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Opgroeien   
Geschillencommissie Groeipakket   
Hallepoortlaan 27   
1060 BRUSSEL   
opgroeien.be   
groeipakket.be/geschillencommissie   
 

OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/069 

5 augustus 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/22/A0186 

 

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

- Verzoekster –  

 

TEGEN :  

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

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat door verzoekster werd ingediend per e-mail d.d. 15 juli 
2022 bij de Geschillencommissie1, gericht tegen het uitblijven van een beslissing in 
hoofde van verwerende partij betreffende de vaststelling van de gewijzigde 

 
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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gezinssituatie van verzoekster, bepalend voor het onderzoek van het recht van 
verzoekster op een sociale toeslag/selectieve participatietoeslag in het Groeipakket; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 22 juli 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 via digitale weg (Teams) heeft deelgenomen aan de 
zitting en werd gehoord; 

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

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 
 

Verzoekster stelt in haar klacht dat zij in augustus 2021 aan verwerende partij een wijziging van haar 
gezinssituatie heeft gesignaleerd (cf. uit het verzoek blijkt dat verzoekster samen met haar dochter 
apart van haar ex-partner is gaan wonen).   

Dit wordt bevestigd door de beschikbare gegevens in de databank KRING (cf. verzoekster blijkt 
samen met haar dochter gedomicilieerd te zijn vanaf 23.08.2021). 

Verzoekster vroeg een hercontrole aan bij verwerende partij met het oog op haar recht op een 
sociale toeslag (50ter).  Verzoekster geeft in de klacht aan dat de controle door de gezinsinspecteur 
pas in april 2022 zou hebben plaatsgevonden; op het moment van de indiening van haar verzoek d.d. 
15.07.2022 zou de controle nog steeds niet formeel afgesloten zijn en zou een beslissing van 
verwerende partij zijn uitgebleven.   

Verzoekster benadrukt in haar klacht dat de financiële impact voor haar en haar dochter niet meer 
houdbaar is omwille van het tijdsverloop dat zij als onredelijk ervaart; zij wijst op de financiële 
hoogdringendheid van een spoedige regularisatie van haar Groeipakketdossier. 

Omwille van de aard van de klacht die betrekking heeft op de controles uitgevoerd door het 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) alsook de financiële hoogdringendheid die werd 
ingeroepen door verzoekster, bracht het secretariaat van de Geschillencommissie de klacht per e-
mail d.d. 19.07.2022 met hoogdringendheid ter kennis aan de leidend ambtenaar van het VUTG 
alsook aan de dienst geschillen en de sociale inspectiedienst van het VUTG, voor verder gevolg. 

Per e-mail d.d. 29.07.2022 reageerde verzoekster op de regularisaties die verwerende partij 
uitvoerde ingevolge de klacht bij de Geschillencommissie.  Zij stelt de regularisaties goed te hebben 
ontvangen maar vraagt zich af of het bedrag wel klopt; daarnaast stelt ze de vraag welke wettelijke 
termijn toepasselijk is voor regularisaties. 

Op vraag van het secretariaat van de Geschillencommissie onderzocht verwerende partij het dossier 
van verzoekster opnieuw en deelde haar bevindingen mee per e-mail d.d. 01.08.2022.   
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Per e-mail d.d. 01.08.2022 deelde het secretariaat van de Geschillencommissie de bevindingen van 
verwerende partij mee aan verzoekster.  Het secretariaat mocht nadien geen verdere schriftelijke 
reactie van verzoekster meer ontvangen; wel contacteerde verzoekster het secretariaat telefonisch 
op 03.08.2022 waarbij zij meer uitleg vroeg over de verdeling van de sociale toeslag bij helften. 

 

3. Standpunt van verzoekster 
 
 

- Grieven van verzoekster zoals verwoord in haar oorspronkelijk verzoek d.d. 15 juli 2022: 
 

“(…) Het begon al met het feit dat .......... het dossier van mijn dochter in handen kreeg, maar zij 
nalieten mij hierover te informeren en bovendien mijn vrije keuze voor een uitbetalingsactor ook niet 
kon benutten.  

Immers pas 3 maanden nadat zij het dossier gingen beheren, ontving ik een eerste brief, die ook nog 
eens betrekking had op een dossier wat niet op mijn naam stond. 

Maar oké. Begin augustus 2021 heb ik een wijziging doorgegeven van mijn gezinssituatie. Namelijk 
dat ik samen met mijn dochter op een ander adres was gaan wonen, dan mijn ex-partner. Ik verzocht 
om een hercontrole. 

De hercontrole vond pas plaats 8 maanden later. Half april 2022 dus.  

Ik verwachtte dat het vanaf dat moment wel niet meer lang zou duren, alvorens er een positieve 
regularisatie kon plaatsvinden. Echter we zijn inmiddels 3 maanden verder en het verslag van de 
gezinsinspecteur is nog altijd niet bij .......... toegekomen. Het zou nog bij de verantwoordelijke van de 
gezinsinspecteur liggen, die het verslag nog zou moeten controleren.  

Vandaag liet .......... mij weten dat zij pas 15 augustus zelf zullen informeren waar het verslag blijft. 
Normaal is de termijn 8 weken, maar omdat ik pas vorige week liet weten dat er een controle had 
plaatsgevonden in april, kunnen zij pas 15 augustus gaan informeren. 

De financiële impact is niet draagbaar meer voor mij. Het betreft de sociale toeslag en ook de toeslag 
omdat ik 66+ invalide ben. 

Over 2 weken is het dus een jaar geleden dat ik de wijziging heb doorgegeven en op korte termijn is 
er nog altijd geen zicht op een regularisatie. 

Mij lijken dit toch geen redelijke termijnen meer. Ik sta inmiddels al meer dan 1000 euro in het rood 
en nu heb ik ook nog een afrekening van de elektriciteit ontvangen van 750 euro. Ik weet niet hoe ik 
mijn eten nog moet betalen, laat staan dat ik mijn dochter iets leuks kan gunnen tijdens de vakantie.  

(Vorige week vrijdag ben ik overigens helemaal naar het kantoor van .......... gereden in ………….., 
omdat ze telefonisch niet bereikbaar waren en ik na 2,5 week ook nog geen reactie had ontvangen 
op mijn mail. Toen werd mij gezegd dat alle documenten in orde waren en dat alles zo snel mogelijk 
geregulariseerd zou worden. Vandaag ontvang ik echter dus een mail, dat er nog niets in orde is en er 
dus ook geen regularisatie kan plaatsvinden.) 

Dus het bezoek aan het kantoor was ook totaal nutteloos, maar wel een uur heen en een uur 
terugrijden voor mij. 

Dit is mijn klacht.” 
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- Aanvullende grieven van verzoekster per e-mail d.d. 29 juli 2022 na de regularisatie door 
verwerende partij 

 
Ingevolge de kennisgeving van de klacht van verzoekster aan verwerende partij door het secretariaat 
van de Geschillencommissie met vraag om spoedige tussenkomst, werden een aantal regularisaties 
uitgevoerd door verwerende partij.  Verzoekster formuleerde na de uitgevoerde regularisaties 
aanvullend de volgende grieven per e-mail d.d. 29.07.2022: 
 

“Inmiddels heb ik enkele regularisaties ontvangen. Echter volgens mij klopt dit nog helemaal niet 
voor de sociale toeslag.  

Ten 1ste is volgens mij het bedrag voor de sociale toeslag gehanteerd voor kinderen geboren na 2019 
en ten 2de zou ik aangezien dat ik 66+ invalide ben, ook recht hebben op de toeslag voor langdurig 
arbeidsongeschikten. Dit is mij toch ook door .......... bevestigd. Dit maakt dus nog een groot verschil: 
107 – 53 = 54, dit x 10 of inmiddels 11 maanden = bijna 600 euro te weinig! 

Dit lijkt gewoon op pesterijen. 

En ik wil wel eens weten wat de wettelijke termijn is, voor een regularisatie.”  

 

- Door verzoekster bijgebrachte stukken 

De verzoekster bracht per e-mail d.d. 29.07.2022 nog het mailverkeer met verwerende partij in de 
periode augustus-oktober 2021 bij, alsook de recente regularisatiebrieven van verwerende partij. 

 

Ter zitting herneemt de verzoekster de argumenten uit haar verzoekschrift.  Zij uit haar frustratie 
over de volgens haar onredelijk lange termijn voor het onderzoek en het mededelen van het 
resultaat van de controle ter plaatse.  Zij vraagt tevens of er geen bij wet vastgelegde termijnen zijn 
voor het uitvoeren van de controleprocedure en de regularisaties.  Ze wijst er ook op dat zij 
telefonisch inlichtingen wenste te vernemen, maar geen accurate informatie ontving.  Ze wijst op 
haar moeilijke financiële situatie; door haar arbeidsongeschiktheid dient zij rond te komen met 
beperkte inkomsten, waardoor de lange duur van de controleprocedure een zeer grote impact heeft 
gehad op haar gezinsfinanciën.  Ze beklaagt er zich verder over dat er circulaire cheques worden 
gebruikt voor de uitbetalingen en dit telkens een meerkost van 5 EUR meebrengt (cf. de circulaire 
cheque werd gebruikt zonder dat haar eerst om haar rekeningnummer werd gevraagd). 

 

4. Standpunt van verwerende partij 
 

- Standpunt van verwerende partij per e-mail d.d. 26.07.2022 op vraag van het secretariaat 
van de Geschillencommissie: 

 
“(…) .......... heeft deze ochtend het resultaat van de sociale controle ontvangen die was aangevraagd 
omdat er in augustus 2021 fraude was vastgesteld (samenwoonst). 
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Aangezien mevrouw ............. na de betekening van het fraudedebet (09/08/2021) al vlug liet weten 
alleen te wonen met haar dochter (25/08/2021) werd een nieuwe controle uitgeschreven om na te 
gaan of de verklaringen van betrokkene overeenstemden met de realiteit. Vader en moeder zijn 
immers ook afwisselend officieel ingeschreven op de .................... en de ............................... te 
................................ 

De sociale controle werd uitgevoerd op 28/03/2022 (onaangekondigde controle), niemand thuis en 
op 14/04/2022. De controleur vermeldt in het verslag onder andere: Er is tot heden een 
gemeenschappelijk financieel project tussen .................... ............. en .......................... (vader van 
..........) ( aflossingen van het woonkrediet voor de woning in de ...............................). Wij beschikken 
echter over onvoldoende elementen om te concluderen dat betrokkenen (gedeeltelijk) samenwonen. 
Bijgevolg kan .................... ............. als alleenstaande ouder beschouwd worden vanaf 
23/08/2021. (datum waarop de dochter werd ingeschreven op haar adres) Bij nazicht van de 
historiek adreswijzigingen blijken betrokkenen sedert 2018 elk afwisselend op beide adressen te 
wonen (.................... - ...............................). Daarom adviseren wij om binnen een 6tal maanden een 
nieuwe controle aan te vragen.  

Op basis van de conclusies van de sociaal controleur (geen samenwoonst) werd de sociale toeslag 
toegekend vanaf 09/2021 en werd ook de toeslag voor langdurig zieken toegekend. 

Betrokkenen zullen de regularisaties ontvangen rond 29/07/2022. 

In bijlage de brieven waarmee betrokkenen op de hoogte worden gebracht. 

Gelieve te laten weten of het dossier hiermee kan afgesloten worden.(…)” 

 
 

- Door verwerende partij uitgevoerde regularisaties 

Ingevolge de conclusie van het controleverslag waaruit blijkt dat verzoekster als alleenstaande ouder 
wordt beschouwd vanaf 23.08.2021, onderzocht de verwerende partij het recht op het Groeipakket 
opnieuw.  De verwerende partij voerde de volgende regularisaties uit inzake het recht op het 
basisbedrag, leeftijdsbijslag, sociale toeslag en schooltoeslag voor de dochter van verzoekster, met 
ingang van 09/2021.  De betalingen werden aangekondigd rond 29.07.2022.  Verzoekster gaf per e-
mail d.d. 01.08.2022 aan op de hoogte te zijn van de regularisaties. 

 

 Brief d.d. 26.07.2022 van verwerende partij aan verzoekster: 

“Wij hebben jouw recht op het Groeipakket opnieuw onderzocht voor de periode van 09/2021 tot 
06/2022. 
 
Wij hebben vastgesteld dat je nog recht hebt op € 162,70 voor kind .......... ....................  
 
Dit bedrag bestaat uit: 
· .......... ...................: Basisbedrag en Leeftijdstoeslag 
 
Naar aanleiding van het ontvangen controle verslag, pasten we je dossier waarbij we opnieuw 
onderzochten of je recht hebt op een sociale toeslag van het Groeipakket van 09/2021 tot en met 
heden. Het recht op een sociale toeslag hangt af van je gezinsgrootte en je gezinsinkomsten. Uit de 
gegevens van het inkomstenjaar 2018 en 2019 blijkt dat je gezinsinkomsten onder het grensbedrag 
van € 32.238,01 lagen. Hierdoor heeft u vanaf 09/2021 recht op de helft van de sociale toeslag voor 
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kinderen in een gelijkmatig verdeelde huisvestiging. Bijkomend heeft u recht op de volledige 
leeftijdstoeslag vanaf 09/2021, die wordt betaald aan de begunstigdenkern. Is de huisvesting anders 
geregeld? Stuur ons het vonnis op. Wij onderzoeken je situatie. 
 
Concreet betekent dit dat wij je op 29/07/2022 € 162,70 betalen op rekeningnummer 
……………………………………... (…)” 
 
 

 Brief d.d. 26.07.2022 van verwerende partij aan de ex-partner van verzoekster: 

“(…) Wij hebben jouw recht op het Groeipakket opnieuw onderzocht voor de periode van 09/2021 
tot 06/2022. 

Wij hebben vastgesteld dat je nog recht hebt op € 162,70 voor kind .......... ....................  
Dit bedrag bestaat uit: 
· .......... ...................: Basisbedrag en Leeftijdstoeslag 
 
Naar aanleiding van het ontvangen controle verslag pasten we je dossier aan waarbij we opnieuw 
onderzochten of je recht hebt op een sociale toeslag van het Groeipakket vanaf 09/2021 tot en met 
heden. Het recht op een sociale toeslag hangt af van je gezinsgrootte en gezinsinkomsten. Uit de 
gegeven van het inkomstenjaar 2019 blijkt dat je onder het grensbedrag van € 32.238,01 lagen. 
Hierdoor heeft u vanaf 10/2021 recht op de helft van de sociale toeslag voor kinderen in een 
gelijkmatig verdeelde huisvestiging. Bijkomend heeft u recht op de volledige leeftijdstoeslag vanaf 
09/2021, die wordt betaald aan de begunstigdenkern. Is de huisvestiging ander geregeld? Stuur ons 
het vonnis op. Wij onderzoeken je situatie. 
 
Concreet betekent dit dat wij je op 29/07/2022 € 162,70 betalen op rekeningnummer 
…………………………………………... (…)” 
 

 Brief d.d. 26.07.2022 van verwerende partij aan verzoekster: 

“(…) Wij hebben jouw recht op het Groeipakket opnieuw onderzocht voor de periode van 09/2021 
tot 06/2022. 
 
Wij hebben vastgesteld dat je nog recht hebt op € 535,20 voor kind .......... ....................  
 
Dit bedrag bestaat uit: 
· .......... ...................: Sociale toeslag 
 
Naar aanleiding van het ontvangen controle verslag, pasten we je dossier waarbij we opnieuw 
onderzochten of je recht hebt op een sociale toeslag van het Groeipakket van 09/2021 tot en met 
heden. Het recht op een sociale toeslag hangt af van je gezinsgrootte en je gezinsinkomsten. Uit de 
gegevens van het inkomstenjaar 2018 en 2019 blijkt dat je gezinsinkomsten onder het grensbedrag 
van € 32.238,01 lagen. Hierdoor heeft u vanaf 09/2021 recht op de helft van de sociale toeslag voor 
kinderen in een gelijkmatig verdeelde huisvestiging. Is de huisvesting anders geregeld? Stuur ons het 
vonnis op. Wij onderzoeken je situatie. 
 
Concreet betekent dit dat wij je op 29/07/2022 € 535,20 betalen op rekeningnummer 
……………………………………………. (…)” 
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 Brief d.d. 26.07.2022 van verwerende partij aan de ex-partner van verzoekster: 

“(…) Wij hebben jouw recht op het Groeipakket opnieuw onderzocht voor de periode van 10/2021 
tot 06/2022. 
 
Wij hebben vastgesteld dat je nog recht hebt op € 481,68 voor kind .......... ....................  
 
Dit bedrag bestaat uit: 
· .......... ...................: Sociale toeslag 
 
Naar aanleiding van het ontvangen controle verslag pasten we je dossier aan waarbij we opnieuw 
onderzochten of je recht hebt op een sociale toeslag van het Groeipakket vanaf 09/2021 tot en met 
heden. Het recht op een sociale toeslag hangt af van je gezinsgrootte en gezinsinkomsten. Uit de 
gegeven van het inkomstenjaar 2019 blijkt dat je onder het grensbedrag van € 32.238,01 lagen. 
Hierdoor heeft u vanaf 10/2021 recht op de helft van de sociale toeslag voor kinderen in een 
gelijkmatig verdeelde huisvestiging. Is de huisvestiging ander geregeld? Stuur ons het vonnis op. Wij 
onderzoeken je situatie. 
 
Concreet betekent dit dat wij je op 29/07/2022 € 481,68 betalen via circulaire cheque. (…)” 
 
 

 Brief d.d. 26.07.2022 van verwerende partij aan verzoekster: 

“(…) Volgens onze gegevens woon je sinds 23/08/2021 alleen met je kind. De inkomsten van je gezin 
zijn dus gewijzigd. 

We hebben de gegevens over je gezinsinkomsten opgevraagd bij de federale overheidsdienst 
Financiën. 
 
Uit de gegevens van het gekende inkomstenjaar 2018 en 2019 blijkt dat je gezinsinkomsten onder 
het grensbedrag van € 32. 238,01 lagen. 
 
Je hebt dus vanaf 01/09/2021 recht op een sociale toeslag voor langdurige zieken voor .......... 
.................... Hierbij ontvang je maandelijks € 53,52 sociale toeslag. 
 
Omdat je een sociale toeslag ontvangt, krijg je ook een hogere leeftijdsbijslag voor .......... 
.................... 
 
Voor kinderen in gelijkmatig verdeelde huisvesting krijg je maar de helft van de sociale toeslag. 
Is de huisvesting anders geregeld? Stuur ons het vonnis op. 
Wij onderzoeken dan je situatie. 
 
Rond 29/07/2022 ontvang je een bedrag van € 697,90 op de rekening …………………………………... 
 
Als je gezinssituatie of inkomenssituatie niet wijzigt, kennen we deze toeslag toe tot 31 augustus 
2022. (…)” 
 
 

 Brief d.d. 26.07.2022 van verwerende partij aan de ex-partner van verzoekster: 

“(…) Volgens onze gegevens woon je alleen sinds 23/08/2021. De inkomsten van je gezin zijn dus 
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gewijzigd. 
 
We hebben de gegevens over je gezinsinkomsten opgevraagd bij de federale overheidsdienst 
Financiën. 
 
Uit de gegevens van het gekende inkomstenjaar 2019 blijkt dat je gezinsinkomsten onder het 
grensbedrag van € 32. 238,01 lagen. 
 
Je hebt dus vanaf 01/10/2021 recht op een sociale toeslag voor .......... .................... Hierbij ontvang 
je maandelijks € 53,52 sociale toeslag. 
 
Omdat je een sociale toeslag ontvangt, krijg je ook een hogere leeftijdsbijslag voor .......... 
.................... 
 
Voor kinderen in gelijkmatig verdeelde huisvesting1 krijg je maar de helft van de sociale toeslag. 
Is de huisvesting anders geregeld? Stuur ons het vonnis op.  Wij onderzoeken dan je situatie. 
 
Rond 29/07/2022 ontvang je een bedrag van € 481,68 op circulaire cheque. 
 
Als je gezinssituatie of inkomenssituatie niet wijzigt, kennen we deze toeslag toe tot 31 augustus 
2022. (…)” 
 

 Brief d.d. 28.07.2022 van verwerende partij aan verzoekster: 

“Goedkeuring schooltoeslag schooljaar 2020-2021 

(…) De Vlaamse overheid zet sterk in op het opsporen van rechten, zodat elk gezin automatisch krijgt 
waar het recht op heeft. 
 
Wij hebben voor .......... het recht op een schooltoeslag in het Groeipakket onderzocht op basis van je 
inkomsten van 2020 zoals we die kregen van de Federale Overheidsdienst Financiën. 
 
Je hebt recht op een schooltoeslag van € 123,67 voor het schooljaar 2020-2021. De berekening vind 
je als bijlage. 
 
Als je nog een schuld hebt bij .........., dan houden we die in op je schooltoeslag. We betalen je  
€ 123,67.” 
 
 

 E-mail d.d. 04.08.2022 van verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie: 

 
Op de vraag van het secretariaat van de Geschillencommissie per e-mail d.d. 03.08.2022 naar de 
impact van de conclusie van het controleverslag op de schooltoeslag bevestigde de verwerende 
partij per e-mail d.d. 04.08.2022 dat er nog een bijpassing betaalbaar zal gesteld worden: 
 
“Wat de schooltoeslag betreft is er inderdaad een financieel gevolg voor het schooljaar 2021-2022. 
Op het ijkpunt 31/08/2021 is Mw ............. alleenstaande volgens de vaststellingen van de 
gezinsinspecteur. We kunnen nu dan ook een extra bedrag van €69,14 toekennen. Dit bedrag zal 
uitbetaald worden aan de begunstigdenkern (rekeningnummer Mw .............) op 08/08/2022.” 
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5. Beoordeling in rechte: 
 

De betwisting in casu betreft het uitblijven van een beslissing over de vaststelling van de 
gezinssituatie, bepalend voor het onderzoek van het recht op een (sociale) 
toeslag/participatietoeslag in het Groeipakket waarbij de controleprocedure zeer lang zou 
aangesleept hebben. 
 
Nadat de controleprocedure werd afgesloten tijdens de procedure voor de Geschillencommissie en 
een regularisatie werd uitgevoerd door verwerende partij, stelt zich ingevolge de aanvullende klacht 
van verzoekster nog de vraag of het correcte bedrag werd uitbetaald; tevens wenst verzoekster de 
wettelijke termijn voor een regularisatie te vernemen. 
 
  
      5.1. Betreffende het uitblijven van een beslissing over de sociale toeslag, ingevolge de lange 
duur van de controleprocedure  
  
5.1.1. Toepasselijke regelgeving en administratieve onderrichtingen 
 
Het Groeipakketdecreet2 voorziet in twee vormen van mogelijke preventieve opschorting van de 
uitbetaling van toelagen. 
 
Aldus verduidelijkt de Bisnota aan de leden van de Vlaamse Regering betreffende het ‘Besluit van 13 
juli 2018 van de Vlaamse Regering houdende de nadere regels over het toezicht, de 
nalevingsondersteuning en de handhaving ten aanzien van de burgers en de private 
uitbetalingsactoren, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid’, BS 07.09.2018 
(hierna BVR Handhaving), als volgt: 

“Het decreet voorziet twee vormen van mogelijke preventieve opschorting van de uitbetaling van 
toelagen.  

Enerzijds bevat artikel 77, §1 van het decreet een bepaling die een tijdelijke opschorting mogelijk 
maakt onder de voorwaarden die moeten worden vastgelegd door de Vlaamse Regering. Anderzijds 
bevat artikel 127, eerste lid van het decreet de verplichting om een betaling preventief op te schorten 
bij ernstige en eensluidende aanwijzingen van fraude. De decreetgever heeft deze vorm van 
opschorting reeds voor een groot deel uitgewerkt. Zo wordt reeds aangegeven dat de opschorting 
voor maximaal 2 maal zes maanden kan worden beslist.” 

 

 Aldus bepaalt artikel 77, §1 Groeipakketdecreet: 

“De Vlaamse Regering bepaalt onder welke voorwaarden provisionele uitbetalingen gedaan kunnen 
worden en uitbetalingen tijdelijk geschorst kunnen worden.” 

De voorwaarden waaronder een opschorting kan gebeuren op grond van artikel 77, §1 
Groeipakketdecreet, zijn bepaald in artikel 3 BVR Handhaving, als volgt: 

“Artikel 3 BVR Handhaving: 

 
2 Decreet van 7 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 31.07.2018. 
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De uitbetalingsactor kan de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid 
overeenkomstig artikel 77, §1, van het decreet van 27 april 2018 tijdelijk opschorten in de volgende 
situaties: 

1°      er zijn ernstige en eensluidende aanwijzingen dat niet meer voldaan is aan een van de 
toekenningsvoorwaarden van de toelagen; 

2°      er zijn ernstige en eensluidende aanwijzingen van fraude, die niet zijn vastgesteld door een 
gezinsinspecteur. 

De uitbetalingsactor schort de uitbetalingen op zolang de situatie die aanleiding gaf voor de 
opschorting voortduurt, met een maximum van zes maanden. Die termijn is één keer hernieuwbaar 
met hoogstens zes maanden. 

Het agentschap kan nadere procedurele regels vaststellen voor de uitbetalingsactoren aangaande 
situaties, vermeld in het eerste lid.” 

 

 Aldus bepaalt artikel 127, eerste lid Groeipakketdecreet: 

“De betalingen van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden door de uitbetalingsactor 
geheel of gedeeltelijk opgeschort bij ernstige en eensluidende aanwijzingen, vastgesteld door de 
gezinsinspecteur, dat de informatie die de begunstigde heeft meegedeeld om toelagen te krijgen, of 
waar de begunstigde aan heeft meegewerkt, frauduleus, vals of opzettelijk onvolledig is.  De betaling 
zal opgeschort worden tot de verdenking niet meer bestaat, gedurende maximaal zes maanden.  De 
termijn is één keer hernieuwbaar met hoogstens zes maanden.  De opschorting van betaling geeft 
geen aanleiding tot een verhoging met interesten. 

De Vlaamse Regering kan nadere regels voor de voorwaarden van de gehele of gedeeltelijke 
opschorting bepalen.” 

 

 Daarenboven voorziet het BVR Handhaving in een aantal gemeenschappelijke voorwaarden 
inzake de preventieve opschorting bepaald in artikel 77, §1 en artikel 127, eerste lid 
Groeipakketdecreet, aldus de artikelen 4, 5, 6 en 7 BVR Handhaving. 

Artikel 4 BVR Handhaving: 

“Een opschorting van de uitbetaling van de toelagen met toepassing van artikel 3, eerste lid, van dit 
besluit, of overeenkomstig artikel 127, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018 kan betrekking 
hebben op afzonderlijke toelagen in het kader van het gezinsbeleid. De uitbetalingsactor schort 
alleen die toelagen op waarop de opschorting betrekking heeft.” 

Artikel 5 BVR Handhaving: 

“De uitbetalingsactor die beslist om gezinsbijslagen of andere toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid op te schorten, bezorgt de opschortingsbeslissing aan de begunstigde met een 
kennisgeving. De beslissing tot opschorting bevat al de volgende gegevens: 

1°      de gezinsbijslagen of andere toelagen in het kader van het gezinsbeleid waarop de opschorting 
betrekking heeft; 

2°      de begindatum, de reden en de duur van de opschorting; 
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3°      de wijze waarop de opschorting kan worden beëindigd. 

Als beslist wordt om de duur van de opschorting te verlengen, bezorgt de uitbetalingsactor die 
verlengingsbeslissing aan de begunstigde met een kennisgeving. Die verlengingsbeslissing bevat al de 
volgende gegevens: 

1°      de gezinsbijslagen of andere toelagen waarop de verlenging van de opschortingsbeslissing 
betrekking heeft 

2°      de begindatum, de reden en de duur van de verlenging van de opschortingsbeslissing; 

3°      de wijze waarop de opschorting kan worden beëindigd.” 

Artikel 6 BVR Handhaving: 

“De minister kan nadere bepalingen vastleggen voor de begindatum van de opschorting.” 

Artikel 7 BVR Handhaving: 

“Als na afloop van de maximale opschortingstermijn, vermeld in artikel 3, tweede lid, van dit besluit, 
of artikel 127, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, geen bewijs geleverd wordt voor de 
ernstige en eensluidende aanwijzingen, vermeld in artikel 3, eerste lid, van dit besluit, of de ernstige 
en eensluidende aanwijzingen vermeld in artikel 127, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, 
betaalt de uitbetalingsactor de toelagen uit die betaald zouden zijn als de uitbetaling van de 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid niet was geschorst.” 

 

 Administratieve onderrichtingen 

Verder kan verwezen worden naar de administratieve onderrichtingen in de mededeling nr. T/1 
‘Richtlijnen voor de huisbezoeken’ d.d. 18 april 2019 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. 

“(…) De sociale inspectie- en begeleidingsdienst is opgericht bij art. 22 van het decreet van juli 
2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 
Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid. Zijn 
begeleidings- en controleopdracht is beschreven in art. 23 en omvat in elk geval: 

 Controleren of de officiële situatie overeenstemt met de werkelijke situatie; 
 Gezinnen informeren over hun recht op gezinstoelagen; 
 Solvabiliteit controleren in geval van een debet; 
 Controleren of de regelgeving wordt nageleefd. 

Met deze richtlijnen willen we die opdracht samen als sector te vervullen. 

De richtlijnen bevatten de noodzakelijke toelichting en voorbeelden voor de controles aan huis 
vanaf 1 januari 2019. 

Ook wordt uitgelegd hoe de aanvragen van voor 31 december 2018 worden afgewerkt. 

Vragen over deze richtlijnen kunnen gericht worden aan de sociale inspectie- en 
begeleidingsdienst via een mail naar inspectie-begeleiding@vutg.be. 

(…) 
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7. Schorsing van de betalingen naar aanleiding van een controleaanvraag 

(art. 77, § 1 en art. 127, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van 
de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, art. 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 
13 juli 2018 houdende de nadere regels over het toezicht, de nalevingsondersteuning en de 
handhaving ten aanzien van de burgers en de private uitbetalingsactoren, wat betreft 
de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en art. 14, § 2, van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de 
begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van 
het gezinsbeleid) 

De uitbetalingsactor schort de betalingen van de gezinstoelagen geheel of gedeeltelijk op: 

 bij ernstige en eensluidende aanwijzingen dat niet meer voldaan is aan een van de 
toekenningsvoorwaarden van de toelagen; 

 bij ernstige en eensluidende aanwijzingen van fraude (zie hoger), die niet zijn vastgesteld 
door een gezinsinspecteur; 

Enkel het deel van de gezinstoelagen waarover ernstige vermoedens van fraude bestaan, wordt 
opgeschort en dat zolang de situatie die aanleiding gaf tot de opschorting voortduurt. 

De betalingen worden opgeschort voor maximaal 6 maanden. De termijn is één keer 
hernieuwbaar met hoogstens 6 maanden.  

De gedeeltelijke of de volledige opschorting van de betaling van de gezinsbijslagen of 
andere toelagen gaat in 3 maanden na de aanvraagdatum van de controle door de 
uitbetalingsactor of de sociale inspectie- en begeleidingsdienst. 

De termijn van 3 maanden kan ingekort of verlengd worden op verzoek van de uitbetalingsactor 
of de sociale inspectie- en begeleidingsdienst, bijvoorbeeld als er nieuwe elementen zijn in het 
dossier of bij niet-medewerking van de begunstigden. 

De uitbetalingsactor die beslist om (een deel van de) gezinsbijslagen op te schorten of de 
opschorting te verlengen, bezorgt de (verlenging van de) opschortingsbeslissing aan 
de begunstigde met een kennisgeving. De beslissing tot (verlenging van de) opschorting bevat de 
volgende gegevens:  

 de gezinsbijslagen of andere toelagen in het kader van het gezinsbeleid waarop de 
(verlenging van de) opschorting betrekking heeft; 

 de begindatum, de reden en de duur van de (verlenging van de) opschorting; 
 de wijze waarop de opschorting kan worden beëindigd. 

(…)” 

 

5.1.2. Toepassing in voorliggend dossier  
 
Uit de informatie die de verwerende partij verstrekte, blijkt dat aangezien er op 09.08.2021 
(frauduleuze) samenwoning was vastgesteld (fraudedebet betekend op 09.08.2021) en verzoekster 
zeer kort nadien op 25.08.2021 signaleerde dat zij alleen woonde met haar dochter, er een nieuwe 
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controle werd uitgeschreven om na te gaan of de verklaring van verzoekster overeenstemde met de 
realiteit.  Verwerende partij verwijst hierbij ook naar de afwisselende domicilies van verzoekster en 
haar ex-partner op adressen in ................................  

cf. “(…) .......... heeft deze ochtend het resultaat van de sociale controle ontvangen die was 
aangevraagd omdat er in augustus 2021 fraude was vastgesteld (samenwoonst). Aangezien 
mevrouw ............. na de betekening van het fraudedebet (09/08/2021) al vlug liet weten 
alleen te wonen met haar dochter (25/08/2021) werd een nieuwe controle uitgeschreven om 
na te gaan of de verklaringen van betrokkene overeenstemden met de realiteit. Vader en 
moeder zijn immers ook afwisselend officieel ingeschreven op de .................... en de 
............................... te ................................ (…) Bij nazicht van de historiek adreswijzigingen 
blijken betrokkenen sedert 2018 elk afwisselend op beide adressen te wonen (.................... - 
...............................). 

De Geschillencommissie meent dat de omstandigheden van de recent vastgestelde samenwoning op 
09.08.2021 en de verklaring van verzoekster dat zij alleen woonde op 25.08.2021 van dien aard zijn 
dat er indiciën waren die noopten tot verder onderzoek in de zin van de artikelen 77, §1 en 127 
Groeipakketdecreet alsook de artikelen 3 t.e.m. 7 BVR handhaving, alvorens het recht op een 
(sociale) toeslag kon onderzocht worden. 

Op vraag van het secretariaat van de Geschillencommissie verwijst verwerende partij per e-mail d.d. 
03.08.2022 naar de regelmatige telefonische contacten met verzoekster in het kader van de stand 
van de procedure alsook naar een e-mail d.d. 07.02.2022 waarin verwerende partij aan verzoekster 
meedeelde “Om vanaf 10/2021 eventueel het recht te herzien via de inkomsten van de laatst 
gekende 6 maanden, willen wij u meedelen, dat wij eerst de sociale controle afwachten. Indien u 
effectief alleenstaande bent, dienen wij enkel u inkomsten op te vragen om het recht op een sociale 
toeslag en schooltoeslag te herzien.  Wij zullen u contacteren per mail/post van zodra dit onderzoek 
afgerond is en we de manuele procedure kunnen opstarten.” 
 
De Geschillencommissie stelt ook vast dat de verwerende partij de betalingen heeft opgeschort voor 
de duur van het onderzoek door de gezinsinspecteur en nadien de betalingen heeft hervat op basis 
van de resultaten van de controle zodra deze gekend waren en in de mate dat aan de 
toekenningsvoorwaarden van het Groeipakketdecreet was voldaan. 
 
Wel heeft de Geschillencommissie het volste begrip voor het ongenoegen van verzoekster over de 
totale duurtijd die de controleprocedure innam (cf. verzoekster signaleerde de gewijzigde 
gezinssituatie op 25.08.2021; de (onaangekondigde) controle aan huis gebeurde op 28.03.2022 en 
op 14.04.2022; verwerende partij ontving het controleverslag op 26.07.2022) en de financiële 
implicaties van het uitblijven van een beslissing door verwerende partij.  De Geschillencommissie 
dient evenwel vast te stellen dat de verwerende partij in deze geen beslissing kon nemen zolang het 
controleresultaat niet beschikbaar was.  Zodra dit wel het geval was (op 26.07.2022) heeft 
verwerende partij onmiddellijk de regularisatiebrieven (met ingang van 01.09.2021) opgesteld (op 
26.07.2022) en de regularisaties betaalbaar gesteld tegen 29.07.2022.  Wel meent de 
Geschillencommissie dat de communicatie naar verzoekster toe niet volledig voldoet aan de formele 
vereisten voorzien in de artikelen 77, §1 en 127 Groeipakketdecreet alsook de artikelen 3 t.e.m. 7 
BVR handhaving.  De duurtijd van de controleprocedure behoort niet tot de bevoegdheid van de 
Geschillencommissie; de Commissie kan de verzoekster wat betreft dit aspect verwijzen naar de 
leidend ambtenaar van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. 

 



  
 

  14
 

5.2. Bedrag van de uitgevoerde regularisaties    

Nadat de controleprocedure werd afgesloten tijdens de procedure voor de Geschillencommissie en 
een regularisatie werd uitgevoerd door verwerende partij, stelt zich ingevolge de aanvullende klacht 
van verzoekster nog de vraag of het correcte bedrag werd uitbetaald. 
 
Verzoekster verwoordde haar bemerking als volgt per e-mail d.d. 29.07.2022: 

“(…) Inmiddels heb ik enkele regularisaties ontvangen. Echter volgens mij klopt dit nog helemaal niet 
voor de sociale toeslag.  

Ten 1ste is volgens mij het bedrag voor de sociale toeslag gehanteerd voor kinderen geboren na 2019 
en ten 2de zou ik aangezien dat ik 66+ invalide ben, ook recht hebben op de toeslag voor langdurig 
arbeidsongeschikten. Dit is mij toch ook door .......... bevestigd. Dit maakt dus nog een groot verschil: 
107 – 53 = 54, dit x 10 of inmiddels 11 maanden = bijna 600 euro te weinig! (…)” 

 

Verwerende partij antwoordde als volgt: 

“(…) Het dossier is volledig opnieuw nagekeken. 

De uitbetaalde sociale toeslag volgt de bedragen van de overgangsmaatregelen: transitie rang 1, 
langdurig ziek. 

De sociale toeslag wordt, gezien de gelijk verdeelde huisvesting van het kind, aan beide ouders 
toegekend: elk ontvangt de helft van de sociale toeslag. Beide ouders werden er bij de opstart van 
het begunstigdenkerndossier van op de hoogte gebracht dat deze verdeling bij helften behouden 
blijft tenzij er een vonnis wordt bezorgd waarin een andere regeling wordt bepaald (zie brieven in 
bijlage). 

Concreet zijn volgende bijpassingen uitgevoerd:  

 aan mevrouw ............. voor de periode 9/2021 tot 6/2022 de halve sociale toeslag, verhoogd 
voor de arbeidsongeschikte begunstigde, voor een bedrag van 53,52 EUR per maand. 
 

 aan de heer ................... voor de periode 10/2021 tot 6/2022 de halve sociale toeslag, 
verhoogd voor de arbeidsongeschikte begunstigde, voor een bedrag van 53,52 EUR per 
maand. Hij ontvangt de toeslag pas vanaf 1/10/2021 omdat de inkomsten voldoen aan het 
grensbedrag vanaf 10/2021 
 

 aan de begunstigdenkern van beide ouders voor de periode 9/2021 tot 6/2022 een bijpassing 
van de leeftijdstoeslag (van gehalveerde leeftijdstoeslag naar de volledige leeftijdstoeslag), 
voor een bedrag van 16,72 EUR per maand 
 

 aan de begunstigdenkern van beide ouders de schooltoeslag schooljaar 2020/2021, voor een 
bedrag van 123,67 EUR  
 

We merken nog op dat mevrouw ............., als houder van de rekening in het 
begunstigdenkerndossier de ontvanger is van de bijpassing van de leeftijdstoeslag en de 
schooltoeslag.” 

 
De Geschillencommissie stelt het volgende vast: 



  
 

  15
 

Aangezien de dochter van verzoekster (.......... ..................., °……………...2012) geboren is vóór 1 
januari 2019, datum van inwerkingtreding van het Groeipakket, zijn de specifieke 
overgangsmaatregelen bepaald in het Groeipakketdecreet van toepassing voor het bepalen van het 
bedrag van de gezinsbijslag dat aan het kind kan worden toegekend.  
 
Cf. Art. 209, §2 Groeipakketdecreet: ‘De artikelen van de kinderbijslagreglementering die zijn 
opgenomen in boek 5, deel 2, zijn van toepassing op rechtgevende kinderen die geboren zijn vóór 1 
januari 2019.’  
 
In voormeld Boek 5, deel 2, wordt bij deze overgangsbepalingen een onderscheid gemaakt tussen de 
basisbedragen (titel 1), de kinderbijslag voor wezen (titel 2), de zorgtoeslagen (titel 3), de sociale 
toeslagen (titel 4), de begunstigden (titel 5) en de keuze van de uitbetalingsactor (titel 6).  
 
Wat betreft de sociale toeslag gelden de voorwaarden voorzien in de overgangsbepaling van artikel 
222 juncto artikel 18 Groeipakketdecreet waarbij ook voorzien is in de toeslag 50ter waarnaar 
verzoekster verwijst, gelet op haar arbeidsongeschiktheid en zoals bevestigd door verwerende partij.   
Hierbij dient evenwel rekening te worden gehouden met de opsplitsing bij helften van de sociale 
toeslag tussen verzoekster en haar ex-partner zodat slechts de helft van de sociale toeslag kan 
toekomen aan verzoekster, tenzij uit een vonnis van de Familierechtbank zou blijken dat er geen 
sprake is van gelijkmatig verdeelde huisvesting. 
 

Cf. Artikel 222 Groeipakketdecreet: 

“§1. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of 
dat recht geeft op de gewone wezenbijslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een 
maandelijkse sociale toeslag als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, 
tweede lid, 1° en 2°. 
Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat 
recht geeft op de gewone wezenbijslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een 
maandelijkse sociale toeslag als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, 
tweede lid, 3°, op voorwaarde dat er in het gezin van zijn bijslagtrekkende of begunstigden 
een derde of volgend rechtgevend kind bij komt vanaf 1 januari 2019, dat recht geeft op 
de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, titel 3 tot en met 5. 
Het bedrag van de toeslag, vermeld in het eerste en tweede lid, stemt overeen met het 
bedrag van de toeslag voor langdurig werklozen, vermeld in artikel 42bis van de Algemene 
kinderbijslagwet, en bedraagt: 
1° 46,88 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 92,09 euro; 
2° 29,06 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 170,39 euro; 
3° 5,10 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 254,40 euro. 

 
§2. Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, wordt verhoogd tot 
100,86 euro voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als 
de bijslagtrekkende of de begunstigden van de kinderbijslag voor dat rechtgevende kind in 
aanmerking komt of komen voor de toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en 
mindervaliden, vermeld in artikel 50ter juncto artikel 56, §2, artikel 56quinquies, §1, en 
artikel 57, eerste lid, van de Algemene kinderbijslagwet. 
De Vlaamse Regering breidt de toepassing van het eerste lid uit tot andere personen dan 
de bijslagtrekkende of begunstigden, op voorwaarde dat die andere personen een gezin 
vormen met het rechtgevende kind. 
Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, wordt ook verhoogd tot 
100,86 euro voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als 
de bijslagtrekkende of begunstigde van de kinderbijslag voor dat rechtgevende kind in 
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aanmerking komt voor een toeslag voor een persoon die een overlevingsuitkering geniet, 
waarbij is voldaan aan de vereiste, vermeld in artikel 56quater, vierde lid, van de Algemene 
kinderbijslagwet. 
Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, wordt ook verhoogd tot 
100,86 euro voor het betrokken rechtgevende kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als dat 
kind, met toepassing van artikel 56septies van de Algemene kinderbijslagwet, op 31 
december 2018 de toeslag, vermeld in artikel 50ter van de Algemene kinderbijslagwet, 
ontving. Het betrokken rechtgevende kind blijft recht houden op die toeslag zolang dat kind 
het gezin van de natuurlijke persoon die op 31 december 2018 ten minste zes maanden 
minstens 66 percent arbeidsongeschikt was, niet verlaat. 
De Vlaamse Regering kan de nadere uitvoeringsbepalingen voor deze paragraaf vaststellen. 

 
§3. Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 3°, wordt verhoogd tot 
23,43 euro voor de betrokken kinderen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als 
de bijslagtrekkende of begunstigde van de kinderbijslag voor die rechtgevende kinderen in 
aanmerking komt voor de toeslag voor eenoudergezinnen, vermeld in artikel 41 van 
de Algemene kinderbijslagwet. 
De Vlaamse Regering kan nadere uitvoeringsbepalingen voor deze paragraaf vaststellen. 

 
§4. Voor de toepassing van dit artikel wordt het alleenwonende rechtgevende kind als een 
gezin aangezien.” 

 
 

Cf. Artikel 18 Groeipakketdecreet 

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

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

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

2. 80 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis niet meer dan 30.378,60 euro bedragen; 

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

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

Als de huisvesting van het rechtgevende kind niet gelijk is verdeeld tussen beide ouders, wordt 
het kind voor de toepassing van het tweede lid alleen meegeteld in het gezin waar het kind meer 
dan de helft van de tijd verblijft. 

Als de al dan niet gelijkmatig verdeelde huisvesting van het rechtgevende kind niet is bepaald of 
bekrachtigd door de bevoegde rechtbank, wordt ervan uitgegaan dat de huisvesting van het 
rechtgevende kind gelijk is verdeeld tussen de ouders. 



  
 

  17
 

Voor de huisvesting van het meerderjarige rechtgevend kind wordt uitgegaan van 
de woonplaats van het kind. 
In afwijking van het zesde lid blijft de vastgestelde huisvesting overeenkomstig het vijfde lid die 
geldt op het moment dat het kind meerderjarig wordt, gelden. 

In afwijking van het zesde en zevende lid kan de al dan niet gelijkmatig verdeelde huisvesting van 
het meerderjarige rechtgevend kind worden bepaald op grond van een overeenkomst, waarin de 
al dan niet gelijkmatig verdeelde huisvesting van het rechtgevende kind uitdrukkelijk wordt 
bepaald, en die is geregistreerd conform artikel 1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- 
en griffierechten. 

Als het rechtgevende kind is geplaatst door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid 
in een pleeggezin, wordt het kind voor de berekening van de toeslag en de gezinsgrootte, 
vermeld in het tweede lid, in het pleeggezin volledig meegeteld. 

Als het rechtgevende kind materiële ondersteuning krijgt als vermeld in artikel 68, § 2/1, wordt 
het kind voor de berekening van de toeslag en de gezinsgrootte, vermeld in het tweede lid, in het 
gezin waar het verbleef voorafgaand aan de plaatsing, volledig meegeteld. In toepassing van 
artikel 68, §3, wordt het kind daarentegen niet meegeteld in het gezin waar het verbleef 
voorafgaand aan de plaatsing. 

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

 

 

 

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 tijdens de procedure voor de Geschillencommissie 
zonder voorwerp geworden is aangezien verwerende partij bij beslissingen d.d. 26.07.2022 en 
28.07.2022 is overgegaan tot de nodige regularisaties inzake het basisbedrag, de leeftijdsbijslag, de 
sociale toeslag en de schooltoeslag ten behoeve van de dochter van verzoekster.  

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 5 augustus 2022. 
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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 de 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). 

 

De voorzitter       De secretaris 

 

 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 

 


