles er zeer duur.  Zijn vrouw onderhoudt haar contacten met Belgische vriendinnen 
en het ganse gezin kijkt ernaar uit om zo snel mogelijk hun leven in België weer op te nemen. 

Wat betreft de gezondheidssituatie van zijn schoonmoeder wijst hij erop dat zij 80 jaar is, 
slechtziend en lijdt aan diabetes.  Er is niemand anders dan zijn vrouw om voor haar te zorgen.  

Op financieel vlak wijst hij erop dat het leven in Gaza zeer duur is.  Hij heeft het zeer moeilijk om 
rond te komen met zijn gezin.  Verzoeker is professor in microbiologie met een minimaal inkomen; 
hij geeft deeltijds lezingen aan studenten.  Zijn vrouw zorgt voor haar moeder en heeft geen ander 
inkomen.  In Gaza is er geen enkele hulp of steun voor gezinnen; sociale zekerheid bestaat er niet; hij 
beschikt enkel over een gezondheidsverzekering.   

Hij wil zijn kinderen de kansen bieden die ze verdienen en dat is op dit moment zonder het 
Groeipakket zeer moeilijk.  Hij vraagt begrip voor de moeilijke situatie waarin het gezin gewrongen 
zit en vraagt de Commissie ook oog te hebben voor het sociaal-menselijk aspect en de reden van zijn 
tijdelijk verblijf in het buitenland en de grote impact voor zijn kinderen.  Hij vraagt de Commissie te 
oordelen over zijn situatie rekening houdende met de behartigenswaardigheid van zijn 
gezinssituatie.   

 

- E-mail d.d. 12.05.2022 van verzoeker aan de Geschillencommissie: 

 
“(…) Many thanks that you have listened carefuly to my situation  

Hope the commissie take all the points I have discussed with you in consideration 
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Please find below the email which has been sent by my Daughter .......... to .......... 

Hartijlike dank voor je Medewerking 

Met vriendelijke groeten 

.......... 

 

Geachte Mevrouw ………………….., 

Ik hoop dat deze email je goed vindt 

Ik ben het Belgische meisje .......... .........., schrijf je deze brief met mijn naam en de naam van 
mijn Belgische broers en zussen. We leefden een mooi, veilig en stabiel leven in ……. en we waren 
ingeschreven op scholen en we deden het heel goed op school, onze cijfers waren uitstekend, onze 
schoolrapporten waren geweldig (sommige van onze resultaten en rapporten zijn bijgevoegd). 

Eind oktober kregen we een telefoontje van onze familieleden in Gaza waarin stond dat de 
gezondheidstoestand van mijn grootmoeder verslechterde. Tijdens deze periode hebben we zeer 
moeilijke en stormachtige dagen doorgemaakt en de moeilijke en definitieve beslissing was om 
België te verlaten, omdat mijn moeder de enige is die voor mijn grootmoeder kan zorgen tijdens haar 
ziekte. We reisden naar Gaza en ons plan was om terug te keren naar ons leven en onze scholen in 
België wanneer de gezondheidstoestand van mijn grootmoeder verbeterde, maar de 
gezondheidstoestand van mijn grootmoeder was moeilijk en ze had permanente zorg nodig. 

We hebben een constant en groot verlangen om terug te keren naar onze scholen en het veilige en 
mooie leven dat we vroeger in België leefden. Onze aanwezigheid in Gaza is te wijten aan een 
opkomende situatie en moeilijke omstandigheden. 

Je bent moeder en je voelt hoe belangrijk het is om voor de moeder te zorgen en haar gezondheid en 
behandeling op te volgen. 

We zullen zeker terugkeren naar België als de gezondheidstoestand van mijn grootmoeder verbetert. 
Wij zijn de enige Belgische familie die nu in Gaza woont. Alle Belgische gezinnen hebben Gaza 
verlaten en wonen nu in België. 

We voelen grote droefheid in de familie voor uw beslissing om de contributie die aan ons is 
uitbetaald voor de maand december, januari en februari 2022 terug te vorderen en te stoppen met 
het betalen van onze contributie uit het groeipakket, wat zeer noodzakelijk is voor mij en mijn broers 
en zussen 

Bij mijn naam en in de naam van al mijn broers en zussen, hoop ik dat u ons Groiepakket zult blijven 
betalen, dat gaat naar schoolkosten en benodigdheden en ons transport, aangezien de economische 
situatie en het leven in Gaza erg moeilijk en duur is. (…)” 

 

- E-mail d.d. 13.06.2022 van verzoeker aan de Geschillencommissie: 

“(…)  

Bijgaand vindt u een recent rapport van de arts van mijn schoonmoeder op 12/6/2022 om haar 
moeilijke situatie te verzekeren en dat ze nog steeds continue zorg en follow-up nodig heeft. 
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We hopen dat de gezondheidssituatie van mijn schoonmoeder beter wordt en dat we terug naar 
België kunnen komen en de kinderen weer naar school kunnen. 

Ik wil de kinderen graag de moedertalen van België, Nederland en Frans laten leren. Nederland en 
Franse talen behoren niet tot de studietalen in Gaza. Mijn dochter .......... heeft taalcursussen gevolgd 
aan het Franse Instituut in Gaza en de Al Aqsa Universiteit. Bijgaand treft u haar certificaten aan. 

Mijn kinderen blijven de Nederlandse taal leren via internet en hun vrienden in België omdat er geen 
Belgische centra zijn om de taal te leren in Gaza. Ik laat ze ook de Engelse taal leren, een 
internationale taal, en veel mensen gebruiken het in België. 

In juli ben ik van plan om vier van mijn kinderen in te schrijven voor een nieuw niveau van de Franse 
taal aan het Franse Instituut in Gaza. De kosten van een Franse taalcursus 200 Euro per kind inclusief 
inschrijfgeld, boeken en vervoer. Hier in Gaza krijg ik geen sociale bijstand voor mijn kinderen. .......... 
stopte met de betaling van Groeipakket voor mijn kinderen, wat mij kan helpen bij hun inschrijving 
om de taalcursussen te volgen en mee te doen aan andere activiteiten in de zomer. 

Voor registratie van mijn kinderen voor elke zomeractiviteit zoals voetbal, zwemmen en andere. De 
registratiekosten zijn duur, dus ik kon ze niet registreren. 

Mijn kinderen herinneren me eraan dat we in de zomer in België waren, ze gingen gratis naar 
zomerscholen en ze gingen op reis naar Gent en de dierentuin van Antwerpen,....... 

 
Groeipakket is erg belangrijk voor mijn kinderen: 

- Het helpt mijn kinderen met de kosten van de school. 

- Het helpt om de kosten van de taalcursus te dekken 

- Het helpt om de kosten van zomeractiviteiten te dekken 

- Het helpt om de kosten van Spelletjes, uitstapjes 

 
Mijn kinderen leefden heel fijn en veilig in België en deden het heel goed op hun school. Ze willen heel 
snel terug naar België. De situatie hier in Gaza is erg moeilijk en onveilig, met een zeer laag inkomen 
en een zeer slechte economische situatie met 8 uur elektriciteit per dag. Hier leg ik u in het kort de 
situatie in Gaza uit. 

De blokkade blijft, naast het terugkerende gewapende geweld, vandaag de dag de belangrijkste 
oorzaak van de sociaal-economische en psychosociale crisis in Gaza. Het armoedecijfer steeg met 
59% als gevolg van het Israëlische offensief en de pandemie van het coronavirus. “Ongeveer 64% van 
de huishoudens in Gaza lijdt aan voedselonzekerheid. Mede vanwege de Israëlische bezetting is de 
elektriciteitscrisis in Gaza een voortdurende en groeiende elektriciteitscrisis waar bijna twee miljoen 
inwoners van de Gazastrook mee te maken hebben. 

 
Mijn kinderen wachten op een eerlijke beslissing van jou. 

Hoop dat ze hun groiepakket weer kunnen krijgen en de annulering van de betaling waar .......... om 
vraagt. (…)” 

 



  
 

  8
 

Bij het verzoek d.d. 13.06.2022 voegde de verzoeker de volgende bijlagen ter staving van zijn 
verzoek: 
 

- Certificaat van de Al-Aqsa Universiteit betreffende de vorming ‘Stage de langue française 
(niveau moyen)’ van dochter .......... ten belope van 25 uren tijdens de periode 15.06.2020 
tot 18.08.2020; certificaat d.d. 15.05.2022 van het Institut Français te Gaza betreffende 
dochter .......... ten belope van 40 uren met een resultaat van 94,50 % en de vermelding 
‘coopérative, soigneuse’ voor de periode 25.06.2019 tot 08.08.2019 ; 
 cf. de data hebben geen betrekking hebben op de betwiste periode behoudens materiële 
vergissing maar verzoeker wil hiermee wellicht wijzen op het studiepotentieel van zijn 
dochter; 
 

- Certificaat d.d. 16.05.2022 van de Alsalam Training Group in Palestina betreffende het door 
........... succesvol behaalde ‘Level 2 in Cambridge English Program’ en de voortzetting in 
‘Level 3’; 
 

- Recent medisch rapport d.d. 12.06.2022 betreffende de medische situatie en 
zorgbehoevendheid van de schoonmoeder van verzoeker (‘the above mentioned patient 
known case of decompensated liver cirrhosis, hepatic encephalopathy with coma patient 
need intensive management follow up in GI clinic’).  Hieruit blijkt dat de schoonmoeder van 
verzoeker lijdt aan een ernstig verstoorde leverfunctie (gedecompenseerde levercirrose) en 
leverencefalopathie (verlies van hersenfunctie) als gevolg van ernstig leverfalen met coma 
(symptoom in vierde graad). 
 

Ter zitting licht de verzoeker zijn argumenten toe.  Hij benadrukt dat zij een Belgisch gezin zijn en de 
intentie hebben om terug te keren naar België; om die reden volgen zijn kinderen in Gaza en on-line 
lessen waardoor ze de kennis van het Nederlands en Frans onderhouden.  Hij licht de moeilijke 
financieel-economische situatie in Gaza toe, alsook het gebrek aan sociale zekerheid of hulp van de 
ambassade.  Het blijft de intentie van het gezin om terug te keren naar België en waarbij zijn 
kinderen zullen studeren in België en ten dienste staan van de Belgische gemeenschap. 

Op vraag van de Geschillencommissie preciseert hij dat zijn gezin door de oorlogssituatie in Gaza 
vertrokken is op aanraden van de ambassade en in België woonde in juli 2021.  Zijn dochter is 
teruggekeerd naar dezelfde school als bij hun vertrek 9 jaar geleden. 

 

4. Standpunt van verwerende partij: 

 

- Brief d.d. 15.03.2022 van de verwerende partij betreffende de terugvordering van 
het Groeipakket: 

“We hebben jouw recht op het Groeipakket opnieuw onderzocht voor de periode van 
01/12/2021 tot 28/02/2022. 

We hebben vastgesteld dat je een bedrag van 5.348,28 EUR hebt ontvangen waarop je geen 
recht had, namelijk Groeipakket voor de kinderen .......... ......................, .......... ........, .......... 
............., .......... ................, .......... ..........., .......... ........... en .......... ........... 
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Kinderen hebt recht op Groeipakket als zij verblijven in Vlaanderen.  Aangezien de kinderen 
sedert 09/11/2021 niet meer in Vlaanderen verblijven, is er geen recht op gezinsbijslag vanaf 
december 2021. 

Artikel 8 van het Groeipakketdecreet. 

Wij moeten 5.348,28 van je terugvragen. 

(…) 

De verjaringstermijn is 3 jaar. 

(…) 

Dit omdat je schuld het gevolg is van nalatigheid en verzuim: u heeft ons niet direct op de 
hoogte gebracht dat de kinderen niet meer in Vlaanderen verblijven.” 

 

- E-mail d.d. 30.05.2022 van verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie: 

Per e-mail d.d. 30.05.2022 deelde verwerende partij haar standpunt mee als volgt: 

“ (…) Hierbij het standpunt van .......... voor de klacht in dossier 100.408.421 , jouw referte 
GC/22/A099. 

Voor de kinderen ...................... .........., ........ .........., ............. .........., ................ .........., ........... .........., 
........... .......... en .......... .......... werd het groeipakket voor de periode 1/12/2021 tot en met 
28/02/2022 teruggevorderd wegens verblijf in het buitenland. 

Om recht te kunnen hebben op gezinsbijlagen binnen het Groeipakket, moet het kind zijn woonplaats 
in Vlaanderen hebben (Art.8 §1 Groeipakketdecreet)  

Er kunnen geen gezinsbijslagen uitbetaald worden voor kinderen die worden opgevoed of lessen 
volgen buiten België (art.8 §3 Groeipakketdecreet). 

We ontvingen een taak “radiatie gewijzigd” op 24/01/2022 en een taak “wijziging 
gezinssamenstelling” op 28/01/022. Daaruit blijkt dat de mama van de kinderen, ………. .......... 
(RR………………………..) sinds 22/01/2022 is afgevoerd van ambtswege. De consulent neemt daarop 
contact op met …..……….. om na te gaan waarom betrokkene werd afgevoerd. Tot op heden hebben 
we hierop geen antwoord ontvangen.  

De vader van de kinderen, .....................(RR. ………………………) stuurt .......... een mail op 17/02/2022 
met de mededeling dat het ganse gezin zich niet meer in België bevindt maar wel in Gaza. Hij stuurt 
schoolattesten van zijn kinderen mee als bewijs dat ze zijn ingeschreven in een school in de 
Gazastrook (Palastina). Het gezin zou naar Palestina gegaan zijn omdat de schoonmoeder van 
betrokkene ernstig ziek is.  

De consulent zet hierop de betalingen stop en vraagt sinds wanneer de kinderen in Gaza verblijven. 
Op 02/03/2022 antwoordt de vader dat ze sinds 07/11/2021 naar de Gazastrook zijn vertrokken.  

Bijgevolg maakt de consulent op 15/03/2022 een debet op voor alle betalingen van het Groeipakket 
voor alle kinderen voor de periode van 12/2021 tot 02/2022 (art.8 GPD). Het debet werd per brief 
betekend. 
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Op 18/03/2022 heeft .......... een mail ontvangen van de heer ..................... met de vraag om het 
recht op GP te herzien ingevolge art. 47 van het Besluit van de Vlaamse regering van 05/10/2018 

Art.47 BVR Rechtgevend kind bepaalt in §1: voor de volgende kinderen gelden algemene 
vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor gezinsbijslagen, vermeld in artikel 8, §3, eerste 
lid, het Groeipakketdecreet van 2018: ….4° kinderen die gedurende maximaal drie jaar buiten België 
verblijven wegens medische redenen van het kind of van de ouder, de persoon die geen bloed- of 
aanverwant is tot en met de derde graad van de ouder en met wie de ouder feitelijk samenwoont of 
de echtgenoot of echtgenote van de ouder. De medische redenen worden gestaafd met een medisch 
getuigschrift. Het medisch attest, ondertekend en gedagtekend door een arts, vermeldt dat het voor 
het kind of voor de ouder, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad 
van de ouder en met wie de ouder feitelijk samenwoont of de echtgenoot of echtgenote van de 
ouder, onmogelijk is om terug te reizen naar België. Een buitenlands medisch attest wordt bevestigd 
door een arts die in België gevestigd is. 

In dit geval is het de schoonmoeder van de heer ....................., dus de grootmoeder van de kinderen, 
die ziek is en waardoor het gezin België heeft verlaten om in Gaza te gaan wonen. 

Art.47 BVR Rechtgevend kind is dus niet van toepassing want de vrijstelling van art.47§1, 4° is enkel 
van toepassing als het kind zelf, een ouder of de van het gezin deel uitmakende partner van de ouder 
ziek is.  

Er is geen sociale zekerheidsakkoord met Palestina. Er is wel een bilateraal akkoord tussen België en 
Israël. Om het recht op gezinsbijlagen te kunnen onderzoeken in het bilateraal akkoord België-Israël 
moet één van de ouders prestaties in België hebben (werknemer/zelfstandige).  Dit is hier niet het 
geval. Het gezin kreeg een leefloon in België van 09/07/2021-06/11/2021. Deze data komen overeen 
met het vermoedelijke verblijf in België.   

Er kan dus geen toepassing zijn van het bilateraal akkoord. 

 
…………........... heeft op 17/03/2022  een klacht ingediend bij onze klachten- en bemiddelingsdienst. 

Op 7/4/2022 liet deze dienst per mail weten aan ……………............ weten dat de klacht als ongegrond 
wordt beschouwd en dat de terugvordering gerechtvaardigd is.” 

 

5. Standpunt van de Klachten- en bemiddelingsdienst (Agentschap Uitbetaling Groeipakket) 
 

Per e-mail d.d. 07.04.2022 antwoordde de Klachten- en bemiddelingsdienst (Agentschap Uitbetaling 
Groeipakket) als volgt op de klacht per e-mail d.d. 17.03.2022 van de verzoeker: 
 

“(…) Ik ontving je klacht van 17/03/2022 aangaande een terugvordering van het Groeipakket. 

Vanaf 09/11/2021 verblijf je met je gezin in Gaza (Palestina) omwille van de ziekte van je 
schoonmoeder. 
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Je bent niet akkoord dat de gezinsbijslag werd teruggevorderd vanaf 01/12/2021 tot en met 
28/02/2022. 
 
Ik geef je eerst de geldende reglementering om daarna je situatie concreet te benaderen. 
 
Reglementering 
 
Art.8 Groeipakketdecreet 
Om recht te kunnen hebben op gezinsbijslagen binnen het Groeipakket dient een kind zijn 
woonplaats in Vlaanderen te hebben (art.8 §1) 
Er kunnen geen gezinsbijslagen uitbetaald worden voor de kinderen die worden opgevoed of lessen 
volgen buiten België (art.8 §3) 
 
Art. 47 BVR Rechtgevend kind 
Het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 5 oktober 2018 vermeldt een aantal vrijstellingen van 
de toekenningsvoorwaarden voor gezinsbijslagen vermeld in art.8 §3. 
Art. 47. §1, 4° kinderen die gedurende maximaal drie jaar buiten België verblijven wegens medische 
redenen van het kind of van de ouder, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de 
derde graad van de ouder en met wie de ouder feitelijk samenwoont of de echtgenoot of echtgenote 
van de ouder. De medische redenen worden gestaafd met een medisch getuigschrift. Het medisch 
attest, ondertekend en gedagtekend door een arts, vermeldt dat het voor het kind of voor de ouder, 
de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad van de ouder en met wie de 
ouder feitelijk samenwoont of de echtgenoot of echtgenote van de ouder, onmogelijk is om terug te 
reizen naar België. Een buitenlands medisch attest wordt bevestigd door een arts die in België 
gevestigd is. 
 
Bilateraal akkoord België-Israël 
Deze overeenkomst betreft de personen van wie de kinderen in Israël wonen en die aan de wetgeving 
van een van de ondertekenende staten zijn onderworpen (geweest).  
De gezinsbijslag kan worden toegekend voor werknemers/zelfstandigen, werklozen, gerechtigden op 
een ouderdoms- of invaliditeitspensioen en gerechtigden op een rente voor arbeidsongeval of 
beroepsziekte.  
De bijslag wordt betaald aan de persoon die het kind in Israël opvoedt. 
 
In jouw dossier 
 
Je bracht je uitbetaler .......... op 17/02/2022 via e-mail op de hoogte dat je gezin in Gaza (Palestina) 
verblijft vanaf 09/11/2021. 
 
.......... vorderde bijgevolg een bedrag van 5.348,28 EUR van jou terug aangezien de gezinsbijslag over 
de periode vanaf 01/12/2021 tot en met 28/02/2022 ten onrechte uitbetaald werd.  
 
Je haalt de gezondheidstoestand van de moeder van je partner aan om je recht op Groeipakket 
opnieuw te laten onderzoeken in toepassing van art.47,§1,4° BVR Rechtgevend kind. 
 
De vrijstelling in art.47,§1,4° BVR Rechtgevend kind kan enkel van toepassing zijn wanneer: 

 het kind ziek is 
 de ouder ziek is 
 de partner van de ouder waarmee de ouder een feitelijk gezin vormt ziek is 
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De ziekte van de grootmoeder van het kind komt hiervoor niet in aanmerking. 
 
België sloot geen sociale zekerheidsakkoord af met Palestina. Je vraagt mij of het bilateraal akkoord 
tussen België en Israël van toepassing kan zijn op jouw situatie.  
Deze overeenkomst werd afgesloten tussen België en de Staat Israël en heeft betrekking op sociaal 
verzekerden met het statuut van werknemer of zelfstandige. Ook werklozen, gerechtigden op een 
ouderdoms- of invaliditeitspensioen en gerechtigden op een rente voor arbeidsongeval of 
beroepsziekte kunnen hiervoor in aanmerking komen. 
 
Volgens je uitbetaler .......... heb je in Vlaanderen een leefloon ontvangen van 09/07/2021 tot 
06/11/2021. Je recht op gezinsbijslag kan dus niet onderzocht worden in toepassing van het 
bilaterale akkoord. 
 
Hieruit besluit ik dat de terugvordering door je uitbetaler .......... gerechtvaardigd is.” 
 

 

6. Beoordeling in rechte: 

 
De voorliggende betwisting gaat over het recht op Groeipakket voor de kinderen van verzoeker, 
gelet op hun verblijf in Gaza wegens medisch-familiale redenen. 

 

6.1. Toepasselijke regelgeving: territorialiteitsbeginsel 

Het Groeipakket is in principe niet verschuldigd voor een kind dat wordt opgevoed of studeert in het 
buitenland.  Dit algemene basisbeginsel was onder de Algemene kinderbijslagwet reeds van 
toepassing (artikel 52 AKBW) en is sinds de regionalisering van de kinderbijslag voor het Vlaamse 
Groeipakket vanaf 1.1.2019 verwoord in artikel 8, §3 Groeipakketdecreet2, als volgt: 

“Artikel 8 §1. Een kind geeft recht op gezinsbijslagen als het:  
1° zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied. Het kind van wie het bewijs niet 
geleverd wordt dat het de Belgische nationaliteit bezit, moet toegelaten of gemachtigd zijn 
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 Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het eerste lid, 1°, bepalen. 

(…) 

§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;  

 
2 Decreet 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. 
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3° tot en met de maand waarin het kind 25 jaar wordt als het leerling, student, stagiair of 
schoolverlater is, overeenkomstig de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden en 
met behoud van de toepassing van punt 1° en 2°;  
4° zonder leeftijdsbeperking voor de toepassing van boek 5, deel 2, als het ten minste 21 jaar 
oud was op 1 juli 1987 en behoort tot een van de categorieën, vermeld in artikel 63, eerste 
lid, 2°, van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag 
voor loonarbeiders, zoals dat gold vóór de wijziging door de wet van 29 december 1990. 

De gezinsbijslag wordt in de gevallen, vermeld in het eerste lid, 2°, 3° en 4°, toegekend 
 overeenkomstig de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden. 

(…) 

§3. De gezinsbijslagen zijn niet verschuldigd voor de kinderen die worden opgevoed of lessen 
volgen buiten België. 

De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het vorige lid verlenen.” 

Uit het voormelde artikel 8 blijkt derhalve dat het Vlaamse Groeipakket principieel kan toegekend 
worden voor kinderen met een domicilie in Vlaanderen (het Nederlandse taalgebied) en die niet 
worden opgevoed of lessen volgen in het buitenland.   

 
6.2. Uitzonderingen op het territorialiteitsbeginsel 

De territorialiteitsvoorwaarde verbiedt dus de export van gezinsbijslag buiten België maar er zijn wel 
een aantal uitzonderingen op de verblijfsvoorwaarde: 

- hetzij op grond van de Europese Verordeningen (bij verblijf van het kind in een lidstaat van 
de EER); 
 

- hetzij op grond van de bilaterale verdragen (bij verblijf van het kind in een land waarmee 
België een bilaterale overeenkomst heeft gesloten); 
 

- hetzij op grond van één van de algemene vrijstellingen voorzien op grond van artikel 8, §3, 
tweede lid Groeipakketdecreet. 
 

Enkel in die welbepaalde gevallen kan – indien voldaan is aan alle overige toekenningsvoorwaarden - 
wel Belgische kinderbijslag toegekend worden voor een kind dat in het buitenland verblijft. 

Aangezien de kinderen van de verzoeker te Gaza (Palestina) verblijven, betekent dit dat de Europese 
Verordeningen niet van toepassing zijn.   

 

6.2.1. Bilaterale overeenkomst België - Israël 

Er is wel een bilaterale overeenkomst tussen België en Israël maar de toepassing van deze 
overeenkomst is beperkt tot de staat Israël zoals door België erkend: de door Israël bezette gebieden 
(cf. Gaza waar verzoeker verblijft) vallen niet onder de bilaterale overeenkomst. 
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Cf. artikel 1.1. van de Overeenkomst d.d. 24.03.2014 betreffende de sociale zekerheid tussen 
het Koninkrijk België en de Staat Israël: 
“Voor de toepassing van deze Overeenkomst: 
(a) Verstaat men onder “België”: het Koninkrijk België; 
Verstaat men onder “Israël”: de Staat Israël”  

Deze wijze van toepassing van de bilaterale overeenkomst werd gepreciseerd in het verslag van de 
Kamercommissie Buitenlandse Zaken d.d. 20.04.2016.3 

Verwerende partij wijst er overigens op dat voor de toepassing van de bilaterale overeenkomst 
tussen België en Israël vereist is dat één van de ouders prestaties heeft als werknemer of 
zelfstandige in België, wat in casu niet het geval is (cf. “Om het recht op gezinsbijlagen te kunnen 
onderzoeken in het bilateraal akkoord België-Israël moet één van de ouders prestaties in België 
hebben (werknemer/zelfstandige).  Dit is hier niet het geval. Het gezin kreeg een leefloon in België 
van 09/07/2021-06/11/2021. Deze data komen overeen met het vermoedelijke verblijf in België.  Er 
kan dus geen toepassing zijn van het bilateraal akkoord.”).   

 
6.2.2. Algemene vrijstellingen 

 
6.2.2.1. Overzicht 

Wat betreft de algemene vrijstellingen op het territorialiteitsbeginsel bepaalt de Memorie van 
toelichting betreffende artikel 8, § 3, Groeipakketdecreet als volgt:  

“Artikel 8, § 3, bepaalt dat gezinsbijslagen niet verschuldigd zijn ten behoeve van de kinderen 
die buiten België worden opgevoed of lessen volgen. Algemene afwijkingen van deze 
voorwaarde kunnen worden bepaald door de Vlaamse Regering aangezien niet alle situaties 
in dit ontwerp van decreet kunnen worden opgevangen, zoals bijvoorbeeld de algemene 
afwijkingen voor kinderen in het buitenland die thans zijn opgenomen in onder meer de 
Ministeriële omzendbrief 599 van 16 juli 2007 (Algemene afwijkingen in de samengeordende 
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en in de wet van 20 juli 1971).” 

 
De algemene vrijstellingen op de territorialiteitsvoorwaarde bepaald in artikel 8, §3 
Groeipakketdecreet, werden verleend bij de bepalingen van de artikelen 47, 48 (detachering 
werknemer) en 49 (detachering ambtenaar) BVR Rechtgevend Kind.   

Aangezien er in casu geen sprake lijkt te zijn van een detachering (artikelen 48 en 49) kunnen enkel 
de vrijstellingen bepaald in artikel 47 relevant zijn. 

Artikel 47, §1 BVR Rechtgevend kind somt de algemene vrijstellingen op: 

“Voor de volgende kinderen gelden algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden 
voor gezinsbijslagen, vermeld in artikel 8, §3, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018: 
 

 
3 Zie 
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.c
fm?lang=N&legislat=54&dossierID=1668  
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1°      kinderen die in België al een einddiploma secundair onderwijs hebben verworven en die 
niet-hoger onderwijs volgen buiten België. Deze afwijking wordt beperkt tot maximaal één 
schooljaar.  De vakantieperiodes, vermeld in artikel 21, eerste lid, van dit besluit, maken deel 
uit van het schooljaar; 
 

2°      kinderen die hoger onderwijs volgen buiten België. Deze afwijking geldt voor de hele 
periode van het gevolgde onderwijs. De vakantieperiodes, vermeld in artikel 28 van dit 
besluit, maken deel uit van het academiejaar; 
 

3°      kinderen die tijdens de twaalf maanden, vermeld in artikel 40 van dit besluit, 
vrijwilligerswerk verrichten of een opleiding of stage volgen buiten België, op voorwaarde dat 
ze een attest, waarvan de minister het model bepaalt, kunnen voorleggen, respectievelijk van 
de betrokken vrijwilligersorganisatie, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; 
 

4°      kinderen die gedurende maximaal drie jaar buiten België verblijven wegens medische 
redenen van het kind of van de ouder, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en 
met de derde graad van de ouder en met wie de ouder feitelijk samenwoont of de 
echtgenoot of echtgenote van de ouder. De medische redenen worden gestaafd met een 
medisch getuigschrift. Het medisch attest, ondertekend en gedagtekend door een arts, 
vermeldt dat het voor het kind of voor de ouder, de persoon die geen bloed- of aanverwant is 
tot en met de derde graad van de ouder en met wie de ouder feitelijk samenwoont of de 
echtgenoot of echtgenote van de ouder, onmogelijk is om terug te reizen naar België. Een 
buitenlands medisch attest wordt bevestigd door een arts die in België gevestigd is; 
 

5°      kinderen die tijdelijk buiten België verblijven, waarbij dit verblijf, in één of verscheidene 
keren, geen twee maand in de loop van hetzelfde kalenderjaar overschrijdt, terwijl ze 
hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben; 
 

6°      kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en die alleen tijdens 
de schoolvakantie, vermeld in artikel 21, eerste lid, en artikel 28 van dit besluit, buiten België 
verblijven; 
 

7°      kinderen die buiten België geboren worden, terwijl een van de ouders zijn woonplaats in 
het Nederlandse taalgebied heeft, op voorwaarde dat het verblijf van de moeder en van het 
kind buiten België niet langer dan twee maanden na de geboorte duurt; 
 

8°      kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en naar een school 
gaan die buiten België ligt, op voorwaarde dat ze elke dag terugkeren naar hun ouders of 
naar hun opvoeders, die hun ouders vervangen; 
 

9°      kinderen die een studietoelage ontvangen om lessen buiten België te volgen. Een 
binnenlandse of buitenlandse instelling kan die studietoelage toekennen. Het Departement 
Onderwijs en Vorming, vermeld in artikel 22, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, deelt de 
toekenning van die studietoelage door een instelling binnen het Nederlandse taalgebied mee. 
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Als een instelling van een andere deelentiteit of een buitenlandse instelling die studietoelage 
toekent, wordt dat bewezen met een officieel attest; 

 
10°     kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en het voorwerp 
uitmaken van een ontvoering conform de voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van dit 
besluit, en buiten België verblijven; 
 

11°     kinderen die buiten België geadopteerd worden en binnen twee maanden na 
de adoptie hun woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied.” 

 

6.2.2.2. Toepassing in casu 

 
Uit het standpunt van verwerende partij blijkt enkel een onderzoek te zijn gevoerd naar de mogelijke 
toepassing van de algemene vrijstelling om medische redenen, waarnaar verzoeker zelf verwees in 
zijn e-mail aan verwerende partij. 

Cf. standpunt verwerende partij: “Op 18/03/2022 heeft .......... een mail ontvangen van de 
heer ..................... met de vraag om het recht op GP te herzien ingevolge art. 47 van het 
Besluit van de Vlaamse regering van 05/10/2018 

Art.47 BVR Rechtgevend kind bepaalt in §1: voor de volgende kinderen gelden algemene 
vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor gezinsbijslagen, vermeld in artikel 8, §3, 
eerste lid, het Groeipakketdecreet van 2018: ….4° kinderen die gedurende maximaal drie jaar 
buiten België verblijven wegens medische redenen van het kind of van de ouder, de persoon 
die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad van de ouder en met wie de 
ouder feitelijk samenwoont of de echtgenoot of echtgenote van de ouder. (…) 

In dit geval is het de schoonmoeder van de heer ....................., dus de grootmoeder van de 
kinderen, die ziek is en waardoor het gezin België heeft verlaten om in Gaza te gaan wonen. 

Art.47 BVR Rechtgevend kind is dus niet van toepassing want de vrijstelling van art.47§1, 4° 
is enkel van toepassing als het kind zelf, een ouder of de van het gezin deel uitmakende 
partner van de ouder ziek is. “). 
 

De algemene vrijstellingen vermeld in 6.2.2.1. die volgens de Geschillencommissie mogelijks van 
toepassing kunnen zijn op de situatie van de verzoeker, werden in het grijs gemarkeerd en worden 
hierna toegelicht. 

- Artikel 47, §1, eerste lid, 4° BVR Rechtgevend kind (medische redenen) 

De verzoeker geeft aan dat zijn gezin om medisch-familiale redenen tijdelijk in het buitenland 
verblijft, namelijk om de zorg te kunnen opnemen voor zijn ernstig zieke schoonmoeder (zoals 
medisch geattesteerd).   

Niettegenstaande de Geschillencommissie begrip heeft voor de medische noodzaak die verzoeker 
inroept, stelt zij vast dat de uitzonderingen op de territorialiteitsvoorwaarde in precieze 
bewoordingen zijn bepaald en beperkt zijn tot het kind, een ouder, echtgenoot of partner van de 
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ouder; bovendien wordt de situatie beoogd waarbij de betrokkene omwille van zijn medische 
toestand onmogelijk kan terugreizen naar België.  De Geschillencommissie meent daarom dat deze 
algemene vrijstelling in casu niet toepasselijk is. 

 

- Artikel 47, §1, eerste lid, 5° BVR Rechtgevend kind (tijdelijk verblijf) 

Voor kinderen die tijdelijk buiten België verblijven is er een vrijstelling op de 
territorialiteitsvoorwaarde wanneer dit verblijf, in één of verscheidene keren, geen twee maanden in 
de loop van hetzelfde kalenderjaar overschrijdt, terwijl de kinderen hun woonplaats in het 
Nederlandse taalgebied hebben. 

Toegepast op de situatie van verzoeker, stelt de Geschillencommissie vast dat de periode van verblijf 
van de kinderen in Gaza startte op 09.11.2021.  Echter was de verzoeker pas vanaf juli 2021 terug in 
België met zijn gezin, waardoor de totale afwezigheid van het Belgische grondgebied, de toegelaten 
afwezigheidsnorm van twee maanden in 2021 overschrijdt.  

 

- Artikel 47, §1, eerste lid, 3° BVR Rechtgevend Kind (vrijwilligerswerk of opleiding /stage 
volgen in het buitenland): 

De Geschillencommissie stelt op basis van de diverse school- en opleidingscertificaten die de 
verzoeker voorlegt, vast dat de kinderen van verzoeker naar school gaan in Gaza en er tevens 
bijkomende (taal)opleidingen volgen waardoor de verzoeker de terugkeer van zijn kinderen naar 
België wil faciliteren.  De Geschillencommissie wijst er de verzoeker op dat – in de mate dat zijn 
kinderen uitgeschreven zijn op de Vlaamse scholen – zij volgens de kinderbijslagregelgeving worden 
beschouwd als schoolverlater (na het einde van het onvoorwaardelijk recht tot 18 jaar) en zij mits de 
nodige attestering in aanmerking zouden kunnen komen voor Groeipakket als voldaan is aan de 
voorwaarden van artikel 47, §1, eerste lid, 3° BVR Rechtgevend kind.  Op basis van de voorliggende 
gegevens meent de Geschillencommissie niet dat de vereiste attesten momenteel aanwezig zijn.  
Indien de verzoeker over bepaalde attesten zou beschikken, op heden of in de toekomst, kan hij 
deze steeds bezorgen aan zijn uitbetalingsactor.  Voor het vereiste attest kan verwezen worden naar 
artikel 6 Ministerieel besluit d.d. 20.10.20204: 

Cf. artikel 6 MB 20.10.2020: 

“Het attest van de vrijwilligersorganisatie, van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of van de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, vermeld in artikel 47, §1, 3°, van 
het besluit van 5 oktober 2018, bevat al de volgende gegevens: 

1. de voor- en achternaam en de geboortedatum van het kind; 
2. de woonplaats van het kind; 
3. de periode en de plaats van het verblijf van het kind buiten België; 
4. de hoedanigheid van het kind tijdens de periode van verblijf buiten België als schoolverlater 

met mogelijk recht op gezinsbijslag gedurende twaalf maanden conform artikel 8, §2, eerste 

 
4 Ministerieel besluit d.d. 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. 
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lid, 3°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van 
het gezinsbeleid, en artikel 40 van het besluit van 5 oktober 2018; 

5. de reden van het verblijf van het kind buiten België tijdens de periode van twaalf maanden, 
vermeld in artikel 40 van het besluit van 5 oktober 2018: vrijwilligerswerk verrichten, 
opleiding of stage volgen; 

6. de erkenning van de toestemming voor het verblijf van het kind buiten België tijdens die 
periode door de vrijwilligersorganisatie, door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of door 
de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling; 

7. de naam en het adres van de vrijwilligersorganisatie, van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening of van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling; 

8. de naam, de gedateerde handtekening en de contactgegevens van het verantwoordelijke 
diensthoofd van de vrijwilligersorganisatie, van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of van 
de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling; 

9. de stempel ter authenticatie van de vrijwilligersorganisatie, van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening of van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling. 

Het agentschap stelt een model van attest als vermeld in het eerste lid, op en kan praktische en 
technische richtlijnen vastleggen voor de informatie die verstrekt moet worden.” 

 

- Artikel 47, §1, eerste lid, 9° BVR Rechtgevend Kind (studietoelage vanwege een 
binnenlandse of buitenlandse instelling): 

Gelet op de goede studieresultaten van zijn kinderen waarnaar verzoeker verwijst, wil de 
Geschillencommissie tevens de aandacht van verzoeker vestigen op de mogelijkheid van een 
vrijstelling van de territorialiteitsvoorwaarde wanneer een kind een studietoelage geniet 
vanwege een binnenlandse of buitenlandse instelling (op voorlegging van een officieel attest).  
Verzoeker kan hiertoe steeds de nodige attestering bezorgen aan zijn uitbetalingsactor ...........  
Op basis van de voorliggende gegevens meent de Geschillencommissie niet dat actueel de 
vereiste attesten aanwezig zijn.   

 
 
6.3. Precedenten Geschillencommissie 
 
Aangezien uit het verzoek blijkt dat verzoeker met zijn gezin de persoonlijke keuze maakte om zich 
te verplaatsen naar het buitenland om de zorg voor een ernstig ziek familielid te kunnen opnemen, 
meent de Geschillencommissie dat nuttig kan verwezen worden naar een aantal precedenten 
waarbij de Commissie zich diende uit te spreken over de notie ‘overmacht’. 
 

- Cf. beslissing nr. 2021/015 van de Geschillencommissie: 

“I.c. beroept verzoekster zich op overmacht (Covid-19 en de daarbij horende maatregelen) 
om te stellen dat er geen rekening dient/kan te worden gehouden met haar toestand op 31 
augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie. 

Opdat er sprake zou zijn van overmacht, wordt er algemeen aangenomen dat er sprake dient 
te zijn van: 

- een onvoorziene omstandigheid  
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- die buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt 
- en die de nakoming van de verbintenis geheel onmogelijk maakt. 
 

Het eenvoudige verzwaren of moeilijker worden is bijgevolg niet voldoende.   

(…) 

De Geschillencommissie stelt bijgevolg vast dat er geen sprake is van overmacht in hoofde 
van verzoekster teneinde reeds te verhuizen in de zomer van 2020. De regels voor verhuis en 
plaatsbezoeken waren vanaf mei 2020 tot en met 28 oktober 2020 identiek en bijgevolg niet 
verboden. Als verzoekster kon verhuizen op 26 oktober 2020, zou zij – louter op basis van de 
maatregelen omwille van COVID-19 - evenzeer in de zomer van 2020 hebben kunnen 
verhuizen. 

Uit de gedetailleerde toelichting van de verzoekster ter zitting is echter gebleken dat de 
reden voor de laattijdige verhuis van de verzoekster gelegen is in een verhuisprobleem in 
hoofde van de verkopers van de woning die de verzoekster aankocht: met name stelt de 
Geschillencommissie vast dat de verzoekster niet kon verhuizen op 1 augustus 2020 zoals 
aanvankelijk overeengekomen met de verkopers omdat de verkopers zelf niet konden 
verhuizen naar hun nieuwe woning doordat wezenlijke belangrijke werken in hun nieuwe 
woning niet konden doorgaan ten gevolge van de COVID-19 pandemie.  De verzoekster 
verschafte hierover de nodige toelichting in antwoord op de gedetailleerde vragen van de 
Geschillencommissie die haar toelichting als waarachtig beschouwt, tevens gelet op het 
stavingsstuk dat de verzoekster naderhand nog bezorgde, namelijk een verklaring op eer van 
de verkopers van de betreffende woning. 

Besluit: 

Hoewel de Geschillencommissie vaststelt dat de verwerende partij correct heeft gehandeld 
door rekening te houden met de gezinssituatie op 31 augustus 2020 en bijgevolg ook initieel 
terecht de schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 heeft geweigerd aan verzoekster 
voor de kinderen ………………….., meent de Geschillencommissie dat rekening dient te worden 
gehouden met de nieuwe elementen betreffende de situatie van overmacht die de 
verzoekster bijbracht in het kader van de procedure voor de Geschillencommissie en waarbij 
de Commissie meent dat deze als waarachtig en voldoende gestaafd kunnen worden 
beschouwd. 

Het feit dat verzoekster niet kon verhuizen was te wijten aan het feit dat de verkopers van 
haar toekomstige woning niet konden verhuizen, gelet op vertragingen bij wezenlijk 
belangrijke werkzaamheden die in de nieuwe woning van de verkopers uitgevoerd dienden te 
worden, te wijten aan de COVID-19-pandemie en de daarbij horende maatregelen. De 
Geschillencommissie meent derhalve dat deze omstandigheden in hoofde van verzoekster 
een onvoorziene omstandigheid uitmaken, die buiten de controle van de partij ligt en die de 
nakoming van de verbintenis geheel onmogelijk maakt, waardoor er in hoofde van 
verzoekster sprake is van overmacht. 

(…) 

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 
vordering van de verzoekende partij ontvankelijk en gegrond is.” 
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- Cf. beslissing nr. 2022/013 van de Geschillencommissie: 

“Uit de argumentatie die verwerende partij verstrekte, blijkt dat deze zich voor de terugvordering 
van de schooltoeslag baseert op de beschikbare elektronische gegevensfluxen (met gegevens 
afkomstig van Onderwijs) en de wijze waarop de decretaal vereiste gegevens om de 
schooltoeslag toe te kennen, zijn geprogrammeerd in de betalingsapplicatie.  Op basis van die 
gegevens in de geautomatiseerde procedure drong een terugvordering van de schooltoeslag zich 
op aangezien de schoolinschrijving tijdens het schooljaar werd stopgezet en de verzoekster zich 
niet opnieuw inschreef binnen de 15 kalenderdagen zoals de regelgeving voorschrijft. 

Wel meent de Geschillencommissie te moeten onderzoeken of de medische redenen (operatie 
knie, onmogelijkheid om de stage verpleegkunde te verrichten) die de verzoekster opgeeft als 
verklaring voor de overschrijding van de herinschrijvingstermijn, als een situatie van overmacht 
kunnen beschouwd worden.  De Geschillencommissie stelde reeds eerder vast dat het een gebrek 
lijkt in de Groeipakketapplicatie dat een medisch attest met welbepaalde afwezigheidsduur niet 
kan worden ingevoerd door verwerende partij als rechtvaardiging; betrokkene heeft immers haar 
studies opnieuw opgepikt tijdens hetzelfde schooljaar zodra dit medisch gezien opnieuw mogelijk 
was.  De termijn van 15 kalenderdagen is immers ingegeven door het idee dat een jongere niet te 
lang van de schoolbanken mag afwezig blijven; in casu is er evenwel een medische 
rechtvaardiging voorhanden. De Geschillencommissie meent ook te kunnen aannemen dat de 
operatie niet voorzien was, zoniet had betrokkene zich wellicht niet op dat moment ingeschreven 
voor de studies verpleegkunde.  

Weliswaar beschikt de Geschillencommissie niet over de medische stukken en de precieze 
afwezigheidsperiode; aangezien evenwel de VDAB het traject van betrokkene formeel heeft 
stopgezet gezien de medische situatie, lijkt de medische attestering te zijn onderzocht door de 
VDAB die tevens opnieuw toelating gaf aan betrokkene om het traject en de studies opnieuw te 
starten zodra dit medisch gezien weer mogelijk was. 

(…) 

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen,  

beslist de Geschillencommissie om het verzoek ontvankelijk en gegrond te verklaren. 

De VDAB besliste immers, conform de terzake geldende richtlijnen, om de toestemming in te 
trekken om deze opleiding te volgen wegens langdurige ziekte van verzoekster.  Daar zij na een 
viertal maanden voldoende hersteld bleek verleende de VDAB verzoekster opnieuw toestemming 
om deze module algemene orïentatie verpleegkunde te volgen vanaf februari. 

Niemand van de betrokken actoren in dit dossier heeft een fout begaan: zowel verwerende partij, 
de school en de VDAB hebben de voor hen geldende procedures correct toegepast.  Ook 
verzoekster kan geen fout aangewreven worden want de VDAB trok voor haar de toestemming in 
om de opleiding te volgen. 

De Geschillencommissie meent dat de voorliggende situatie een vorm van overmacht uitmaakt 
waardoor de herinschrijvingstermijn van 15 kalenderdagen om medische redenen niet kon 
gerespecteerd worden door de verzoekster maar waarbij echter geen sprake was van 
spijbelgedrag of onwil om de studies voort te zetten; betrokkene heeft de studies hervat tijdens 
hetzelfde schooljaar zodra dit medisch gezien opnieuw mogelijk was.  In die zin meent de 
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Geschillencommissie dat er recht is op de betwiste schooltoeslag tijdens het betrokken 
schooljaar.” 

 

6.4.  Toepassing op de voorliggende betwisting 
 
De Geschillencommissie stelt vooreerst vast dat het gezin in Gaza gedomicilieerd is vanaf 
28.05.2022.  Dit betekent dat er vanaf de maand mei 2022 niet meer voldaan is aan een essentiële 
toekenningsvoorwaarde voor het Groeipakket, namelijk een domicilie in Vlaanderen voor de 
kinderen (cf. artikel 8, §1, eerste lid, 1° Groeipakketdecreet).  De Geschillencommissie stelt vast dat 
er geen ministeriële vrijstellingen voorzien zijn wat betreft deze vereiste. 
 
Wat betreft de al dan niet toepasselijkheid van de notie overmacht, meent de Geschillencommissie 
vooreerst dat verzoeker met zijn gezin de persoonlijke keuze maakte om naar het buitenland te 
vertrekken; daarnaast wijst de Geschillencommissie op de domiciliëring van het gezin in Gaza.  De 
Geschillencommissie meent dat deze elementen niet beantwoorden aan de notie ‘overmacht’. 
 
Aangezien de verzoeker aangeeft dat het voor hem financieel gezien niet evident is om het 
onverschuldigde Groeipakket dat wordt teruggevorderd, terug te storten, beschouwt de 
Geschillencommissie het verzoek als een aanvraag om af te zien van terugvordering. 
    
Afzien van terugvordering: 
 
De bepalingen van artikel 13, eerste t.e.m. derde 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)’ stellen dat:     
“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 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 verdergezet.     
Zo kan de uitbetalingsactor afzien van de terugvordering van een onverschuldigde betaling op vraag 
van de schuldenaar wanneer deze te goeder trouw is.”     
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Bij de Toelichtingsnota nr. 19 van 18 mei 2021 (aangepaste versie van 26 oktober 2021) van het 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket betreffende de vaststelling van de regels voor de ambtshalve en 
gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid en de Vlabel-procedure, worden met betrekking tot het begrip ‘te goeder trouw’ 
volgende administratieve richtlijnen gegeven:    
    
“5.3.1. Te goeder trouw    
Een ontvanger wordt geacht te goeder trouw te zijn als hij niet wist of redelijkerwijze niet kon weten 
dat hij ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid heeft ontvangen.    
Gelet op de complexiteit van de regelgeving kan de ontvanger niet worden geacht te weten of te 
moeten weten dat hij al dan niet recht had op de onverschuldigde betaalde toelage wanneer de 
ontvanger ter goeder trouw was en dat hij erop mag vertrouwen dat de uitbetalingsactor de juiste 
beslissing neemt en correct uitbetaalt.    
Het is aan de uitbetalingsactor om het vermoeden van de goede trouw van de ontvanger te 
weerleggen. Om de goede trouw te beoordelen moet de uitbetalingsactor het standpunt innemen 
van een ontvanger die handelt met ‘normale voorzichtigheid en toewijding’ en niet dat van de 
concrete ontvanger die de onverschuldigde betaling ontving. Zo heeft het feit dat de concrete 
ontvanger het slachtoffer was van omstandigheden (ziekte, zwakzinnigheid, gebrekkige kennis van 
de taal, ….) die op het moment van de betaling zijn begrip konden schaden, geen weerslag.    
De goede trouw van de ontvanger zal geval per geval moeten worden beoordeeld. Als algemene 
regel kan men stellen dat het vermoeden van de goede trouw weerlegd is als de ontvanger:    

 onverschuldigde toelagen ontving wegens 
frauduleuze handelingen of door de ontvanger afgelegde valse of bewust 
onjuiste verklaringen;    

 bijzondere of algemene informatie (bv.: 
informatiebrieven, regularisatiebrieven) had ontvangen waaruit blijkt 
dat de beslissing tot toekenning van de toelage door de uitbetalingsactor 
ten onrechte is genomen;    

 wegens de aard van de betaling (bv. dubbele betaling 
van eenzelfde toeslag voor dezelfde periode) zelf onmogelijk niet op de 
hoogte kon zijn van het feit dat de betaling onverschuldigd is.”    

   
 
Er dient in eerste instantie te worden vastgesteld dat uit de betwiste terugvorderingsbeslissing d.d. 
15.03.2022 blijkt dat de verwerende partij de verjaringstermijn van drie jaar heeft weerhouden en 
geen toepassing heeft gemaakt van de vijfjarige verjaringstermijn die conform de bepalingen van 
artikel 97, tweede lid Groeipakketdecreet wordt toegepast indien de onverschuldigde betaling het 
gevolg is van bedrog of bedrieglijke handelingen van de begunstigde.    
  
Het behoort tot de bevoegdheid van de verwerende partij om een onderzoek inzake afzien van 
terugvordering uit te voeren; het behoort niet tot de bevoegdheid van de Geschillencommissie om 
hierover verder uitspraak te doen.  De Geschillencommissie meent wel dat de verzoeker in de 
overtuiging verkeerde dat hij de verwerende partij correct verwittigd heeft zodra zijn verblijf in het 
buitenland langer duurde dan voorzien; bij zijn initieel vertrek was het immers niet de bedoeling om 
zich definitief te vestigen in het buitenland. 
 
 

7. Beslissing: 
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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 - 
niettegenstaande de Commissie begrip kan opbrengen voor de reden van het verblijf van het gezin 
in het buitenland - dat de vordering van de verzoeker ontvankelijk doch ongegrond is vermits niet 
voldaan is aan de vereiste van artikel 8, §3 Groeipakketdecreet; vanaf de maand mei 2022 is 
bovendien niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, §1 en §3 Groeipakketdecreet, en er 
actueel geen van de vrijstellingen kan toegepast worden noch de notie overmacht. 

Aangezien de verzoeker aangeeft dat het voor hem financieel gezien niet evident is om het 
onverschuldigde Groeipakket dat wordt teruggevorderd, terug te storten, beschouwt de 
Geschillencommissie het verzoek als een aanvraag om af te zien van de terugvordering; het 
onderzoek of al dan niet kan worden afgezien van terugvordering behoort toe aan de verwerende 
partij waarbij de Commissie verwijst naar de elementen ten gunste van de verzoeker. 
 

Aldus uitgesproken te Brussel op 1 juli 2022; 
 

De commissie was samengesteld uit : 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

De heer Ignace Lambert (Opgroeien regie) en mevrouw Rita Louwagie (Infino). 

 

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

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

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

 

De voorzitter       De secretaris 

 

 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 


