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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/071 

19 augustus 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/22/A0107 

 

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

…………………………….;  

En ……………………………………….., voogd van ……………………………………., wonende te 

………………………………………………………;  

Beiden vertegenwoordigd door: Mr. ……………………., advocaat, …………………………, 

………………………..; 

 

- Verzoekers -  

 

TEGEN :  

……………………., met maatschappelijke zetel te ……………………………………………….. 

………………………………………;   

 

 - Verwerende partij - 
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1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat door Mr. …………………………….per e-mail d.d. 29 april 2022 

namens verzoekers bij de Geschillencommissie1 werd ingediend, gericht tegen de 

beslissing van verwerende partij d.d. 1 februari 2022; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 12 mei 2022 waarbij aan 

verzoekers 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 19 augustus 2022 kunnen komen verdedigen of zich 

daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat noch verzoekers noch verwerende partij op de zitting van 19 augustus 
2022 zijn verschenen of zich hebben laten vertegenwoordigen;   
 
Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

De jongere …………………………….. (° …………………….) heeft de Afghaanse nationaliteit en heeft op 7 

september 2021 een verzoek om internationale bescherming ingediend, waarna er door de 

gemeente ……………………. op 19 november 2021 voor het eerst een attest van immatriculatie werd 

afgeleverd. 

De heer …………………………. is door de dienst Voogdij van de FOD Justitie aangewezen als voogd van 

de jongere vanaf 3 januari 2022. 

Op basis van deze beslissing van de dienst Voogdij van de FOD Justitie heeft verwerende partij 

geconcludeerd dat er met ingang van 3 januari 2022 was voldaan aan de nationaliteitsvoorwaarde 

en het recht op Groeipakket kon worden toegekend met ingang van 1 januari 2022. 

Verwerende partij heeft de jongere ………………………………….. hiervan in kennis gesteld bij beslissing 

van 1 februari 2022. Het is tegen deze beslissing dat verzoekers bij monde van hun raadsman beroep 

aantekenen bij de Geschillencommissie Groeipakket. 

 

3. Standpunt van verzoekers: 

 

Meester ………………………….. heeft de grieven van verzoekers in voorliggend verzoek d.d. 29 april 2022 

als volgt verwoord: 

 
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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“I. Feiten 

1.1. 

De minderjarige verzoeker is afkomstig uit …………………... 

Hij diende zijn land te verlaten omwille van het ongeziene conflict en de chaos. 

 

Hij kwam op het Belgische grondgebied dd. 06/09/2021. 

Daags nadien diende hij een asielaanvraag in. 

 

Vervolgens werd hij in het bezit gesteld van een bijlage 26 op 07/09/2021. (zie het stuk 4) 

Hij verklaarde minderjarig te zijn, toch bestond er in hoofde van Dienst Vreemdelingenzaken een 

zekere twijfel over de ingeroepen minderjarigheid door zijn grote, fysieke verschijning. 

 

Wanneer DVZ twijfel koestert omtrent de opgegeven leeftijd, is de Dienst Voogdij bij de FOD Justitie 

verplicht een medisch onderzoek te laten uitvoeren. 

 

Deze verplichting wordt bepaald krachtens het artikel 3, §2 van de Programmawet van 14 december 
2002 – Titel XIII, Hoofdstuk 6, met name: “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen”, 
dewelke luidt als volgt: 
 
“Hij (Dienst Voogdij) is belast met de volgende taken : 
1° (…) 
2° Overgaan tot identificatie van de niet-begeleide minderjarigen en, indien de staat van 
minderjarigheid wordt aangevochten, de leeftijd laten nagaan door middel van een medisch 
onderzoek, onder voorwaarden bedoeld in artikel 7 ;” 
 
Om deze reden werd een leeftijdsonderzoek op poten gezet. 

1.2. 

Na onderzoek, verricht door de Dienst Voogdij, werd de jongeman minderjarig verklaard, dd. 
05/11/2022. (zie het stuk 5) 
 
Echter bijna anderhalve maand later werd aan hem een voogd aangewezen, met name de heer 
……………………………….. 
 
Dat de minderjarige verzoeker omwille van de administratieve “traagheid” en het ongeloof in hoofde 
van DVZ, voor zowel het leeftijdsonderzoek én de bovenstaande anderhalve maand niet-begeleid en 
bijgestaan werd. 
 
Dat hij een asielprocedure lopende had en legaal op het Belgische grondgebied verbleef. 
Dat hij als minderjarige op het Belgische grondgebied recht had op een Groeipakket. 

1.3. 

De voogd van de minderjarige verzoeker, de heer …………………………………, diende vervolgens een 
aanvraag tot uitbetaling van het Groeipakket in bij de bevoegde Diensten. 
 
Deze Diensten lieten in hun schrijven dd. 01/02/2022 weten dat de minderjarige verzoeker recht zou 
hebben op het Groeipakket vanaf 01/2022. (zie het stuk 1) 
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Dat de verzoeker en diens voogd hiermee niet akkoord kunnen zijn. 

II. Beroepsgronden 

2.1. 

Omdat de verzoekende partij het niet eens is met de voornoemde beslissing tot uitbetaling en van 
oordeel is dat de minderjarige verzoeker reeds recht had op een uitbetaling van het Groeipakket 
sinds december 2021, wordt dit verzoekschrift aan uw instantie gericht. 
 

2.2. 

Dat hieronder wordt uiteengezet wat de grondslagen en de motieven zijn waarop de verzoekende 
partij zich baseerde voor dit verzoekschrift. 
 

III. Grondslag en motivering 

3.1. 

Zoals hierboven uiteengezet, is de verzoekende partij van oordeel dat hij reeds vroeger het recht had 
op een uitbetaling van het Groeipakket. 
 
Hij haalt hierbij het artikel 8, §1, 1° van het Groeipakketdecreet aan : 
 
Art. 8. § 1. Een kind geeft recht op gezinsbijslagen als het: 
1° zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied. Het kind van wie het bewijs niet geleverd 
wordt dat het de Belgische nationaliteit bezit, moet toegelaten of gemachtigd zijn om in het Rijk te 
verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 
2° verdwenen of ontvoerd is en voldoet aan de voorwaarden, vermeld in punt 1°, op het moment van 
de verdwijning of ontvoering. 
Onder kind dat verdwenen is, moet worden verstaan het kind dat onvrijwillig niet langer op zijn 
woonplaats verblijft, en over wie er geen nieuws is, behalve als blijkt dat het kind, naar alle 
waarschijnlijkheid, overleden is in omstandigheden zoals een ongeval of een ramp, zelfs als het 
lichaam niet is teruggevonden. De verdwijning kan bewezen worden met alle rechtsmiddelen. Het 
kind dat door een van de ouders is meegenomen, wordt niet als verdwenen kind beschouwd. 
(…) 
 
Dat een kind recht heeft op het Groeipakket wanneer het de Belgische nationaliteit heeft en in het 
Vlaamse grondgebied verblijft. Indien het kind niet de Belgische nationaliteit heeft, dan moet hij 
toegelaten of gemachtigd zijn om in het Rijk te verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de 
Vw. 
 
Dat op de site van ………. vervolgens de volgende twee voorwaarden worden opgelegd om recht te 
hebben op het Groeipakket – zie ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. : 
 
“Je kind heeft: 
o de Belgische nationaliteit 
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o of niet de Belgische nationaliteit, maar het heeft voor minstens drie 
maanden verblijfsrecht[1] in België. 
 
Een niet-begeleide minderjarige (NBMV) voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde als je ons 
het Attest van Immatriculatie en het attest van de Dienst Voogdij bezorgt.” 

3.2. 

Dat de verzoeker aan beide voornoemde voorwaarden voldoet en dit sinds november 2021. 
 
Dat hij vooreerst op datum van 05/11/2021 werd erkend als minderjarige na de leeftijdsbeslissing 
gevoerd door de Dienst Voogdij van de FOD Justitie. (zie het stuk 5) 
Dat hij vervolgens in het bezit werd gesteld van zijn attest van Immatriculatie dd. 19/11/2021. (zie 
het stuk 2) 
 
Dat hij bijgevolg sinds 19/11/2021 voldoet aan de hierboven uiteengezette voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor het bekomen van een Groeipakket. 
 
Dat de verzoeker aldus recht heeft op een uitbetaling van het Groeipakket vanaf de maand volgend 
op de toekenning van de Oranje Kaart. 
 
Dat hij recht heeft op de uitbetaling vanaf december 2021 in plaats van januari 2022. 

3.3. 

De verzoekende partij moet echter opmerken dat het Agentschap Uitbetaling Groeipakket stelt dat 
een nietbegeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) pas recht heeft op een Groeipakket na het 
verkrijgen van een Attest van Immatriculatie en na het aanstellen van een voogd. 
 
Dat de aanstelling van de voogd niet vermeld wordt in de wetgeving zoals hierboven aangehaald. 
 
Dat vereist wordt dat de jongere een woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied en moet 
gemachtigd zijn om op het Belgische grondgebied te verblijven. (art. 8 §1, 1° Groeipakketdecreet) 
 
Dat het opleggen van een extra vereiste dat er een voogd aangesteld moet zijn alvorens recht te 
hebben op een Groeipakket, een niet wettelijke voorwaarde zou betreffen. 
 
Dat de verzoeker zoals hierboven uiteengezet sinds november voldoet aan de voorwaarden om recht 
te hebben op het Groeipakket. Hij kan de vereiste documenten reeds voorleggen sinds november 
2021. 
Dat hij vervolgens vanaf december de uitbetaling diende te ontvangen. 
 
Dat het vereisen van de aanstelling van de voogd alvorens het Groeipakket toe te kennen een 
onaanvaardbaar, kafkaiaans formalisme betreft. Dat dit niet wordt opgelegd in de wetgeving. 
 
Dat de regelgeving wel expliciet voorziet in een gelijkstelling voor de niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen die over een bijlage 26 beschikken. 
Dat de wetgever juist poogt de minderjarige vreemdelingen gelijke rechten te bieden en de kans te 
beiden op een menswaardig leven. 
 
Het opleggen dat een voogd moet aangesteld zijn alvorens de minderjarige vreemdelingen recht 
zouden hebben op de uitbetaling van het Groeipakket zou er toe leiden dat de uitvoerende macht de 
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wetgeving zou aanpassen. Dat ze daartoe niet de bevoegdheid heeft. Dat er sprake moet zijn van de 
scheiding der machten conform de artikelen 36-37 van de Belgische Grondwet. 
 
Dat bovendien rekening dient gehouden te worden met de hogere belangen van het kind en de 
kinderrechten. 
 
Hiervoor kan worden verwezen naar het Kinderrechtenverdrag en meer bepaald de volgende 
artikelen : 
 
Kinderrechtenverdrag: 
Art.2.: 1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag 
beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke 
aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, 
nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, geboorte of andere 
omstandigheid van het kind of van zijn (of haar) ouder of wettige voogd. 
Art.26: De Staten die partij zijn, erkennen voor ieder kind het recht de voordelen te genieten van 
voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van sociale verzekering, en nemen de nodige 
maatregelen om de algehele verwezenlijking van dit recht te bewerkstelligen in overeenstemming 
met hun nationaal recht. 2. De voordelen dienen, indien van toepassing, te worden verleend, waarbij 
rekening wordt gehouden met de middelen en de omstandigheden van het kind en de personen die 
verantwoordelijk zijn voor zijn of haar onderhoud, alsmede iedere andere overweging die van belang 
is voor de beoordeling van een verzoek daartoe dat door of namens het kind wordt ingediend. 
art. 27 
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een levensstandaard die toereikend 
is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van 
het kind. (….) 
 
Dat minderjarige verzoeker aan alle vereisten voldeed in november 2021 om aanspraak te maken op 
de uitbetaling van het Groeipakket. 
 
Dat het van willekeur getuigt, alsook kan worden beschouwd als een schending van de scheiding der 
machten, wanneer een extra, niet wettelijk opgelegde voorwaarde wordt opgelegd. 
 
Dat de uitbetaling van het Groeipakket voor de minderjarige verzoeker van groot belang is omwille 
van de creatie van een menswaardig levensstandaard zodat een lichamelijke, geestelijke, 
intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling kan worden gecreëerd. 
 

IV. Het verzoek 

Het principiële recht op het Groeipakket alsmede de wettelijke voorwaarden er toe zijn in casu 
glashelder : 
 
Er moet 
- een minderjarige zijn ; 
- die legaal verblijf kent in België. 
 
Dat de verzoeker sinds november voldoet aan deze voorwaarden. 
Dat de verzoeker reeds recht op de uitbetaling van het Groeipakket heeft sinds december 2021. 
 
Dat op heden sprake is van een administratieve, onwettelijke bijkomende voorwaarde die als 
willekeur kan worden beschouwd. Dat dit de beginselen van behoorlijk bestuur zou schaadt. 
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Om deze reden verzoeken de verzoekers aan de Geschillencommissie de beslissing te wijzigen en de 
uitbetaling van het Groeipakket vanaf december 2021 uit te spreken.” 

 

 

4. Standpunt van verwerende partij: 

 

- De verwerende partij heeft het Groeipakket voor ………………………………… toegekend met 

ingang van 1 januari 2022. De jongeheer …………………………………. werd hiervan in kennis 

gesteld bij beslissing van 1 februari 2022 waarbij werd meegedeeld wat volgt: 

“Wij hebben jouw recht op het Groeipakket opnieuw onderzocht voor de periode van 01/2022. 
 
Wij hebben vastgesteld dat je nog recht hebt op €222,85. Dit bedrag bestaat uit: 
 

• ……………………………..: Basisbedrag en Sociale toeslag 
 
Wij hebben uw recht op een Groeipakket (de Gezinsbijslag + een Sociale toeslag) in Vlaanderen 
vastgesteld vanaf 01-01-2022.” 
 
 

- Bij e-mail d.d. 19 mei 2022 heeft verwerende partij aan de Geschillencommissie haar 

standpunt weergegeven als volgt: 

“Om aanspraak te maken op gezinsbijslagen Groeipakket moet het kind toegelaten of gemachtigd 

zijn in België te verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de Vreemdelingenwet van 

15/12/1980 (artikel 8 § 1, Groeipakketdecreet).  

Voor het kind dat niet aan deze voorwaarde voldoet zijn voor volgende categorieën vrijstellingen 

voorzien (artikel 2 van het Ministerieel Besluit van 13 maart 2019): 

• …. 
• een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) die op het grondgebied verblijft door 

middel van een attest van immatriculatie 
• … 

Voor de NBMV was de vrijstelling afhankelijk van het in het bezit zijn van een attest van immatriculatie. 
Het attest van immatriculatie is een verblijfsdocument dat wordt uitgereikt voor o.a. slachtoffer 
menshandel- of smokkel of NBMV tijdens een verblijfsprocedure.  Voor kinderen jonger dan twaalf jaar 
worden er echter in de praktijk geen verblijfsdocumenten afgeleverd2. Hierdoor kon een kind dat jonger 
dan twaalf jaar is en een NBMV is, op deze grond  niet voldoen aan de geldende voorwaarden. 
 
Om het recht op gezinsbijslagen ook open te stellen voor deze kinderen werd de regelgeving 
bijgestuurd (Mededeling van het VUTG A/36).   
 
De vrijstelling wordt van toepassing onder de voorwaarde dat het kind het recht moet hebben om 
voorlopig op het grondgebied te verblijven in het kader van een lopende verblijfsprocedure, zijnde in 
afwachting van de definitieve beslissing in verband met de verblijfsaanvraag.  Het attest van 

 
2 A/36 van 11 april 2022 - Vrijstellingen verblijfsvoorwaarden gezinsbijslagen | GPedia (groeipakket.be) 

https://gpedia.groeipakket.be/nl/richtlijnen/mededelingen-van-het-vutg/mededelingen-van-het-vutg/regelgeving-pagina/a36-van-11-april-2022#footnote1_nnmp0aj
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immatriculatie is niet langer vereist. Bovendien zal de vrijstelling als NBMV of slachtoffer van 
mensenhandel of -smokkel stoppen van zodra de procedure is afgelopen. 
 
Artikel 2 van het M.B. van 13 maart 2019 wijzigt als volgt: In uitvoering van artikel 2, vierde lid, van 
het besluit van 5 oktober 2018 wordt het kind in de volgende situaties geacht te voldoen aan de 
voorwaarde van toelating of gemachtigd verblijf:…een niet-begeleide minderjarige vreemdeling die 
recht heeft om voorlopig op het grondgebied te verblijven in afwachting van de definitieve beslissing 
over de verblijfsaanvraag conform de voormelde wet. De voormelde niet-begeleide minderjarige 
vreemdeling moet voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden om aanspraak te kunnen 
maken op gezinsbijlagen: 

• niet-begeleide vreemdeling zijn overeenkomstig de Voogdijwet van 2002 waarbij het bewijs 
wordt geleverd door een attest van de dienst Voogdij waarmee een voogd wordt 
aangesteld voor een NBMV. 

• minderjarig zijn. 
• recht hebben om voorlopig op het grondgebied te verblijven in afwachting van de definitieve 

beslissing over de verblijfsaanvraag overeenkomstig de Verblijfswet van 1980. 

Wie een NBMV is, wordt bepaald in de Voogdijwet van 2002. De dienst Voogdij van de FOD justitie, is 

bevoegd te bepalen of een persoon voldoet aan de voorwaarden.  In bevestigend geval wijst de 

dienst Voogdij onmiddellijk een voogd aan. De vrijstelling is van toepassing ten vroegste vanaf de 

datum dat de dienst Voogdij definitief een voogd aanstelde voor de betrokken 

NBMV. De vrijstelling is niet van toepassing bij aanwijzing van een voorlopige voogd. 

De datum van de brief waarin de dienst Voogdij zijn beslissing tot aanstelling van een 

voogd meedeelt is niet relevant. In deze brief deelt de dienst Voogdij mee vanaf wanneer de voogdij 

ingaat. Deze datum is bepalend.  

Als de jongere minderjarig wordt verklaard naar aanleiding van een leeftijdsonderzoek en vervolgens 

een voogd wordt aangewezen, is de vrijstelling ook ten vroegste van toepassing vanaf de datum 

dat de dienst Voogdij definitief een voogd aanstelde, ongeacht de datum waarop de 

leeftijdsbeslissing werd genomen. 

In voorliggend dossier is ………………………………………… in het bezit van een A.I. sinds 19/11/2021 (zie 

bijlage: consultatie flux nationaliteitsvoorwaarden) maar er werd pas definitief een voogd 

aangesteld door de dienst Voogdij op 03/01/2022 (zie bijlage: attest van de dienst voogdij). 

Er werd met andere woorden pas cumulatief voldaan aan alle voorwaarden op 3 januari 2022. 

Bijgevolg is er pas recht op Groeipakket vanaf januari 2022.” 

 

5. Beoordeling in rechte: 

Mr. …………………….. vordert namens verzoekers de toekenning van het Groeipakket voor de jongere 
……………………………… vanaf 1 december 2021 i.p.v. vanaf 1 januari 2022 daar de jongere in de loop 
van de maand november 2021 volgens haar voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde inzake het 
Groeipakket voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (cf. “Dat hij vooreerst op datum van 
05/11/2021 werd erkend als minderjarige na de leeftijdsbeslissing gevoerd door de Dienst Voogdij 
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van de FOD Justitie. (zie het stuk 5)  Dat hij vervolgens in het bezit werd gesteld van zijn attest van 
Immatriculatie dd. 19/11/2021. (zie het stuk 2)”). 
 
Verwerende partij oordeelde daarentegen dat pas voldaan is aan de nationaliteitsvoorwaarde inzake 
het Groeipakket voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vanaf het moment dat de jongere 
beschikt over een attest van immatriculatie èn de voogdij is ingegaan (cf. Wie een NBMV is, wordt 
bepaald in de Voogdijwet van 2002. De dienst Voogdij van de FOD justitie, is bevoegd te bepalen of 
een persoon voldoet aan de voorwaarden.  In bevestigend geval wijst de dienst Voogdij onmiddellijk 
een voogd aan. De vrijstelling is van toepassing ten vroegste vanaf de datum dat de dienst 
Voogdij definitief een voogd aanstelde voor de betrokken NBMV. De vrijstelling is niet van toepassing 
bij aanwijzing van een voorlopige voogd.  De datum van de brief waarin de dienst Voogdij zijn 
beslissing tot aanstelling van een voogd meedeelt is niet relevant. In deze brief deelt de dienst 
Voogdij mee vanaf wanneer de voogdij ingaat. Deze datum is bepalend.    
Als de jongere minderjarig wordt verklaard naar aanleiding van een leeftijdsonderzoek en vervolgens 
een voogd wordt aangewezen, is de vrijstelling ook ten vroegste van toepassing vanaf de datum dat 
de dienst Voogdij definitief een voogd aanstelde, ongeacht de datum waarop de leeftijdsbeslissing 
werd genomen. 
In voorliggend dossier is …………………………………………. in het bezit van een A.I. sinds 19/11/2021 (zie 

bijlage: consultatie flux nationaliteitsvoorwaarden) maar er werd pas definitief een voogd aangesteld 

door de dienst Voogdij op 03/01/2022 (zie bijlage: attest van de dienst voogdij).  

Er werd met andere woorden pas cumulatief voldaan aan alle voorwaarden op 3 januari 2022. 

Bijgevolg is er pas recht op Groeipakket vanaf januari 2022.”) 

 
5.1. Toepasselijke regelgeving  

 
Aangezien de jongere ………………………………….. (°……………………..) niet de Belgische nationaliteit heeft, 
is het om recht te hebben op gezinsbijslagen vereist dat hij toegelaten of gemachtigd is om in België 
te verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de Vreemdelingenwet.  
 
Aldus bepaalt artikel 8, §1, 1e lid, 1° Groeipakketdecreet3:  
 

“Een kind geeft recht op gezinsbijslagen als het:  
 

1° zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied. Het kind van wie het bewijs niet 
geleverd wordt dat het de Belgische nationaliteit bezit, moet toegelaten of gemachtigd zijn 
om in het Rijk te verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen;”. 

 
In uitvoering van artikel 8, §1, 1e lid, 1° Groeipakketdecreet preciseert artikel 2 BVR Rechtgevend 
Kind4 als volgt:  
 

“Het recht op gezinsbijslagen van een kind dat de Belgische nationaliteit niet bezit als 
vermeld in artikel 8, §1, eerste lid, 1°, van het Groeipakketdecreet van 2018, ontstaat vanaf 

 
3 Decreet d.d. 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 31.07.2018 
(hierna Groeipakketdecreet). 
4 Besluit d.d. 5 oktober 2018 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het 
rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de 
startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen. 
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de datum waarop de beslissing tot toekenning van het verblijfsrecht conform de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen wordt genomen.  

 
Met behoud van de toepassing van de in het vierde lid vermelde bevoegdheid van de 
minister, ontstaat het recht op gezinsbijslagen voor het kind dat erkend vluchteling is, vanaf 
de datum waarop de beslissing van erkenning van de vluchtelingenstatus, overeenkomstig 
artikel 48/3 van de voormelde wet, wordt genomen.  

 
Als voor het rechtgevend kind zelf niet aangetoond kan worden dat het de toelating heeft of 
dat het gemachtigd is in België te verblijven of er zich te vestigen conform de voormelde wet, 
wordt die voorwaarde gecontroleerd via de persoon die het verblijfsrecht van het kind opent 
als vermeld in het Rijksregister.  

 
De minister bepaalt wat met de voorwaarde van toegelaten of gemachtigd verblijf 
gelijkgesteld wordt”.  

 
 
Er werd derhalve een delegatie verleend aan de minister om te bepalen wat er gelijkgesteld wordt 
met de voorwaarde van toegelaten of gemachtigd verblijf.  De Bisnota aan de Vlaamse Regering 
verduidelijkt als volgt: “Deze delegatie richt zich op maatregelen die kunnen ontstaan uit wijzigende 
praktijken in het kader van de federale regelgeving, of de toepassing ervan door de dienst 
Vreemdelingenzaken, inzake toelating en verblijf.”  
 
In uitvoering van voormeld artikel 2, vierde lid BVR Rechtgevend kind, werd aldus bij ministerieel 
besluit5 het volgende bepaald6:    
 

“In uitvoering van artikel 2, vierde lid, van het besluit van 5 oktober 2018 wordt het kind in de 
volgende situaties geacht te voldoen aan de voorwaarde van toegelaten of gemachtigd 
verblijf:  
 

1. het kind dat het slachtoffer is van mensenhandel- of smokkel, geattesteerd door een 
door de federale overheid erkend centrum dat gespecialiseerd is in het onthaal van 
slachtoffers van mensenhandel of op het grondgebied verblijvend door middel van een 
attest van immatriculatie; 
  
2. een niet-begeleide minderjarige die op het grondgebied verblijft door middel van een 
attest van immatriculatie; 
  
3. voor het kind dat niet toegelaten of gemachtigd is in België te verblijven of er zich te 
vestigen, waarvan één van de ouders Belg is of toegelaten of gemachtigd is in België te 
verblijven of er zich te vestigen“.  

 

 

 

 

 
5 Ministerieel besluit d.d. 13 maart 2019 houdende de nadere regels over de diverse hoedanigheden van het 
rechtgevende kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, 
de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen 
6 Versie van toepassing ten tijde van de betwiste beslissing d.d. 01.02.2022 van verwerende partij. 
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5.2. Juridisch begrip ‘niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)’ 

Voormelde regelgeving bepaalt de voorwaarden waaronder gezinsbijslag kan toegekend worden aan 
een niet-begeleide minderjarige vreemdeling. 

Meer bepaald geven de voormelde bepalingen bij BVR en MB uitvoering aan de grondvoorwaarde 
dat een niet-begeleide minderjarige vreemdeling moet toegelaten of gemachtigd zijn om in België te 
verblijven overeenkomstig de Vreemdelingenwet7 (cf. art. 8, §1, 1e lid, 1° Groeipakketdecreet). 

Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) wordt als volgt gedefinieerd in artikel 61/14, 
eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet: 
“niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV): een onderdaan van een land dat geen lid is van 
de Europese Economische Ruimte, die jonger is dan 18 jaar en die niet begeleid is door een persoon 
die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent krachtens de toepasselijke wet, 
overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal 
privaatrecht, en die definitief geïdentificeerd is als NBMV door de dienst Voogdij, ingesteld door 
Titel XIII, Hoofdstuk VI, “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de 
programmawet van 24 december 2002”.  
 
De website van de FOD Justitie bevat de volgende toelichting over deze identificatieprocedure als 

NBMV door de dienst Voogdij van de FOD Justitie8: 

“Minderjarigen zijn zelden in het bezit van identiteitsdocumenten. Zodra wij het 

meldingsformulier ontvangen hebben, verifiëren wij de verklaringen van de minderjarige over zijn 

leeftijd en de andere wettelijke voorwaarden. 

 

Vaststelling van de leeftijd 

Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken of de politiediensten twijfel hebben bij de leeftijd van de 
jongere, verrichten wij een medisch onderzoek om vast te stellen of de jongere wel degelijk 
jonger dan 18 jaar is. 
Het medisch onderzoek omvat een drievoudige radiografie van gebit, sleutelbeen en pols. 
Voorafgaandelijk aan het medisch onderzoek: 
• organiseren wij een gesprek met de jongere, indien nodig samen met een tolk. 
• analyseren wij de documenten die voorgelegd zijn door de jongere en vragen wij het advies 

van de bevoegde autoriteiten over de authenticiteit ervan. 
• verzamelen wij de adviezen van de maatschappelijk werkers, van de oriëntatie- en 

observatiecentra en van de voogden. 
• begeleiden wij de jongere naar de ziekenhuizen waar de medische onderzoeken verricht 

worden. 
Na het medisch onderzoek: 
• ontvangen wij de onderzoeksresultaten. 
• nemen wij een identificatiebeslissing die stelt of de jongere al dan niet jonger dan 18 jaar is. 
• delen wij die beslissing mee aan de jongere, de Dienst Vreemdelingenzaken en aan de andere 

instanties die bevoegd zijn voor de jongere. 

 
7 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen. 
8 https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-
begeleide_minderjarige_vreemdelingen/dienst_voogdij/identifcatie_van_een_niet-
begeleide_minderjarige_vreemdeling#a 

https://dofi.ibz.be/nl
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/index.html
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• indien wij van oordeel zijn dat de jongere jonger dan 18 is, gaan wij onmiddellijk over tot 
het aanwijzen van een voogd. 

• indien wij van oordeel zijn dat de jongere ouder dan 18 jaar is, wijzen wij geen voogd aan en 
delen wij een beslissing tot beëindiging van zorg mee. 

• indien de jongere niet akkoord gaat met die laatste beslissing, kan hij ze betwisten bij 
de Raad van State.” 

 

De identificatieprocedure door de dienst Voogdij, het eventueel leeftijdsonderzoek (dat wordt 

afgesloten met een identificatiebeslissing) en ten slotte de beslissing tot aanstelling van de voogd 

ingeval van een gunstige identificatie dat de jongere aan de voorwaarden voldoet om te kunnen 

beschouwd worden als een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is als volgt bepaald in de 

Voogdijwet: 

 

“ Artikel 6 § 1. Iedere overheid die kennis heeft van de aanwezigheid aan de grens of op het 

grondgebied van een persoon 

  - die er jonger uitziet dan 18 jaar of verklaart jonger dan 18 jaar te zijn, en 

  - die lijkt te voldoen aan de andere voorwaarden bedoeld in artikel 59 of in artikel 5/1, 

  stelt daarvan onmiddellijk de dienst Voogdij in kennis, alsmede de overheden bevoegd voor 

asiel, toegang tot het grondgebied, verblijf en verwijdering, en deelt hen alle informatie mee 

die zij over de toestand van betrokkene heeft. 

 

  § 2. Zodra de dienst Voogdij deze informatie ontvangen heeft, neemt hij de betrokken 

persoon onder zijn hoede en : 

  1° gaat hij over tot zijn identificatie, controleert eventueel zijn leeftijd en gaat na of hij de 

andere voorwaarden bedoeld in artikel 5 of in artikel 5/1 vervult; 

  2° indien de persoon minderjarig is, wijst hij onmiddellijk een voogd aan; 

  3° neemt hij contact op met de bevoegde overheden met het oog op zijn huisvesting tijdens 

de twee voornoemde stappen. De huisvesting van de minderjarige geschiedt met naleving 

van de wettelijke bepalingen die de toegang tot het grondgebied regelen. 

 

 § 3. Ingeval van omstandig gemotiveerde hoogdringendheid, en na het signalement zoals 

bepaald in § 1, kan de dienst Voogdij, op eigen initiatief of op vraag van de overheden 

bevoegd voor asiel, toegang tot het grondgebied, verblijf en verwijdering of van de 

overheden bevoegd voor opvang en huisvesting, een voorlopige voogd toewijzen met het oog 

op het onder zijn hoede nemen van een persoon die de in artikel 5 bedoelde voorwaarden 

lijkt of verklaart te vervullen maar die nog niet definitief geïdentificeerd is. 

  De Koning bepaalt bij een in ministerraad overlegd besluit het bedrag van de vergoedingen 

toegekend aan de voorlopige voogd. 

 
9 “Artikel 5.  De in artikel 3, § 1, eerste lid, bedoelde voogdij is van toepassing op elke persoon : 

  - van minder dan achttien jaar oud, 

  - niet begeleid door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent (op grond van de wet die van 

toepassing is overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal 

privaatrecht), <W 2004-12-27/30, art. 265, 003; Inwerkingtreding : 10-01-2005> 

  - die onderdaan is van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte, 

  - en verkeert in één van de volgende situaties : 

  ofwel de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling hebben gevraagd; 

  ofwel niet voldoen aan de voorwaarden inzake toegang tot en verblijf op het grondgebied vastgesteld in de wetten 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.” 

http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl
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  De voorlopige voogdij neemt een einde in de in de artikelen 23 en 24 bedoelde gevallen of 

indien blijkt dat die persoon de in artikel 5 of in artikel 5/1 bedoelde voorwaarden niet 

vervult. 

  De voorlopige voogdij wordt definitief indien de betrokken persoon de in artikel 5 bedoelde 

voorwaarden vervult. 

 

  § 4. In de mate van het mogelijke gaat de dienst Voogdij bij voorrang en zonder verwijl over 

tot de aanwijzing van hetzij een voorlopige voogd voor een persoon die de in artikel 5 of in 

artikel 5/1 bedoelde voorwaarden lijkt te vervullen, maar die nog niet definitief 

geïdentificeerd is, hetzij een voogd voor de persoon die effectief de in artikel 5 of in artikel 

5/1 bedoelde voorwaarden vervult, telkens de betrokken persoon in aanmerking komt voor 

een beslissing genomen op grond van de artikelen 3 en 74/5 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen. De dienst Voogdij deelt op om het even welke wijze, 

inbegrepen bij elektronisch bericht of telefonisch, de gegevens van de voorlopige voogd of 

voogd mee aan de bevoegde minister of aan zijn gemachtigde. 

  

Artikel 7 § 1. Wanneer de dienst Voogdij of de overheden bevoegd voor asiel, toegang tot het 

grondgebied, verblijf en verwijdering twijfel koesteren omtrent de leeftijd van de betrokken 

persoon, laat de dienst Voogdij onmiddellijk een medisch onderzoek door een arts uitvoeren 

teneinde na te gaan of deze persoon al dan niet jonger is dan 18 jaar. 

  Het medisch onderzoek geschiedt onder toezicht van de dienst Voogdij. 

  De kosten van dat medisch onderzoek zijn ten laste van de overheid die het heeft gevraagd. 

Ingeval de dienst Voogdij uit eigen beweging een onderzoek laat verrichten, zijn de kosten 

ten laste van die dienst. 

  § 2. Wanneer uit het medisch onderzoek blijkt dat betrokkene minder dan 18 jaar oud is, 

wordt gehandeld overeenkomstig artikel 8. 

  Wanneer uit het medisch onderzoek blijkt dat betrokkene meer dan 18 jaar oud is, vervalt 

de hoede door de dienst Voogdij van rechtswege. De dienst Voogdij stelt daarvan 

onmiddellijk de betrokkene in kennis, alsook de overheden bevoegd voor asiel, toegang tot 

het grondgebied, verblijf en verwijdering, en iedere andere betrokken overheid. 

  § 3. Ingeval van twijfel over de uitslag van het medisch onderzoek, wordt met de jongste 

leeftijd rekening gehouden. 

 

Artikel 8 § 1. Wanneer volgens de dienst Voogdij is komen vast te staan dat de persoon die 

onder zijn hoede is gesteld voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 5 of in artikel 5/1, 

wordt onmiddellijk een voogd aangewezen. 

  § 2. De beslissing luidens welke een voogd is aangewezen wordt onmiddellijk aan 

laatstgenoemde ter kennis gebracht alsook aan de overheden bevoegd voor asiel, toegang 

tot het grondgebied, verblijf en verwijdering en aan iedere andere betrokken overheid. 

  Aan de minderjarige wordt onverwijld meegedeeld wie zijn voogd is en informatie verschaft 

over het voogdijregime. 

  § 3. Enkel de personen die voorkomen op de in artikel 3, § 2, 6°, bedoelde lijst kunnen als 

voogd worden aangewezen.” 
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5.3. Toegepast op het voorliggende verzoek 

De jongere ……………………………………… (° ……………………..) heeft de Afghaanse nationaliteit.  Aangezien 

de jongere niet de Belgische nationaliteit heeft, dient bijgevolg te worden onderzocht of voldaan is 

aan de toekenningsvoorwaarden (cf. supra) om Groeipakket te kunnen ontvangen. 

Uit de beschikbare stukken blijkt de volgende chronologie. 

Op 7 september 2021 heeft de jongere een verzoek om internationale bescherming ingediend; de 

dienst Vreemdelingenzaken heeft de jongere aangemeld bij de dienst Voogdij als niet-begeleide 

minderjarige vreemdeling (bijlage 26). 

Aangezien de dienst Vreemdelingenzaken haar twijfel geuit heeft over de leeftijd van de jongere, 

werd er vervolgens op 21 oktober 2021 een medische test georganiseerd door de dienst Voogdij van 

de FOD Justitie. 

Vermits het leeftijdsonderzoek uitwees dat betrokkene jonger dan 18 jaar is, bracht de dienst 

Voogdij van de FOD Justitie dit ter kennis van de jongere per brief d.d. 5 november 2021.  In de brief 

werd verder vermeld dat er een voogd zal worden toegewezen.  In de brief wordt ook het verder 

vervolg van de procedure beschreven waarbij de jongere dient te bevestigen de beslissing te hebben 

ontvangen en hij een brief zal ontvangen met de contactgegevens van de voogd die hem zelf zal 

contacteren. 

Op 19 november 2021 werd er een attest van immatriculatie afgeleverd door de gemeente  

………………, geldig tot 6 januari 2022, verlengd op 6 januari 2022 met een geldigheid tot 6 mei 2022. 

Per brief d.d. 22 december 2021 volgde de betekening van de beslissing van de dienst Voogdij (FOD 

Justitie) waarbij de heer ……………………….. als voogd wordt aangesteld vanaf 3 januari 2022.  In de 

brief wordt toegelicht welke taken de voogd vanaf die ingangsdatum, 3 januari 2022, zal opnemen 

voor de NBMV, als volgt: 

“Betekening van de beslissing tot aanwijzing van Mijnheer ……………………………  als jouw voogd   

 

Geachte Jongeheer ………………………………….,  

 

De dienst Voogdij heeft op 3 januari 2022  Mijnheer ……………………………… als jouw voogd aangesteld.  

 

De voogd staat je bij tot de leeftijd van 18 jaar. Hij begeleidt en vertegenwoordigt je. Hij luistert naar 

je vragen en problemen, en bekijkt samen met jou welke beslissingen het best worden genomen om 

je leven op te bouwen.  

 

De voogd brengt je ook in contact met een advocaat die je helpt bij de administratieve en eventueel 

gerechtelijke procedures. De diensten van de advocaat zijn gratis.   

 

Het is de taak van de voogd om:  

•je te vertegenwoordigen bij alle rechtszaken, bijvoorbeeld bij de procedures over je verblijf in België;   

•een vertrouwensrelatie met je op te bouwen en je regelmatig te bezoeken;  

•erop toe te zien dat je een aangepaste huisvesting hebt, om je in te schrijven in een school en ervoor 

te zorgen dat je de nodige medische en psychologische bijstand krijgt;  

•in overleg met jou een levensproject uit te werken die overeenstemt met jouw plannen;  

•samen met jou contact op te nemen met jouw ouders. Jouw voogd ontvangt ook een brief van ons 
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met jouw gegevens, zodat hij zo vlug mogelijk een afspraak met je maakt. Indien je dat wenst, kan je 

ook zelf contact opnemen met jouw voogd. “  

 

Op basis van deze laatste kennisgeving van de dienst Voogdij van de FOD Justitie heeft verwerende 

partij het recht op Groeipakket toegekend met ingang van 1 januari 2022 waarbij zij verwijst naar de 

nationaliteitsvoorwaarde vervat in artikel 8, §1 Groeipakketdecreet.  Zij verwijst tevens naar de 

administratieve onderrichtingen in de Mededeling nr. A/36 d.d. 11 april 2022 van het Agentschap 

Uitbetaling Groeipakket en besluit als volgt: “Wie een NBMV is, wordt bepaald in de Voogdijwet van 

2002. De dienst Voogdij van de FOD justitie, is bevoegd te bepalen of een persoon voldoet aan de 

voorwaarden.  In bevestigend geval wijst de dienst Voogdij onmiddellijk een voogd 

aan. De vrijstelling is van toepassing ten vroegste vanaf de datum dat de dienst 

Voogdij definitief een voogd aanstelde voor de betrokken NBMV. De vrijstelling is niet van toepassing 

bij aanwijzing van een voorlopige voogd.  De datum van de brief waarin de dienst Voogdij zijn 

beslissing tot aanstelling van een voogd meedeelt is niet relevant. In deze brief deelt de dienst 

Voogdij mee vanaf wanneer de voogdij ingaat. Deze datum is bepalend.”.  

 

De Geschillencommissie stelt vast dat de administratieve onderrichtingen in de Mededeling nr. A/36 

d.d. 11 april 2022 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket toelichting geven bij de recente 

wijziging van het MB d.d. 13 maart 2019.    Meer bepaald wordt daarmee beoogd om het recht op 

gezinsbijslagen open te stellen voor o.m. niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, waarbij het 

attest van immatriculatie geen absolute vereiste meer is.  De wijziging van het MB is in werking 

getreden op 01.04.2022 (cf. op 1.1.2019 voor -12-jarigen wat in casu niet van toepassing is) en 

derhalve nog niet van toepassing op de in casu betwiste periode (december 2021).  Uiteraard dient 

echter wel – zoals reeds het geval was vóór de wijziging van het MB – te zijn voldaan aan de 

juridische begripsomschrijving van niet-begeleide minderjarige vreemdeling vooraleer kan 

overgegaan worden tot de toekenning van gezinsbijslagen. 

De Geschillencommissie stelt vast dat zoals supra vermeld een niet-begeleide minderjarige 

vreemdeling (NBMV) als volgt gedefinieerd wordt in artikel 61/14, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet: 

“niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV): een onderdaan van een land dat geen lid is van 

de Europese Economische Ruimte, die jonger is dan 18 jaar en die niet begeleid is door een persoon 

die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent krachtens de toepasselijke wet, 

overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal 

privaatrecht, en die definitief geïdentificeerd is als NBMV door de dienst Voogdij, ingesteld door 

Titel XIII, Hoofdstuk VI, “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de 

programmawet van 24 december 2002”.  

 

In die zin meent de Geschillencommissie dat de verwerende partij terecht heeft besloten dat er 

slechts vanaf de aanstelling van een voogd, kan aanspraak zijn op gezinsbijslagen, in casu vanaf 1 

januari 2022.  De Commissie meent dat de kennisgeving van het resultaat van het leeftijdsonderzoek 

door de dienst Voogdij per brief d.d. 05.11.2021 waarnaar door de verzoekers wordt verwezen als 

referentiedatum om het recht op gezinsbijslagen te laten aanvangen op 01.12.2021 slechts kan 

beschouwd als een onderdeel (met beroepsmogelijkheid (60 d.) tegen het resultaat van het 

leeftijdsonderzoek bij de Raad van State) van de door de dienst Voogdij gevoerde 
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identificatieprocedure waarbij zij in deze  brief het verder vervolg van de procedure aankondigt met 

als sluitstuk de aanstelling van een voogd die vanaf het moment van zijn aanstelling diverse taken zal 

opnemen ten behoeve van de jongere.  De Geschillencommissie stelt tevens vast dat er in de 

beslissing tot aanstelling van een voogd geen sprake is van terugwerkende kracht (tot de datum van 

het leeftijdsonderzoek).  In die zin meent de Geschillencommissie dat de verwerende partij terecht 

heeft besloten dat het recht op gezinsbijslagen kan toegekend worden vanaf 01.01.2022 gelet op de 

aanstelling van de voogd op 03.01.2022 en het op 19.11.2021 afgeleverde attest van immatriculatie 

(= absolute vereiste onder de destijds toepasselijke regelgeving). 

 

5. 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 verzoekers ontvankelijk doch ongegrond is vermits niet blijkt dat de jongere ……….. 

…………………………… voorafgaand aan 1 januari 2022 voldeed aan de nationaliteitsvoorwaarde van de 

bepalingen van artikel 8, § 1, 1e lid, 1° Groeipakketdecreet, zodat er voorafgaand aan 1 januari 2022 

geen gezinsbijslag kan worden toegekend. 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 19 augustus 2022; 

 

De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

Mevrouw Linda Aerts (Opgroeien regie) en mevrouw Rita Louwagie (Infino), 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 

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 

 


