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1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat per e-mail d.d. 15 april 2022 door verzoekster bij de 
Geschillencommissie1 werd ingediend, gericht tegen de beslissing van verwerende 
partij d.d. 31 januari 2022 waarbij het Groeipakket voor ………………………. voor de 
periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021, ten bedrage van in totaal 
€ 825,18, van verzoekster werd teruggevorderd; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 12 mei 2022 waarbij aan 
verzoekster de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun 
belangen op deze zitting van 5 augustus 2022 kunnen komen verdedigen of zich 
daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

 Gelet op het feit dat verzoekster is verschenen op de zitting van 5 augustus 2022 en 
werd gehoord;  

Gelet op het feit dat verwerende partij niet op de zitting van 5 augustus 2022 is 
verschenen of zich heeft laten vertegenwoordigen; 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

Verwerende partij betaalde van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2021 het Groeipakket voor 
de jongere ………………………….. (° ……………….) aan verzoekster. 

…………………….. studeerde vanaf het academiejaar 2016-2017 tot en met het academiejaar 2020-
2021 aan de ……………………………………………………………. 

Tijdens de academiejaren 2019-2020 en 2020-2021 was hij daarbij ingeschreven voor minder dan de 
voor het Groeipakket vereiste norm van 27 studiepunten. 

Verwerende partij heeft de inschrijving voor het academiejaar 2019-2020 als een diplomajaar 
beschouwd en de gezinsbijslag voor de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 
verder toegekend voor ……………………………. in de hoedanigheid van student. 

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021, werd de gezinsbijslag verder 
toegekend voor ……………………, maar niet langer in de hoedanigheid van student, maar in die van 
schoolverlater. 

 
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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…………………………. was voor het academiejaar 2021-2022 ingeschreven aan de ……………………, 
opnieuw voor minder dan 27 studiepunten. 

Vermits hij voor dit academiejaar niet voor voldoende studiepunten was ingeschreven en het recht 
op gezinsbijslag voor schoolverlaters slechts kan worden toegekend voor een periode van in totaal 
12 maanden, heeft verwerende partij geconcludeerd dat er met ingang van 1 oktober 2021 geen 
gezinsbijslag meer voor ……………………… kon worden toegekend. 

De reeds provisioneel toegekende gezinsbijslag voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 
december 2021, ten bedrage van in totaal € 825,18 werd door verwerende partij van verzoekster 
teruggevorderd bij beslissing van 31 januari 2022, waartegen voorliggend verzoek is gericht. 

 

3. Standpunt van verzoekster: 
 

Verzoekster heeft haar grieven in voorliggend verzoek d.d. 15 april 2022 als volgt verwoord: 

“Hierbij wens ik beroep aan te tekenen tegen uw beslissing om voor mijn zoon ………………… geen 
groeipakket meer te betalen vanaf oktober 2021, m.a.w. de reeds betaalde gelden in oktober, 
november en december terug te vorderen door 10 % van het groeipakket van mijn jongste zoon ……… 
af te houden zolang deze nog gerechtigd is. 

Ten eerste is het zo dat ……………….. nog steeds aan het studeren is en eerstdaags zijn attest 
preventieadviseur niveau 2 zal behalen.   

Ik voeg in bijlage de resultaten die hij tot op heden behaalde. 

Ik ben er mij van bewust dat ………. langer doet over het studietraject doch dit is volledig te wijten aan 
de Corona-epidemie die voor heel veel studenten enorm grote gevolgen heeft gehad! 

Toen de volledige lockdown in maart 2020 werd ingesteld, moest ………. van de ene dag op de andere 
thuisblijven. Hij was op dat ogenblik bedrijfsbezoeken aan het afleggen bij ……………………………….. te 
……………. in het kader van zijn eindwerk milieucoördinator. Hij kon niet meer ter plaatse gaan. In juli 
2020 kampte het bedrijf dan ook nog met een Corona uitbraak. 

Voor het 3de eindwerk preventie-adviseur kon ………….. ook geen contacten meer leggen. 
Bedrijfsbezoeken waren door de Corona-maatregelen verboden! Thuiswerk was verplicht!  

Het ging hier weliswaar om een bachelor integrale veiligheid. Dit is een functie waar het toch 
essentieel is de werkvloer te kunnen betreden! Vanaf een computerscherm is het toch niet mogelijk 
om zich hier een concreet beeld van te vormen! 

Voor het studiejaar 2020-2021 stelde zich weerom hetzelfde probleem.  Door nieuwe Coronagolven 
waren strenge maatregelen van kracht. Enkel contact via PC was mogelijk. Dit probeerde …….. wel 
voor milieu met ……. maar deze firma antwoordde op zijn mailverkeer niet meer dan 1 keer, en voor 
preventie had hij contact bij ……... Doch opnieuw was het onmogelijk op deze manier een eindwerk te 
kunnen maken. Les volgen via Teams is misschien mogelijk voor theoretische studenten maar een 
eindwerk maken dat betrekking heeft op een situatie in een bedrijf is toch van een andere orde! Er 
was ook geen afdoende ondersteuning vanuit de ………………………………….. 

Met andere woorden: ten gevolge van de Corona-epidemie verloor …….. 2 jaar! 2 jaar waarin hij het 
bovendien zeer lastig had zonder zijn gewone sociale contacten en zijn studentenjob in de horeca!  
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In september 2021 vonden wij gelukkig een alternatief voor …….. om zijn diploma preventie-adviseur 
niveau 2 te behalen. De ………………. organiseert deze opleiding in een verkort voltijds traject: 
diplomacontract / Bachelor in het bedrijfsmanagement.  ……….. werd hiervoor toegelaten omdat hij 
voldoende studiepunten had behaald in een soortgelijke richting. Hij verkreeg ook een aantal 
vrijstellingen. Inschrijvingsgeld bedroeg uiteindelijk 450,20 euro. Bovendien was ook een 
treinabonnement naar …….. nodig.  

…….. heeft momenteel reeds zeer goede resultaten neergezet. De begeleiding door de ………… is ook 
van een heel ander niveau dan het geval was bij …………………… Hij is nu volop bezig met het maken 
van zijn eindwerk en dit doet hij bij ………, waarvoor hij ook bedrijfsbezoeken maakt aan hun filiaal in 
……………………... 

Als ……… dit attest weldra behaalt kan hij meteen aan de slag op de arbeidsmarkt. Later zal hij alsnog 
zijn eindwerk milieu-coördinator kunnen maken om zijn Bachelor Integrale Veiligheid te behalen. 

Door de Corona restricties en het daaruit voortvloeiende isolement heeft mijn zoon het zeer 
moeilijk gehad, en duurt zijn studietraject 2 jaar langer dan voorzien, doch aan motivatie 
ontbreekt het hem in geen geval. Onze jeugd heeft zich enorm moeten opofferen voor het 
beschermen van een andere generatie!  

Dat hij nu ook letterlijk het gelag moet betalen vind ik onaanvaardbaar.  

De jongste zoon studeert ook nog. Op zijn groeipakket dat meteen werd gereduceerd tot dat van 1ste 
kind, wordt bovendien nu nog 10 % ingehouden!  De werkelijke situatie is dus dat 2 van mijn 3 
kinderen nog studeren en dat er hoogst noodzakelijke middelen worden ontzegd ten gevolge van 
wetgeving die geen rekening houdt met Corona ( overmacht..), noch met de reële situatie: 

Door uw beslissing krijg ik nu slechts 189,79 euro in plaats van de 485,94 euro die ik vorig jaar 
kreeg, en dit als alleenstaande moeder met 2 zonen ten laste! 

Daarom vraag ik U  bij deze het dossier te herzien en ……….. alsnog het groeipakket toe te kennen tot 
aan zijn 25 ste verjaardag eerstdaags.”  

Bij dit verzoek werden volgende stukken gevoegd: 

- Factuur studiegeld d.d. 1 oktober 2021 van de ………………………….; 
- Creditnota studiegeld d.d. 28 oktober 2021 van de ……………………………..; 
- Resultaten van …………………………. van de examens van het eerste semester van het 

academiejaar 2021-2022. 

Op 25 juli 2022 heeft verzoekster nog de eindresultaten van …………………… voor het academiejaar 
2021-2022 aan het dossier voor de Geschillencommissie laten toevoegen. 

 

Ter zitting geeft de verzoekster een uitgebreide toelichting bij het studieparcours van haar zoon.  Ze 
licht de impact van de coronacrisis toe waardoor haar zoon de bedrijfsbezoeken in het raam van zijn 
stage niet naar wens kon vervullen.  Tevens wijst ze op de impact van corona op het psychisch 
welzijn van haar zoon waardoor de vervoleindiging van zijn eindwerk sterk bemoeilijkt werd.  Zij 
wijst erop dat haar zoon heel goede resultaten heeft behaald in het verkorte studietraject dat hij 
nadien volgde en waarvoor hij zich zeer goed heeft ingezet waardoor hij nu klaar is voor de 
arbeidsmarkt.  Op vraag van de Geschillencommissie stelt zij dat er geen alternatief werd geboden 
door de school voor het afwerken van het eindwerk.  Ze wijst er ten slotte op dat het ingevolge haar 
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burn-out en waarbij zij voorlopig op invaliditeit staat, het financieel niet evident is om het debet 
terug te betalen.  Zij vraagt begrip voor haar moeilijke financiële situatie. 

 

4. Standpunt van verwerende partij: 

 

- De verwerende partij heeft het Groeipakket voor ………………………. voor de periode van 1 
oktober 2021 tot en met 31 december 2021 van verzoekster teruggevorderd bij beslissing 
van 31 januari 2022 waarbij het volgende werd meegedeeld: 

“Wij hebben jouw recht op het Groeipakket opnieuw onderzocht voor de periode van 10/2021 tot 
12/2021. We hebben vastgesteld dat je een bedrag van € 825,18 kreeg waarop je geen recht had. 
 
Vanaf hun 18 de verjaardag hebben jongeren, die voor minstens 27 studiepunten in een 
onderwijsinstelling zijn ingeschreven, recht op het Groeipakket. ……………………….. was voor minder 
dan 27 studiepunten ingeschreven tijdens het academiejaar 2021/2022. Bijgevolg voldoet hij niet aan 
de gestelde voorwaarden vanaf 01/10/2021. (artikel 8, § 2, 3° Groeipakketdecreet en artikel 24 BVR 
rechtgevend kind).” 
 
 

- Bij e-mail d.d. 30 mei 2022 heeft verwerende partij aan de Geschillencommissie haar 
standpunt weergegeven als volgt: 

“In de toepassing van onze regelgeving was ……….. student tot september 2020.  
 
Hoewel ………….. tijdens het academiejaar 2019 - 2020 slechts ingeschreven was voor 24 studiepunten 
kon hij toch zijn statuut als student beschouwen omdat het ging om een diplomajaar (art. 8, § 2 
Groeipakketdecreet van 2018 juncto art. 24, § 1 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 
oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende 
de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte 
en adoptie en de universele participatietoeslagen).  
 
Tijdens het academiejaar 2020 – 2021 dat hier op volgde was ……… wederom ingeschreven voor een 
te gering aantal studiepunten (19) maar kon hij zich niet beroepen op de uitzondering voor het 
diplomajaar aangezien deze er slechts eéémaal is per opleidingscyclus. Daardoor genoot ……… tijdens 
dit (2020 – 2021) academiejaar het statuut van schoolverlater (art. 8, § 2 Groeipakketdecreet van 
2018 juncto art. 40, 6°  van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling 
van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de 
toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de 
universele participatietoeslagen). ………… ouders bleven gedurende deze periode dus wel Groeipakket 
ontvangen maar op basis van ………….. statuut als schoolverlater en niet als student.  
 
Ook tijdens het lopende academiejaar, 2021 – 2022, is ……. voor te weinig studiepunten ingeschreven 
om hem te beschouwen als student en kan hij zich niet beroepen op de uitzondering van het 
diplomajaar. ………. geniet dus geniet dus geen statuut meer omdat ook zijn echt als schoolverlater 
uitgeput is en is dus einde recht. Dit resulteerde in het stopzetten van ………. recht vanaf oktober 2021 
en de bijhorende terugvordering voor de maanden oktober tot december 2021.” 
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5. Beoordeling in rechte: 

 
5.1. Toepasselijke regelgeving  
 

 Artikel 8, §2, eerste lid Groeipakketdecreet  
  
Artikel 8, §2, eerste lid Groeipakketdecreet bepaalt wat volgt:  
   
“§2. Het kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, geeft recht op gezinsbijslagen:   
  
1° tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt;   
  
2° tot en met de maand waarin het 21 jaar wordt als het een specifieke 
ondersteuningsbehoefte heeft als vermeld in artikel 16;   
  
3° tot en met de maand waarin het kind 25 jaar wordt als het leerling, student, stagiair of 
schoolverlater is, overeenkomstig de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden en met 
behoud van de toepassing van punt 1° en 2° (eigen onderlijning Geschillencommissie);   
(…)”   
  
De Memorie van toelichting betreffende artikel 8, §2, eerste lid Groeipakketdecreet bepaalt als 
volgt:  
“Artikel 8, § 2, eerste lid regelt de periode waarin een kind recht geeft op gezinsbijslagen. Die 
regeling stemt grotendeels overeen met de huidige regeling uit de Algemene kinderbijslagwet. Een 
verschilpunt is dat in de Algemene kinderbijslagwet wordt bepaald dat een kind recht geeft op 
gezinsbijslagen tot en met augustus van het jaar waarin het 18 jaar wordt, terwijl in artikel 8, § 2, 
wordt voorzien dat een kind recht geeft op gezinsbijslagen tot en met de maand waarin het 18 jaar 
wordt.  
 
Ingevolge het advies van de Raad van State wordt hierbij verduidelijkt dat er een cascade vervat zit in 
de toepassing van de tweede paragraaf van dit artikel. Deze cascade bestaat er uit dat de bepalingen 
uit punt 1° en 2° voorrang hebben op de bepalingen uit punt 3°. Ter verduidelijking: het wil niet 
zeggen dat omdat een kind leerling of student is op een leeftijd jonger dan 18 jaar (of 21 jaar bij 
toepassing van punt 2°), dat de verdere voorwaarden die onder punt 3° zullen voorzien worden door 
de Vlaamse Regering, ook van toepassing zouden zijn op de kinderen uit punt 1° en 2°”.  
  
De uitvoeringsmodaliteiten zijn terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 5 
oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en 
betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de 
startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen (hierna BVR Rechtgevend 
kind genoemd).   
 
  

 BVR Rechtgevend Kind:  
  
 

- student hoger onderwijs - diplomajaar 
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Artikel 24, §1 BVR Rechtgevend Kind bepaalt dat het kind dat ingeschreven is in een of meer 
instellingen voor hoger onderwijs binnen of buiten België om er een of meer vormingen te 
doorlopen met in totaal minstens 27 studiepunten per academiejaar, rechtgevend is 
op gezinsbijslagen.  
 
Bij de bepalingen van artikel 24, § 3 van hetzelfde BVR is m.b.t. voormelde voorwaarde betreffende 
het minimum aantal vereiste studiepunten, volgende uitzondering voorzien: 
“Als de student voor minder dan 27 studiepunten is ingeschreven, maar het om een diplomajaar 
gaat, blijft het recht op gezinsbijslagen behouden gedurende één jaar per opleidingscyclus. 

In het eerste lid wordt verstaan onder: 

1. diplomajaar: het academiejaar waarin de student voor de opleidingscyclus waarvoor hij is 
ingeschreven, een diploma kan behalen; 

2. opleidingscyclus: een samenhangend geheel van onderwijs- en andere studieactiviteiten in 
of over een studiegebied, afgesloten met een graduaatsdiploma, bachelor diploma of een 
masterdiploma.  De voortgezette academische opleidingen, zijnde een bachelor-na-
bacheloropleiding, een master-na-masteropleiding, een doctoraat, een doctoraatsopleiding 
of een postgraduaatsopleiding, worden niet aanzien als een opleidingscyclus.” 

  
De bisnota aan de Vlaamse Regering betreffende het BVR Rechtgevend kind bevat de volgende 
toelichting over het voormelde artikel 24:  
“Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden er recht kan zijn op gezinsbijslagen voor kinderen die 
hoger onderwijs volgen. Globaal komt het er op neer dat een student moet ingeschreven zijn voor 
minstens 27 studiepunten om een recht op kinderbijslag te kunnen openen, met een uitzondering 
voor een diplomajaar.”   
 
De bepalingen van artikel 25 van hetzelfde BVR stellen evenwel dat: 
“De gezinsbijslagen zijn niet langer verschuldigd als het kind, in de hoedanigheid van student, in de 
loop van het academiejaar zijn inschrijvingen terugbrengt onder de norm van 27 studiepunten of de 
vormingen waarvoor het ingeschreven was, in de loop van het academiejaar beëindigt.” 
 
Bij de bepalingen van artikel 26 BVR Rechtgevend kind werd er voorzien in een tweede uitzondering 
op de voorwaarde van artikel 24, § 1 van hetzelfde BVR, in geval van ziekte van de student onder de 
volgende voorwaarden: 
“§1. De gezinsbijslagen blijven behouden voor een kind dat ten gevolge van een ziekte  zijn 
inschrijving onder de 27 studiepunten moet terugbrengen of in de loop van het academie jaar de 
vorming waarvoor het was ingeschreven, moet beëindigen ten gevolge van een ziekte, tot het einde 
van de zomervakantie van het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin het kind ziek 
geworden is. 

De ziekte van het kind wordt bewezen met ziekteattesten. Na zes maanden ziekte moet de 
afwezigheid altijd gewettigd zijn door een onderzoek van de bevoegde dienst. 

De minister wijst de dienst aan die bevoegd is om het onderzoek, vermeld in het tweede lid, uit te 
voeren. 

§2. Het kind dat zich wegens ziekte niet voor minstens 27 studiepunten kan inschrijven, heeft recht 
op gezinsbijslagen op voorwaarde dat een arts attesteert dat de student wegens ziekte niet in staat 
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is meer studiepunten op te nemen. Het agentschap Opgroeien regie stelt hiertoe een attest ter 
beschikking dat de arts dient te hanteren. 

De minister bepaalt de nadere voorwaarden betreffende vorm en inhoud van de attesten, vermeld in 
het eerste lid. 

§3. Voor het kind dat zich wegens ziekte bij het begin van een nieuw academiejaar niet kan 
inschrijven en dat tijdens het vorige academiejaar, of tijdens het voorgaande schooljaar, niet ziek 
was, wordt een aanvraag tot medische vaststelling van een zorgbehoefte en van de onmogelijkheid 
om de lessen te volgen ingediend. Als de specifieke ondersteuningsnood werd vastgesteld 
overeenkomstig titel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018, heeft het kind 
onvoorwaardelijk recht op de basisgezinsbijslag en recht op de zorgtoeslag onder de voorwaarden 
vermeld in artikel 14. Als het kind alleen in de onmogelijkheid verkeert om de lessen te volgen, heeft 
het recht op de gezinsbijslagen vanaf de erkenning van de onmogelijkheid om de lessen te volgen, 
voor maximaal één jaar. 

§4. Voor het kind dat al 21 jaar is op het moment dat het zich wegens ziekte niet kan inschrijven en 
dat tijdens het vorige academiejaar niet ziek was, bestaat er een recht op gezinsbijslagen gedurende 
maximaal één jaar binnen de leeftijdsgrenzen, vermeld in artikel 8, §2, eerste lid, 3°, 
van het Groeipakketdecreet van 2018. Er is evenwel geen cumul mogelijk met 
een inkomensvervangende tegemoetkoming. 

De ziekte van het kind wordt bewezen met ziekteattesten. Na zes maanden ziekte moet de 
afwezigheid altijd gewettigd zijn door een onderzoek van de bevoegde dienst. 

De minister wijst de dienst aan die bevoegd is om het onderzoek, vermeld in het tweede lid, uit te 
voeren. 

§5. Als het kind zich na het einde van de ziekteperiode in de loop van een academiejaar voor minder 
dan 27 studiepunten inschrijft, blijft het recht op gezinsbijslagen behouden voor het lopende 
academiejaar, op voorwaarde dat de arts attesteert dat het kind zich niet kan inschrijven voor 
minstens 27 studiepunten door de laattijdige inschrijving. 

Het agentschap Opgroeien regie stelt hiertoe een attest ter beschikking dat de arts dient te 
hanteren.” 

 
 

- schoolverlater 
 
Conform de op 18 december 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde bepalingen van artikel 40 
van het BVR Rechtgevend kind worden de gezinsbijslagen: 
“toegekend aan de schoolverlater voor een periode van in totaal twaalf maanden nadat het kind niet 
meer voldoet aan de voorwaarden, behalve deze inzake schoolverlaters, vermeld in artikel 8, §2,  
eerste lid, van het decreet van 27 april 2018. 
De termijn van twaalf maanden, vermeld in het eerste lid, start: 

- de maand na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, overeenkomstig artikel 8, §2,  eerste 
lid, 1°, indien het kind niet aansluitend recht kan openen onder toepassing van artikel 8, §2,  
eerste lid, 3°; 
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- de maand na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar overeenkomstig artikel 8, §2,  eerste lid, 
2°, indien het kind niet aansluitend recht kan openen onder toepassing van artikel 8, §2,  
eerste lid, 3°; 

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

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

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

benoemd of de maand na de onderbreking van die stage. 
De maand waarin het kind weer aan de voorwaarden van kind met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte, leerling, student of stagiair voldoet, wordt het recht, vermeld in het eerste 
lid, geschorst en worden de gezinsbijslagen conform artikel 8, §2, van het voormelde decreet 
toegekend. De periode die al krachtens dit artikel is toegekend, wordt in mindering gebracht van de 
termijn van twaalf maanden, vermeld in het eerste lid. De schorsing loopt zolang er een recht op 
gezinsbijslagen toegekend kan worden conform artikel 8, §2, met uitzondering van het recht in 
hoofde van de schoolverlater, van het voormelde decreet.” 
 
Er wordt in voormelde Bisnota aangaande dit artikel volgende toelichting gegeven: 
“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.” 
 
Deze verduidelijking uit de Bisnota werd steeds in de administratieve praktijk toegepast. Bij de 
bepalingen van artikel 37 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 20222, werden de 
bepalingen van artikel 40 BVR Rechtgevend kind eveneens in die zin gewijzigd: “De gezinsbijslagen 
worden toegekend aan de schoolverlater voor een periode van in totaal twaalf maanden vanaf de 
maand dat het kind niet meer voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8, §2, eerste lid, en 
aan de algemene vrijstellingen verleend conform artikel 8, §3, tweede lid, van 
het Groeipakketdecreet van 2018, met uitzondering van de voorwaarden voor schoolverlaters, 
vermeld in artikel 8, §2, eerste lid, van het voormelde decreet. 
 
De termijn van twaalf maanden, vermeld in het eerste lid, start op de volgende tijdstippen: 
 
1°  de maand nadat het rechtgevende kind 18 jaar is geworden conform artikel 8, §2, eerste lid, 

1°, van het voormelde decreet, als het kind niet aansluitend een recht op gezinsbijslagen kan 
openen op basis van artikel 8, §2, eerste lid, 3°, van het voormelde decreet of op basis van de 
algemene vrijstellingen verleend conform artikel 8, §3, tweede lid, van het voormelde 
decreet; 

 
2 Tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 
2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot 
wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 15.03.2022). 
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2° de maand nadat het rechtgevende kind 21 jaar is geworden conform artikel 8, §2, eerste lid, 

2°, van het voormelde decreet of na het einde van de erkenning, als het kind met 
een specifieke ondersteuningsbehoefte, tussen de leeftijd van 18 en 21 jaar conform artikel 8, 
§2, eerste lid, 2°, van het voormelde decreet, niet aansluitend een recht 
op gezinsbijslagen kan openen op basis van artikel 8, §2, eerste lid, 3°, van het voormelde 
decreet of op basis van de algemene vrijstellingen verleend conform artikel 8, §3, tweede lid, 
van het voormelde decreet; 

 
3°  de maand na de datum waarop een studie, leertijd of vorming voortijdig is beëindigd op basis 

van artikel 16 en 24 van dit besluit; 
 
4°  de maand waarin het rechtgevende kind niet meer voldoet aan de voorwaarden over niet-

hoger onderwijs op basis van artikel 16 van dit besluit; 
 
5°  de maand na de einddatum van de vakanties op basis van artikel 22 en 28 van dit besluit; 
 
6° de maand waarin het rechtgevende kind niet meer voldoet aan de voorwaarden voor hoger 

onderwijs op basis van artikel 24 van dit besluit; 
 
7°  de maand na het bereiken van de zes maanden afwezigheid wegens ziekte als die 

afwezigheid niet gewettigd wordt na onderzoek door de bevoegde dienst conform artikel 20, 
§1, artikel 26, §1, en artikel 35, §1, van dit besluit; 

 
8° de maand nadat meer dan vier maanden is verstreken tussen twee school- of academiejaren 

in België of een andere EER-lidstaat of Zwitserland op basis van artikel 31 van dit besluit; 
 
9° de maand waarin het rechtgevende kind niet meer voldoet aan de voorwaarde, vermeld in 

artikel 16, tweede lid, van dit besluit, als het kind is ingeschreven voor een of meer 
vormingen van het hoger onderwijs met in totaal minder dan 27 studiepunten en daarnaast 
een opleiding in het niet-hoger onderwijs volgt, op basis van artikel 32 van dit besluit; 

 
10° de maand waarin het rechtgevende kind niet meer uitsluitend lessen volgt in het hoger 

onderwijs waarvan de modaliteiten niet uitgedrukt worden in studiepunten, of de maand 
waarin het rechtgevende kind niet meer ingeschreven is voor een bijkomend jaar voor de 
geïntegreerde proef in het onderwijs voor sociale promotie, op basis van artikel 33 van dit 
besluit; 

 
11° de maand na het einde van de stageperiode die vereist is om in een openbaar ambt te 

worden benoemd of de maand na de onderbreking van die stage, op basis van artikel 38 van 
dit besluit; 

 
12° de maand waarin het rechtgevende kind niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de 

algemene vrijstellingen voor kinderen buiten België op basis van artikel 47, 48 en 49 van dit 
besluit. 

 
Vanaf de maand dat het kind weer aan de voorwaarden van een kind met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte, leerling, student of stagiair of van de algemene vrijstellingen voldoet, 
wordt het recht, vermeld in het eerste lid, geschorst en worden de gezinsbijslagen toegekend 
conform artikel 8, §2, van het voormelde decreet en de algemene vrijstellingen verleend conform 
artikel 8, §3, tweede lid, van het voormelde decreet. De periode die al krachtens dit artikel is 
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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, van het voormelde decreet en de algemene vrijstellingen verleend conform artikel 8, §3, 
tweede lid, van het voormelde decreet, met uitzondering van het recht van de schoolverlater.” 
 
 
 

 Administratieve onderrichtingen 
 
Bij Toelichtingsnota nr. 14 d.d. 25 september 2019 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket 
(VUTG) betreffende “Kinderen + 18 jaar – Studenten en schoolverlaters”, werden aangaande het 
aantal studiepunten in een diplomajaar volgende administratieve instructies gegeven: 
 
“3.4. De student ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten in een diplomajaar (artikel 24 § 3 
BVR) 
Art. 24 van het BVR Rechtgevend kind stelt dat studenten die ingeschreven zijn voor minder dan 27 
studiepunten, maar in hun diplomajaar zitten, hun recht op gezinsbijslag blijven behouden. 
Dit artikel is van toepassing: 

 ongeacht of de inschrijving voor minder dan 27 studiepunten voor 1 januari 2019 plaatsvond 
of erna 

 maximaal gedurende 1 jaar per opleidingscyclus: een student die ingeschreven is voor minder 
dan 27 studiepunten in een diplomajaar, en zich het volgend jaar opnieuw op dezelfde 
manier inschrijft binnen dezelfde opleidingscyclus (bijvoorbeeld omdat hij niet geslaagd was) 
kan geen beroep meer doen op dit artikel3. 

Was de student in het academiejaar 2018/2019 ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten in 
een diplomajaar, maar was er geen recht op kinderbijslag op 31.12.2018 en opent hij vanaf 
01.01.2019 recht op basis van art. 24 BVR, dan worden de oude bedragen toegekend.” 
 
 
M.b.t. kinderen/jongeren die hun studies hebben beëindigd vanaf 2019, worden bij deze 
toelichtingsnota nr. 14 volgende richtlijnen gegeven (punt 2.2): 
“Deze kinderen vallen als schoolverlater enkel onder de toepassing van artikel 40 van het 
BVR rechtgevend kind.  
 
De bepalingen van artikel 46 m.b.t. de schoolverlaters zijn niet van toepassing. 
 
2.2.1. Toekenningsperiode 
 

Recht als schoolverlater gedurende 12 maanden. De 12 maanden beginnen te lopen na de laatste 
maand waarin er betaald werd als student/leerling/kind met specifieke 
ondersteuningsbehoefte/onvoorwaardelijk recht. 
 
Voorbeelden 

 
3 Wel nog recht op 12 maanden schoolverlater. 
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 Stopzetten van de rechtgevende studies op 18.01.2019: periode 12 maanden begint te lopen 
op 01.02.2019. 

 Einde studies niet-hoger onderwijs op 30.06.2019 (einde zomervakantie 31.08.2019): periode 
van 12 maanden begint te lopen op 01.09.2019. 

 Einde studies hoger onderwijs op 30.06.2019 (einde zomervakantie 30.09.2019): periode van 
12 maanden begint te lopen op 01.10.2019. 

Indien de studies tijdens die 12 maanden hervat worden, schakelen we terug over naar het recht 
als student.  Indien er daarna opnieuw een stopzetting of een einde studies volgt: recht voor het 
resterende deel van de periode van 12 maanden.  
 
Eens het recht van 12 maanden als schoolverlater is uitgeput, stopt het recht volledig en kan er geen 
nieuwe periode van 12 maanden worden toegekend. De periode van 12 maanden schoolverlater 
wordt slechts één maal toegekend per rechtgevend kind. 
 
Over de maand van de studiehervatting en de maand van de stopzetting studies of 
einde zomervakantie primeert het recht als student.” 
 
 
 
5.2. In casu 
 

De jongere ………………………… (° ………… 1997) heeft op ………………… 2022 de bij artikel 8, § 2 bepaalde 
maximale leeftijdsgrens van 25 jaar bereikt, zodat er ten laatste tot en met 30 april 2022 
Groeipakket kan worden toegekend voor zover steeds aan de overige voorwaarden was voldaan. 

Uit de in het Kadaster raadpleegbare schoolattesten (‘Inschrijving Historiek School’) blijkt dat ……… 
…………….. tijdens de academiejaren 2016-2017 tot en met 2020-2021 met een diplomacontract de 
opleiding “Bachelor in de integrale veiligheid’ aan de …………………………………………………… heeft 
gevolgd, waarbij hij voor volgend aantal studiepunten was ingeschreven: 

- academiejaar 2016-2017: 60 studiepunten; 

- academiejaar 2017-2018: 60 studiepunten; 

- academiejaar 2018-2019: 58 studiepunten; 

- academiejaar 2019-2020: 24 studiepunten; 

- academiejaar 2020-2021: 19 studiepunten. 

Tijdens het academiejaar 2021-2022 volgt ……………………………… de opleiding ‘Bachelor in 
Bedrijfsmanagement’ (optie Preventieadviseur niveau 2) aan de …………………………. 

Voor de academiejaren 2019-2020 tot en met 2020-2021 was hij derhalve niet voor het bij artikel 24, 
§ 1 vereiste minimum van 27 studiepunten ingeschreven.  Met uitzondering van het laatste 
academiejaar 2021-2022, dienden deze academiejaren echter als een diplomajaar in de zin van de 
bepalingen van artikel 24, § 3, 2e lid, 2° BVR Rechtgevend kind te worden beschouwd. 

Gelet op het feit dat de bij de bepalingen van artikel 24, § 3, 1e lid voorziene uitzondering op het 
minimum aantal studiepunten slechts één keer kan worden toegepast, kan er derhalve slechts tot en 
met 30 september 2020 Groeipakket in de hoedanigheid van student worden toegekend. 
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Vanaf 1 oktober 2020 voldoet de jongere ……………………….. dus niet langer aan de voorwaarden van 
artikel 24 BVR Rechtgevend kind, zodat er in toepassing van de bepalingen van artikel 40, 1e lid en 2e 
lid, 6° wel nog gedurende 12 maanden Groeipakket kan worden toegekend in de hoedanigheid van 
schoolverlater, derhalve tot en met 30 september 2021. 

Vanaf 1 oktober 2021 is dan ook niet meer voldaan aan één van de voorwaarden van artikel 8, § 2 
Groeipakketdecreet, zodat er geen recht op Groeipakket meer kan worden toegekend. 

De Geschillencommissie dient dan ook vast te stellen dat verwerende partij de toepasselijke 
wettelijke bepalingen en de administratieve onderrichtingen steeds correct heeft toegepast.  

Verzoekster stelt in haar verzoek d.d. 15 april 2022 dat haar zoon twee jaren heeft verloren 
ingevolge Covid-19 en verwijst derhalve naar een overmachtssituatie: 

“Ik ben er mij van bewust dat …… langer doet over het studietraject doch dit is volledig te wijten aan 
de Corona-epidemie die voor heel veel studenten enorm grote gevolgen heeft gehad! 

Toen de volledige lockdown in maart 2020 werd ingesteld, moest …….. van de ene dag op de andere 
thuisblijven. Hij was op dat ogenblik bedrijfsbezoeken aan het afleggen bij ……………………………. te 
………… in het kader van zijn eindwerk milieucoördinator. Hij kon niet meer ter plaatse gaan. In juli 
2020 kampte het bedrijf dan ook nog met een Corona uitbraak. 

Voor het 3de eindwerk preventie-adviseur kon ……………. ook geen contacten meer leggen. 
Bedrijfsbezoeken waren door de Corona-maatregelen verboden! Thuiswerk was verplicht!  

Het ging hier weliswaar om een bachelor integrale veiligheid. Dit is een functie waar het toch 
essentieel is de werkvloer te kunnen betreden! Vanaf een computerscherm is het toch niet mogelijk 
om zich hier een concreet beeld van te vormen! 

Voor het studiejaar 2020-2021 stelde zich weerom hetzelfde probleem.  Door nieuwe Coronagolven 
waren strenge maatregelen van kracht. Enkel contact via PC was mogelijk. Dit probeerde …….. wel 
voor milieu met ……… maar deze firma antwoordde op zijn mailverkeer niet meer dan 1 keer, en voor 
preventie had hij contact bij …….. Doch opnieuw was het onmogelijk op deze manier een eindwerk te 
kunnen maken. Les volgen via Teams is misschien mogelijk voor theoretische studenten maar een 
eindwerk maken dat betrekking heeft op een situatie in een bedrijf is toch van een andere orde! Er 
was ook geen afdoende ondersteuning vanuit de ……………………………….. 

Met andere woorden: ten gevolge van de Corona-epidemie verloor …… 2 jaar! 2 jaar waarin hij het 
bovendien zeer lastig had zonder zijn gewone sociale contacten en zijn studentenjob in de horeca!  

In september 2021 vonden wij gelukkig een alternatief voor ……… om zijn diploma preventie-adviseur 
niveau 2 te behalen. De …………….. organiseert deze opleiding in een verkort voltijds traject: 
diplomacontract / Bachelor in het bedrijfsmanagement.  ………. werd hiervoor toegelaten omdat hij 
voldoende studiepunten had behaald in een soortgelijke richting. Hij verkreeg ook een aantal 
vrijstellingen. Inschrijvingsgeld bedroeg uiteindelijk 450,20 euro. Bovendien was ook een 
treinabonnement naar ……… nodig.  

………. heeft momenteel reeds zeer goede resultaten neergezet. De begeleiding door de ………… is ook 
van een heel ander niveau dan het geval was bij …………………… Hij is nu volop bezig met het maken 
van zijn eindwerk en dit doet hij bij ……….., waarvoor hij ook bedrijfsbezoeken maakt aan hun filiaal in 
…………………….. 
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Als >…… dit attest weldra behaalt kan hij meteen aan de slag op de arbeidsmarkt. Later zal hij alsnog 
zijn eindwerk milieu-coördinator kunnen maken om zijn Bachelor Integrale Veiligheid te behalen. 

Door de Corona restricties en het daaruit voortvloeiende isolement heeft mijn zoon het zeer 
moeilijk gehad, en duurt zijn studietraject 2 jaar langer dan voorzien, doch aan motivatie 
ontbreekt het hem in geen geval. Onze jeugd heeft zich enorm moeten opofferen voor het 
beschermen van een andere generatie!  

Dat hij nu ook letterlijk het gelag moet betalen vind ik onaanvaardbaar.” 

 

5.3. Overmacht - Covid-19-maatregelen 

 

- Overmacht: 
 

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

- een onvoorziene omstandigheid  
- 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 voldoende4. 

 
- COVID-19 maatregelen met betrekking tot de toelagen in het kader van het gezinsbeleid 

 

Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2022 tot vaststelling van maatregelen ten gevolge 
van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, 
werden een aantal maatregelen genomen, waaronder aangaande de voorwaarden van artikel 24 en 
25 BVR Rechtgevend kind, in het bijzonder bij volgende artikelen: 

- Artikel 5: 

“Het kind dat ten gevolge van een beslissing van de onderwijsinstelling omwille van het COVID-19-
virus niet voldoet aan de voorwaarden zoals voorzien in artikel 16 en artikel 24 van hetzelfde 
besluit, heeft recht op de gezinsbijslagen tot het einde van het schooljaar 2019-2020 of 
academiejaar 2019-2020.” 
 

- Artikel 6: 

 
4 In de bijdrage VYNCKE, H., Woninghuur en studentenhuur ten tijde van het coronavirus. Covid-19: verplichtingen van 
partijen en het einde van de overeenkomst, TBBR 2020, afl. 6, 325-337, wordt het begrip ‘overmacht’ gedefinieerd en 
uitgelegd. 
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“In afwijking van artikel 25 van hetzelfde besluit, heeft het kind dat zijn inschrijvingen vanaf 14 maart 
2020 terugbrengt onder de norm van 27 studiepunten recht op de gezinsbijslagen voor het volledige 
academiejaar 2019-2020.” 

Voor de daaropvolgende school- of academiejaren werden er nadien geen verdere maatregelen 
genomen. 

De Geschillencommissie stelt vast dat de wetgever ernaar heeft gestreefd de gevolgen van de 
uitbraak van het COVID-19-virus te beperken voor onder meer studenten wat betreft het recht op 
Groeipakket in het licht van de bepalingen van artikel 24 BVR Rechtgevend kind, maar dat 
voornoemde uitzonderingsmaatregelen niet werden verlengd. 

Er dient bijgevolg te worden aangenomen dat het een bewuste keuze is van de wetgever dat deze 
uitzonderingsmaatregelen enkel gelden voor het school- of academiejaar 2019-2020 en derhalve dat 
de bepalingen van (onder meer) artikel 24 BVR Rechtgevend kind vanaf de daaropvolgend school- of 
academiejaren tot nader order zonder verdere uitzonderingen gelden. 

Hoewel mag worden gesteld dat de COVID-19 uitbraak ook tijdens het school- of academiejaar 2020-
2021 voor moeilijkheden voor leerlingen en studenten heeft gezorgd - des te meer in het kader van 
stages of stage-gerelateerde opdrachten, zoals verzoekster terecht aangeeft - dient dus te worden  
vastgesteld dat de wetgever heeft geoordeeld dat die niet van dezelfde aard waren als het daaraan 
voorafgaande schooljaar en de voor voormelde voor het schooljaar 2019-2020 bepaalde 
maatregelen niet heeft verlengd. 

De Geschillencommissie besluit dan ook dat verwerende partij terecht heeft beslist dat de 
gezinsbijslag voor ……………………. tijdens het academiejaar 2020-2021 enkel kon worden toegekend 
in de hoedanigheid van schoolverlater i.p.v. als student. 

Gezien …………………….. voor het academiejaar 2021-2022 opnieuw is ingeschreven voor minder dan 
27 studiepunten, zij het in een andere hogeschool maar desalniettemin behorend tot dezelfde 
opleidingscyclus, en de éénmalige uitzondering van het diplomajaar (cf. 24, § 3 Rechtgevend kind) 
reeds eerder werd toegekend voor het academiejaar 2019-2020, kan voor het academiejaar 2021-
2022 evenmin gezinsbijslag worden toegekend in de hoedanigheid van student. 

Daar het mogelijke recht op gezinsbijslag in de hoedanigheid van schoolverlater op 30 september 
2021 was uitgeput (toegekend gedurende 12 maanden van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 
2021 – cf. De bepalingen van artikel 40 BVR Rechtgevend kind), kan er derhalve vanaf 1 oktober 
2021 geen gezinsbijslag meer worden toegekend voor ………………………… daar niet langer is voldaan 
aan één van de voorwaarden van artikel 8, § 2, eerste lid Groeipakketdecreet. 

De Geschillencommissie dient bijgevolg vast te stellen dat verwerende partij terecht is overgegaan 
tot terugvordering van de provisioneel toegekende gezinsbijslag voor de maanden oktober, 
november en december 2021. 

 

5.4. Afzien van terugvordering 

De bepalingen van artikel 13, 1e - t.e.m. 3e  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:   
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“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 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).   
 
Er kan verwezen worden 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.”   
(…)   
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“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 toelichtingsnota nr. 19 van 18 mei 2021 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) 
vermeldt het volgende met betrekking tot het afzien van terugvordering:  
 
“5.3.  Afzien van terugvordering op vraag van de ontvanger  
De ontvanger 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 dergelijk verzoek ontvangt, stuurt een 
ontvangstbewijs naar de ontvanger met daarbij een formulier waarop de ontvanger zijn 
gezinsinkomen kan aangeven en waarbij hij de nodige bewijsstukken kan toevoegen. Het is op basis 
van dit formulier dat de uitbetalingsactor beslist of hij volledig of gedeeltelijk van de schuld afziet. De 
informatie waarover de uitbetalingsactor reeds beschikt, moeten niet opnieuw worden aangeleverd.  
Het verzoek kan alleen ingewilligd worden als de ontvanger:  

 te goeder trouw is én;  
 zich in een onzekere financiële situatie bevindt.  
 
5.3.1. Te goeder trouw  
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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.  
  
5.3.2. Zich in een onzekere financiële situatie bevinden  
 

De onzekere financiële situatie van de ontvanger moet een duurzaam karakter vertonen. Dit 
duurzaam karakter blijkt uit de bewijsstukken die aantonen dat de gezinsinkomsten van de 
ontvanger tijdens zes opeenvolgende maanden voorafgaand aan het verzoek om van de 
terugvordering af te zien onder de maximumgrens liggen. Op basis van deze gegevens wordt het 
gemiddelde van de gezinsinkomsten bepaald. Dit bedrag geldt als het basisbedrag om na te gaan of 
er al dan niet (gradueel) van de terugvordering kan worden afgezien.  
 
Op dit basisbedrag wordt een forfaitaire vermindering toegepast voor:  

 de echtgenoot/echtgenote van de ontvanger én;  
 de persoon met wie de ontvanger wettelijk samenwoont én;  
 de persoon met wie de ontvanger een feitelijk gezin vormt én;  
 voor elk kind van het gezin dat kinderbijslag ontvangt.  
 

Het bedrag dat wordt bekomen door het basisbedrag te verminderen met de totale forfaitaire 
vermindering wordt vergeleken met het minimumgrensbedrag en het maximumgrensbedrag. Indien 
het bekomen bedrag zich bevindt onder de minimumgrens dan wordt er van terugvordering afgezien, 
op voorwaarde dat de ontvanger te goeder trouw is. Indien het bekomen bedrag zich boven de 
maximumgrens bevindt, dan kan de uitbetalingsactor niet afzien van de terugvordering. Bevindt het 
bekomen bedrag zich tussen de minimumgrens en de maximumgrens, dan kan de uitbetalingsactor 
gradueel afzien van de terugvordering van de onverschuldigde betaling. Bij twijfel kunnen de 
gezinsinkomsten van de ontvanger door een gezinsinspecteur worden gecontroleerd. Dergelijke 
controle door de gezinsinspecteur is niet nodig wanneer het bekomen bedrag zich boven de 
maximumgrens bevindt.  
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De Geschillencommissie stelt vast dat het onderzoek om af te zien van de terugvordering dient te 
gebeuren door de uitbetalingsactor.  Voor zover verzoekster meent dat aan voormelde voorwaarden 
van artikel 13 BVR Rechten en plichten begunstigden werd voldaan, kan zij desgewenst een 
dergelijke aanvraag om af te zien van terugvordering indienen bij verwerende partij. 

 

6. Beslissing: 

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

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

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 
vordering van de verzoekster ontvankelijk doch ongegrond is aangezien de jongere ……………….. 
vanaf 1 oktober 2021 niet langer voldoet aan één van de voorwaarden van artikel 8, § 2, eerste lid 
Groeipakketdecreet en verwerende partij bijgevolg bij beslissing van 31 januari 2022 terecht is 
overgegaan tot terugvordering ten aanzien van verzoekster van het aldus ten onrechte ontvangen 
Groeipakket voor de jongere ………………………. tijdens de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 
december 2021, ten bedrage van in totaal € 825,18. 

De Geschillencommissie stelt vast dat het onderzoek om af te zien van de terugvordering dient te 
gebeuren door de uitbetalingsactor.  Voor zover verzoekster meent dat aan voormelde voorwaarden 
van artikel 13 BVR Rechten en plichten begunstigden werd voldaan, kan zij desgewenst een 
dergelijke aanvraag om af te zien van terugvordering indienen bij verwerende partij. 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 5 augustus 2022; 
 

De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

Mevrouw Linda Aerts (Opgroeien regie) en mevrouw Renata Sterken (Parentia), leden. 

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

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

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

 

 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 

 


