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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/074 

19 augustus 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/22/A0039 + A0116 

 

INZAKE : Mevrouw ……………………………, wonende te ……………………………………………………; 

 

Vertegenwoordigd door: Mr. …………………………………, advocaat, ……………………………. 

………………………………………; 

- Verzoekster -  

 

TEGEN :  

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

…………………………………………………..; 

 - Eerste verwerende partij – 

 

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

- Tweede verwerende partij – 
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1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat per e-mail d.d. 1 februari 2022 door verzoekster bij de 

Geschillencommissie1 werd ingediend, gericht tegen twee beslissingen van eerste 

verwerende partij d.d. 15 juni 2021; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 23 februari 2022 waarbij aan 

verzoekster de ontvankelijkheid van dit verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het verzoek dat per e-mail d.d. 13 mei 2022 door verzoekster bij de 

Geschillencommissie werd ingediend, gericht tegen twee beslissingen van tweede 

verwerende partij d.d. 3 maart 2022; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 3 juni 2022 waarbij aan 

verzoekster de ontvankelijkheid van dit verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het feit dat beide verzoeken door de Geschillencommissie worden 

samengevoegd gezien de betwiste beslissingen van zowel eerste verwerende partij 

als van tweede verwerende partij, betrekking hebben op dezelfde feitelijke 

elementen; 

Gelet op het feit dat alle 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 verzoekster noch één der verwerende partijen 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: 

 

Verzoekster en de heer …………………. hebben samen 3 kinderen:  

- ……………………….. (° ……………), 

- …………………… (° …………….) 

- en …………………. (° …………….).   

 

Verzoekster heeft nog een dochter, ………………………… (° ………………..) uit een vorige relatie, met de 

heer ………………………... 

Het Groeipakket (gezinsbijslag en kleuter- en schooltoeslagen) voor de kinderen ………….., ………. en 

…………………….. werd vanaf 1 januari 2019 tot heden aan verzoekster uitbetaald door tweede 

verwerende partij.  

 
1 Bij de bepalingen van artikel 104, 1e lid van het Decreet van 27 april 2018 (tot regeling van de toelagen in het kader van 

het gezinsbeleid) werd er bij Kind en Gezin (Opgroeien Regie) een geschillencommissie ingericht.  In toepassing van het 2e 
lid van voormeld artikel kan er tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan na afloop van de termijn waarin hij op basis van dit decreet een beslissing moet 
nemen (met uitzondering van de in het 3e lid bepaalde uitzonderingen), alleen beroep worden ingesteld bij deze 
geschillencommissie. 
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Het oudste kind, ……………………………., was van 27 juli 2016 tot 17 juli 2019 bij haar vader, de heer 

…………………………….., gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zodat er van 1 januari 

2019 tot en met 31 juli 2019 geen Groeipakket in Vlaanderen kon worden toegekend. 

Nadat …………………………… vanaf 17 juli 2019 bij verzoekster is gedomicilieerd, werd Vlaanderen met 

ingang van 1 augustus 2019 bevoegd de gezinsbijslag te betalen. 

Eerste verwerende partij ontving op 4 maart 2020 een brevet van ………………… met de vraag de 

betalingen voor ………………………………… over te nemen vanaf 1 februari 2020 (cf. ……………. had 

doorbetaald tot en met 31.01.2020).  Het Groeipakket (inclusief schooltoeslagen) voor …………… 

…………………….. wordt tot heden door eerste verwerende partij aan verzoekster uitbetaald. 

Uit raadpleging van het Rijksregister blijkt dat verzoekster tot heden steeds als alleenstaande ouder 

was ingeschreven.  Vanaf 27 december 2019 is zij met haar 4 kinderen ingeschreven op haar huidige 

adres (……………………………………………….). 

Gezien haar inkomsten het grensbedrag niet hadden overschreden, werd er door eerste verwerende 

partij voor …………………………. een sociale toeslag toegekend van 1 februari 2020 tot en met 31 mei 

2021.  Tweede verwerende partij heeft eveneens een sociale toeslag voor de kinderen ……………. 

toegekend vanaf 1 mei 2020 tot en met 28 februari 2022. 

De vader van de kinderen ………………, de heer …………………, is tot heden als alleenstaande in het 

Rijksregister ingeschreven, zij het met ingang van 27 mei 2019 op hetzelfde adres van verzoekster. 

Bij een controle ter plaatse op 14 december 2020 zou de gezinsinspecteur van het Agentschap 

Uitbetaling Groeipakket (VUTG) hebben vastgesteld dat verzoekster en de heer …………………. wel 

degelijk een feitelijk gezin zouden vormen vanaf 26 december 2019, datum van de gezamenlijke 

aankoop door verzoekster en de heer ……….. van het huis op hun huidig adres. 

Gezien de gezamenlijke inkomsten van verzoekster en de heer ………… het grensbedrag wel hebben 

overschreden, is eerste verwerende partij bij beslissingen van 15 juni 2021 ten aanzien van 

verzoekster overgegaan tot terugvordering van de sociale toeslag voor de periode van 1 februari 

2020 tot en met 31 mei 2021, ten bedrage van € 1.699,62, en van het verschil tussen de initieel 

toegekende leeftijdstoeslag en de lagere leeftijdstoeslag die nog voor dezelfde periode kon worden 

toegekend na het verlies van het recht op de sociale toeslag, ten bedrage van in totaal € 399,04. 

Om dezelfde reden heeft tweede verwerende partij bij beslissingen van 3 maart 2022 de sociale 

toeslag teruggevorderd voor de periode van 1 mei 2020 tot en met 28 februari 2022, ten bedrage 

van in totaal € 3.124,92, en de ten onrechte ontvangen schooltoeslag voor ……… en …………………… 

voor het schooljaar 2021-2022, ten bedrage van € 108,02. 

 

3. Standpunt van verzoekster: 

 
- Meester ……………………………………… heeft de grieven van verzoekster ten aanzien van de 

beslissingen van eerste verwerende partij d.d. 15 juni 2021 in voorliggend verzoek d.d. 1 

februari 2022 als volgt verwoord: 

“…………….. nam op 15 juni 2021 2 beslissingen ten aanzien van verzoekster:  
 

• Voor de periode van 2.2020 tot 5.2021 heeft verzoekster geen recht op een bedrag van € 
399,04 voor …………………………………: basisbedrag, leeftijdstoeslag en schoolbonus  
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• Verzoekster heeft geen recht op een bedrag van € 1.699,62 voor …………………………..: 
coronatoeslag en sociale toeslag  

 
Het basisbedrag wordt verhoogd met een maandelijkse sociale toeslag als de inkomsten van het 

gezin van de begunstigden het grensbedrag niet overschrijden. ………… is van oordeel dat verzoekster 

sedert 26 december 2019 samenwoont met ………………………………. Volgens ………………… ligt het 

gemeenschappelijk gezinsinkomen hoger dan € 31.305,89, zodat zij vanaf 1 februari 2020 geen 

sociale toeslag meer toekennen overeenkomstig artikel 222 Groeipakketdecreet-artikel 2, §1 BVR van 

21.9.2018. 

Verzoekster kan zich hiermee niet akkoord verklaren. Op 30 juli 2021 heeft de contextbegeleider van 
verzoekster, mevrouw ………………………… een klacht ingediend bij GROEIPAKKET, doch heeft hierop 
nooit enig antwoord ontvangen (stuk 2):  
 

“Het gaat hier om het dossier van …………………………….. Zij is de dochter van ……………. 
……………… (…………………….), moeder staat alleen in voor de zorg van ……………….. Ik begrijp 
daarom niet waarom er in de brief staat dat ze gezamenlijk wordt opgevoed. Er is geen 
contact met de biologische vader en zij staat ook onder toezicht van de jeugdrechter 
hieromtrent. De zorg van ……………… valt dus volledig op moeder. Het klopt wel dat ze op 
hetzelfde adres woont als de vader van de andere kinderen maar ook hier wonen zij niet 
meer samen maar in aparte wooneenheden. De zorg van de oudere kinderen komt ook 
voornamelijk op moeder terecht maar zij kan voor hun opvang soms rekenen op de hulp van 
hun vader. Moeder kampt met fysieke medische problemen waardoor zij bij momenten 
moeilijk in staat is om te zorgen voor haar kinderen, daarom werd gekozen voor een 
woonoptie waarbij de vader van de andere kinderen dichtbij is als het nodig is.”  
 

Ook de consulente van de Jeugdrechtbank (stuk 3) bevestigt dat verzoekster en de heer ………….. 
……………….. in hetzelfde gebouw wonen, doch apart leven aangezien er geen sprake meer is van een 
relatie, doch in functie van elkaar ondersteuning bieden in de zorg naar en opvoeding van de 
gezamenlijke drie kinderen.  
 

Verzoekster heeft medische problemen wat ook geattesteerd wordt door haar arts Dr ………………   
met medisch attest dd. 19 oktober 2021.  
 

“Ondergetekende verklaart in behandeling te hebben, bovengenoemde en dit n.a.v. een 
polypathologie. Patiënte heeft niet alleen problemen t.h.v. de hele wervelkolom, ook een 
bilateraal carpaal tunnelsyndroom pijnen over alle gewrichten en regelmatig migraine 
aanvallen.  
 

Ze is alleenstaand met 4 kinderen. Regelmatig dient ze zwakke oplaten te slikken voor deze 
pijnen en dan voornamelijk voor de migraine.  
 

Om al deze redenen is het voor haar onmogelijk om fulltime alleen voor de 4 kinderen te 
zorgen. Regelmatig heeft ze hulp nodig van derden.”  
 

Op basis van deze elementen blijkt dat er duidelijk geen samenwoonst is en vordert verzoekster om 
de beslissing dd. 15 juni 2021 te hervormen en te zeggen dat verzoekster wel recht heeft op deze 
bedragen. Indien de bedragen ondertussen in minderen werden gebracht op het groeipakket, vordert 
verzoekster deze bedragen terug uit te betalen.” 
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- Meester …………………………………. heeft deze grieven van verzoekster grosso modo hernomen 

in het verzoek d.d. 13 mei 2022 gericht tegen de beslissingen van tweede verwerende partij 

d.d. 3 maart 2022: 

“……………………….. nam op 3 maart 2022 2 beslissingen ten aanzien van verzoekster:  
 

• Voor de periode van 05.2020 tot 02.2022 heeft verzoekster geen recht op een bedrag 
van €3.124,92 als sociale toeslag 
 
• Verzoekster heeft geen recht op een bedrag van € 108,02 schooltoeslag  
 

Op basis van de gezamenlijke aankoop van een huis, de gezamenlijk opvoeding van hun kinderen, 
een gemeenschappelijke huishouden, de gedeelde kosten, besluit ……………………. dat verzoekster geen 
recht heeft op deze bedragen.  
 

Verzoekster kan zich hiermee niet akkoord verklaren. Op 30 juli 2021 heeft de contextbegeleider van 
verzoekster, mevrouw ………………………… een klacht ingediend bij GROEIPAKKET, doch heeft hierop 
nooit enig antwoord ontvangen (stuk 2):  
 

“Het gaat hier om het dossier van ………………………………. Zij is de dochter van ………….. 
………………. (……………….), moeder staat alleen in voor de zorg van ………………. Ik begrijp 
daarom niet waarom er in de brief staat dat ze gezamenlijk wordt opgevoed. Er is geen 
contact met de biologische vader en zij staat ook onder toezicht van de jeugdrechter 
hieromtrent. De zorg van ……………… valt dus volledig op moeder. Het klopt wel dat ze op 
hetzelfde adres woont als de vader van de andere kinderen maar ook hier wonen zij niet 
meer samen maar in aparte wooneenheden. De zorg van de oudere kinderen komt ook 
voornamelijk op moeder terecht maar zij kan voor hun opvang soms rekenen op de hulp van 
hun vader. Moeder kampt met fysieke medische problemen waardoor zij bij momenten 
moeilijk in staat is om te zorgen voor haar kinderen, daarom werd gekozen voor een 
woonoptie waarbij de vader van de andere kinderen dichtbij is als het nodig is.”  
 

Ook de consulente van de Jeugdrechtbank (stuk 3) bevestigt dat verzoekster en de heer ………….. 
………….. in hetzelfde gebouw wonen, doch apart leven aangezien er geen sprake meer is van een 
relatie, doch in functie van elkaar ondersteuning bieden in de zorg naar en opvoeding van de 
gezamenlijke drie kinderen.  
 

Verzoekster heeft medische problemen wat ook geattesteerd wordt door haar arts Dr ………………… 
met medisch attest dd. 19 oktober 2021.  
 

“Ondergetekende verklaart in behandeling te hebben, bovengenoemde en dit n.a.v. een 
polypathologie. Patiënte heeft niet alleen problemen t.h.v. de hele wervelkolom, ook een 
bilateraal carpaal tunnelsyndroom pijnen over alle gewrichten en regelmatig migraine 
aanvallen.  
 

Ze is alleenstaand met 4 kinderen. Regelmatig dient ze zwakke oplaten te slikken voor deze 
pijnen en dan voornamelijk voor de migraine.  
 

Om al deze redenen is het voor haar onmogelijk om fulltime alleen voor de 4 kinderen te 
zorgen. Regelmatig heeft ze hulp nodig van derden.”  
 

Op basis van deze elementen blijkt dat er duidelijk geen samenwoonst is en vordert verzoekster om 
de beslissing dd. 15 juni 2021 te hervormen en te zeggen dat verzoekster wel recht heeft op deze 
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bedragen. Indien de bedragen ondertussen in minderen werden gebracht op het groeipakket, vordert 
verzoekster deze bedragen terug uit te betalen.”  
 

 
Ter zitting herneemt meester …………………… de argumentatie uit het verzoekschrift.  Hij licht tevens 
toe in welke context verzoekster en de heer ………….. beslisten om gezamenlijk een woning aan te 
kopen, echter met de bedoeling om er aparte wooneenheden in te richten en zo samen te kunnen 
instaan voor de opvoeding van de kinderen.  Vervolgens wijst hij op de verschillende elementen die 
volgens hem aantonen dat het gaat om gescheiden huishoudens. Zo verwijst hij hierbij naar diverse 
instanties, zoals de contextbegeleider, de consulente bij de jeugdrechtbank, en de wijkagent waaruit 
volgens hem een bevestiging blijkt. 
 
 

4. Standpunt van eerste verwerende partij: 

 

- Eerste verwerende partij heeft bij een eerste beslissing d.d. 15 juni 2021 een bedrag van € 

1.699,62 van verzoekster teruggevorderd waarbij werd meegedeeld wat volgt: 

“Wij hebben jouw recht op het Groeipakket opnieuw onderzocht voor de periode van 02/2020 tot 
05/2021. 
 
Wij hebben vastgesteld dat je een bedrag van € 1.699,62 hebt ontvangen waarop je geen recht had 
voor kind …………………………... Dit bedrag bestaat uit: 
 

• ………………………..: Coronatoeslag en Sociale toeslag 
 
Het basisbedrag wordt verhoogd met een maandelijkse sociale toeslag als de inkomsten van het 
gezin van de begunstigden het grensbedrag niet overschrijden. Wij hebben vernomen dat je sinds 
26/12/2019 samenwoont met ……………………………2. Aangezien volgens onze gegevens jullie 
gemeenschappelijk gezinsinkomen hoger ligt dan € 31.305,89 kunnen wij vanaf 1/2/2020 geen 
sociale toeslag meer toekennen (art. 222 Groeipakketdecreet – art. 2, § 1 BVR van 21/09/2018). 
 
De samenwoonst werd weerhouden na het bezoek van de gezinsinspecteur op basis van de volgende 
elementen: 

- de woning werd gezamenlijk door beide ouders aangekocht 
- de kosten die bij het huishouden gepaard gaan worden gezamenlijk gedragen 
- de kinderen worden gezamenlijk opgevoed 

 
Wij moeten € 1.699,62 van je terugvragen.” 
 
 

- Bij een tweede beslissing d.d. 15 juni 2021 heeft eerste verwerende partij van verzoekster 

nog een bedrag van € 399,04 teruggevorderd betreffende dezelfde periode van 1 februari 

2020 tot en met 31 mei 2021. Dit bedrag betreft het verschil tussen de initieel toegekende 

leeftijdstoeslag en de lagere leeftijdstoeslag die nog voor dezelfde periode kon worden 

toegekend na het verlies van het recht op de sociale toeslag.  Naast de leeftijdstoeslag 

 
2 Eerste verwerende partij heeft hierbij per vergissing de heer …………………………… i.p.v. de heer …………………… vermeld.  Bij 
e-mail d.d. 30 juni 2021 heeft eerste verwerende partij deze vergissing aan verzoekster gemeld, met bevestiging dat de 
terugvordering behouden bleef.  
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werden eveneens het basisbedrag en de schoolbonus vermeld, die echter niet werden 

teruggevorderd. Voor het overige werd dezelfde motivering zoals meegedeeld eerste 

beslissing d.d. 15 juni 2021 hernomen. 

 

 

- Bij e-mail d.d. 4 april 2022 heeft eerste verwerende partij aan de Geschillencommissie haar 

standpunt weergegeven als volgt: 

 

“Op 17/07/2019 is …………………………. verhuisd van bij de vader, ………………………….., woonachtig te 

…………………. naar de moeder, …………………………., woonachtig te ………………….  

Op 04/03/2020 kregen wij van …………….. een brevet toegestuurd met de vraag het dossier over te 

nemen vanaf 02/2020.  

Artikel 57§1 van het Groeipakketdecreet stelt dat beide ouders van het rechtgevende kind worden 

aangewezen als begunstigde van de gezinsbijslagen. Er is dus een dossier aangemaakt met beide 

ouders als begunstigden van de gezinsbijslag. Aangezien ……………. reeds sedert 17/07/2019 bij haar 

moeder in Vlaanderen woont, was ……… eigenlijk al bevoegd vanaf 08/2019. Wij hebben aan ……….. 

gevraagd ons een inhoudingsaanvraag te bezorgen voor de periode 08/2019 tot en met 01/2020. Zij 

konden voorlopig niet aan die vraag voldoen omdat er een lopend onderzoek was met betrekking tot 

de startdatum van de betalingen aan de moeder in het kader van een vonnis. 

Artikel 65§1 van het Groeipakketdecreet stelt dat de begunstigden samen dienen te bepalen aan wie 

van hen de toelagen in het kader van de gezinsbijslagen worden uitbetaald. De toelagen kunnen 

worden uitbetaald aan hen samen of aan een van hen. Het brevet vermeldde geen rekeningnummer. 

De bevoegde dienst in Brussel (…………..) betaalde de gezinsbijslagen per cheque uit aan de moeder.  

Op 21/04/2021 ontvingen wij het rekeningnummer van de moeder en een vonnis waaruit bleek dat 

het zwaartepunt verblijf voor ………….. bij haar moeder ligt. Op 27/04/2021 werd dit aangevuld met 

een vonnis waaruit bleek dat het Groeipakket en alle sociale voordelen voor ………………. toekomen 

aan de moeder. Op basis van deze vonnissen is de volledige Groeipakket inclusief de volledige 

sociale toeslag uitbetaald aan ……………………………. vanaf 02/2020. 

Aangezien uit de gezinssamenstelling uit het rijksregister bleek dat de moeder alleen woonde met 

haar kinderen, hebben wij ons enkel op haar inkomsten gebaseerd om het recht op sociale toeslag te 

bepalen. De inkomsten van ……………………………. voldeden aan de voorwaarden van Artikel 18 van het 

Groeipakketdecreet en bijgevolg hebben wij mevrouw ……………. een sociale toeslag toegekend vanaf 

02/2020. 

Op 17/08/2020 kregen wij een melding via onze tiplijn. Mevrouw zou samenwonen met de vader van 

haar andere kinderen, de heer ………………………., en onterecht sociale toeslag krijgen. Hierop werd een 

controle ter plaatse aangevraagd om na te gaan of de beweringen enige waarheid bevatten.  

Op 15/06/2021 ontvingen wij het resultaat van de controle die uitgevoerd werd door een 

gezinsinspecteur van VUTG. Hierin werd de samenwoonst bevestigd sedert 26/12/2019. De 

gezinsinspecteur verklaart dat hoewel de woning voorzien is van twee badkamers en twee keukens, 

de woning staat geregistreerd als één wooneenheid. De woning werd eveneens aangekocht door 

beide ouders en zij staan gezamenlijk in voor de kosten, het huishouden en de opvoeding van de 

kinderen.  
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Volgens Artikel  2§1 BVR sociale toeslagen dienen we voor de berekening van het recht op de sociale 

toeslag rekening te houden met de inkomsten van de begunstigde en de persoon met wie hij/zij een 

feitelijk gezin vormt. In dit geval dus met de inkomsten van mevrouw …………………………….. én de 

inkomsten van de heer …………………………...  

Artikel 3§4 BVR sociale toeslagen stelt dat de feitelijke gezinsvorming zoals vastgesteld door een 

gezinsinspecteur kan weerlegd worden tenzij: 

- De personen in kwestie een gemeenschappelijk kind hebben. 

- De personen in kwestie samen een gezinswoning hebben gekocht of gebouwd. 

Aangezien mevrouw …………………………….. en de heer …………………….. zowel gemeenschappelijke 

kinderen als een gezamenlijke gekochte gezinswoning hebben, kon de feitelijke gezinsvorming 

volgens de wetgeving niet weerlegd worden. 

Aangezien de gezamenlijke inkomsten van mevrouw ……………………… en de heer …………………. niet 

voldeden aan de voorwaarden uit Artikel 18 van het Groeipakketdecreet, dienden wij de sociale 

toeslag voor de periode 02/2020 tot en met 05/2021 (€1.699,62) terug te vorderen.  

Naast de sociale toeslag dienden wij ook een deel van de leeftijdstoeslag voor ………………… van 

mevrouw terug te vorderen. Artikel 212 Groeipakketdecreet stelt immers dat het oudste kind in het 

gezin slechts recht heeft op een gehalveerde leeftijdstoeslag tenzij het kind recht geeft op een sociale 

toeslag zoals vermeld in artikel 222 van het Groeipakketdecreet. Aangezien er geen recht bleek te zijn 

op een sociale toeslag, was er bijgevolg ook geen recht op een volledige leeftijdstoeslag. Dit leverde 

een bijkomende terugvordering van €399,04 op voor de periode 02/2020 tot en met 05/2021. 

Wat de periode 08/2019 tot en met 01/2020 betreft. Die is, na advies van onze dienst ……………., 

bijgepast aan de mevrouw ………………………………. op 07/01/2022.” 

 

5. Beslissing/standpunt Klachten- en bemiddelingsdienst (Agentschap Uitbetaling 
Groeipakket):  
 

- Verzoekster heeft tegen de beslissingen van eerste verwerende partij d.d. 15 juni 2021 in 
eerste instantie een klacht ingediend bij de Klachten- en bemiddelingsdienst van het 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) op 23 juni 2021. Zij heeft daarbij haar klacht als 
volgt geformuleerd: 

 
“Geachte ik heb en brief gekregen dat ik met minneer ………………………….. samen woon dat klopt 

helemaal niet in tegendeel ik heb met hem probleemen mijn dochter woonde in 2018 bij hem maar 

van 2019 is mijn dochter bij mij kommen wonnen toen is dat via en rechtzaak gegaan om dat ze 

spygis mishandeld wird ik ben helemaal niet acoord met deze beslissing ik heb zelf controle gehad 

aan huis en dat was vast gesteld dat ik inderdaad alleen woon groetjes ik hoop dat jullie nu mijn 

dossier kunnen aanpassen aub dank u voor u medewerking ps ik moet zelf en terug betaling terug 

krijgen van de periode dat hij in onrecht ontving daar heb ik ook geen nieuw van ik wacht al 2jaar op 

en antwoord dat is zo spijtig dat het zo lang duurt.”  

 
- De Klachten- en bemiddelingsdienst heeft per e-mail d.d. 1 februari 2022 aan verzoekster 

meegedeeld wat volgt:   
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“Naar aanleiding van je e-mail van 23 juni 2021 startte ik een klachtendossier op. 
 
Je ontving van je uitbetaler een terugvordering van de corona toeslag en de sociale toeslag van 
02/2020 tot 05/2021. Je zou sedert 26/12/2019 samenwonen met ……………………………… en het 
gezinsinkomen zou het grensbedrag overschrijden. Je bent hiermee niet akkoord en stelt nog een 
achterstal op de gezinsbijslag te moeten ontvangen. 
 
Ik geef je eerst wat meer uitleg over de geldende reglementering om nadien jouw concrete situatie te 
benaderen. 
 
Reglementering 
 
Een feitelijk gezin is een leefeenheid waarin twee personen die geen bloed- of aanverwanten tot de 
derde graad zijn, samenwonen en samen een huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een 
andere ondersteunende manier. Wanneer het feitelijk gezin is vastgesteld, vormen beide personen 
ook de inkomstenkern voor het bepalen van het gezinsinkomen. 
 
Samenwonen heeft geen invloed op de berekening van de basisbedragen. Voor kinderen die reeds 
recht hadden op kinderbijslag op 31 december 2018 volgens de Algemene Kinderbijslagwet, werd het 
basisbedrag bepaald volgens de omkering van de rangen.  
 
Indien je gezinsinkomen lager ligt dan 31.605,89 EUR kan er ook recht zijn op een sociale toeslag. 
Voor de berekening van de inkomsten van het gezin wordt wel rekening gehouden met de inkomsten 
van de inkomensverstrekkers die op hetzelfde adres wonen. 
 
Omstreeks 15 december 2020 werd een eenmalige betaling voorzien van een extra coronatoeslag. De 
toeslag werd toegekend aan gezinnen met kinderen die in november 2020 aanspraak maakten op 
het basisbedrag en de sociale toeslag. 
 
Via huisbezoeken bij de gezinnen wordt door de Sociale begeleidings- en toezichtdienst van het VUTG 
nagegaan of het Groeipakketdecreet wordt nageleefd.  De dienst gaat na of de administratieve 
situatie overeenstemt met de realiteit.  De vaststellingen in het verslag zijn door beëdigd sociaal 
inspecteurs opgesteld. De uitbetaler moeten rekening houden met de vaststellingen van de 
inspecteurs. 
 
De vorming van een feitelijk gezin kan niet weerlegd worden in de volgende situaties: 

• als de samenwonenden een gemeenschappelijk kind hebben 
• als de samenwonenden samen een gezinswoning gekocht of gebouwd hebben 

Wanneer het kind (na 1 januari 2019) verhuist van de ene naar de andere ouder (wijziging 
opvoedingssituatie), worden de nieuwe regels van het Groeipakketdecreet toegepast. Beide ouders 
van het rechtgevende kind worden aangewezen als begunstigden van de gezinsbijslagen en vormen 
de begunstigdenkern. 
 
De personen in de begunstigdenkern zijn steeds gezamenlijk de ontvangers van de gezinstoelagen en 
zij bepalen samen de betaalmodaliteit. Dit kan op een gemeenschappelijke rekening op naam van de 
begunstigden in de begunstigdenkern.  De begunstigden kunnen ook kiezen om de toelagen op een 
rekening op naam van één van de begunstigden te laten storten. Bij onenigheid of bij gebrek aan 
keuze wordt er betaald volgens de keuze van de jongste van de begunstigden of via circulaire cheque 
op naam van de jongste. 
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Indien je beschikt over een vonnis gezamenlijk ouderlijk gezag met zwaartepunt verblijf bij één van 
de ouders dan kan de sociale toeslag voor 100% betaald worden aan de ouder met zwaartepunt 
verblijf op basis van zijn/haar feitelijk gezin en inkomsten. 
 
Indien je beschikt over een vonnis gezamenlijk ouderlijk gezag waarin één van de ouders aangeduid 
wordt als ontvanger van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid kan het basisbedrag en de 
sociale toeslag (indien er recht op is en ook helft van de andere ouder) via het principe 
sommendelegatie betaald worden aan aangeduide ouder. 
 
Het vonnis wordt toegepast vanaf de maand van ontvangst van het vonnis, als het om een wijziging 
in de betalingsmodaliteit gaat en vanaf de 1e dag van de maand volgend op de ontvangst als het om 
een wijziging van begunstigde gaat maar kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast. 
 
Concreet in jouw dossier 
 
Ik nam contact op met je uitbetaler ……………... 
 
Naar aanleiding van een huisbezoek werd vastgesteld dat je een feitelijk gezin vormt met …………. 
…………… die tevens de vader is van je drie jongste kinderen. Jullie kochten gezamenlijk de woning 
gelegen ……………………………………………………….. Jullie menen elk op een eigen verdieping te wonen, 
maar de woning is niet geregistreerd als tweewoonst. Jullie delen de kosten van de woonst en het 
huishouden en jullie voeden de kinderen gezamenlijk op.  
 
Hierdoor is het vormen van een feitelijk gezin bewezen en werd de sociale toeslag over de periode 
02/2020 tot en met 05/2021 terecht teruggevorderd. In de terugvorderingsbrief werd verkeerdelijk 
gesteld dat je samenwoont met …………….. in plaats van ………….. Je uitbetaler heeft deze vergissing 
schriftelijk rechtgezet. 
 
……………………… woont sedert 9 januari 2020 in jouw gezin in Vlaanderen. Tot 01/2020 werd de 
gezinsbijslag uitbetaald door …………………………. aan de vader. Omstreeks maart 2020 werd zij met 
terugwerkende kracht op jouw adres ingeschreven vanaf 17 juli 2019. Hierdoor is Vlaanderen reeds 
vanaf 8/2019 bevoegd en dient de gezinsbijslag aan jou toe te komen als jongste van de 
begunstigden. 
 
Op 27 april 2020 bezorgde je de uitbetaler de tussenvonnissen van 2 april 2019 en 17 december 
2019. In dit laatste tussenvonnis word jij aangeduid als ontvanger van het Groeipakket en dient het 
kind ingeschreven te worden bij de moeder. Het tussenvonnis van 2 april 2019 spreekt over een 
domiciliering bij de vader en zegt dat volgens het vonnis van de familierechtbank van 24 oktober 
2018 de gezinsbijslag toekomt aan de vader. 
 
Het tussenvonnis van 17 december 2019 kan beschouwd worden als een zwaartepunt verblijf bij 
moeder. Aangezien het recht op de sociale toeslag niet meer kon worden vastgesteld heeft dit geen 
invloed op de betalingen. 
 
Je uitbetaler ………… betaalde voor de periode van 08/2019 tot 01/2020 omstreeks 7 januari 2022 nog 
een bedrag van 678,86 EUR voor ………………… uit. Je werd hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 
Volgens het laatste tussenarrest van december 2019 werd jouw zaak opnieuw behandeld op 18 mei 
2020. Kan je een kopie van dit arrest en eventuele andere nieuwe arresten van het Hof aan je 
uitbetaler bezorgen? 
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Ik meen je hiermee voldoende te hebben ingelicht en sluit mijn tussenkomst af.”  
 
 

6. Standpunt van tweede verwerende partij: 

 

- Tweede verwerende partij heeft bij een eerste beslissing d.d. 3 maart 2022 een bedrag van € 

3.124,92 van verzoekster teruggevorderd waarbij werd meegedeeld wat volgt: 

“Wij hebben jouw recht op het Groeipakket opnieuw onderzocht voor de periode van 05/2020 tot 
02/2022. We hebben vastgesteld dat je een bedrag van € 3.124,92 kreeg waar je geen recht op had. 
 
Je ontving een sociale toeslag in 2020-2021. Gelet op de gezamenlijke aankoop van het huis, de 
gezamenlijke opvoeding van de kinderen, een gemeenschappelijk huishouden, de gedeelde kosten, 
besluiten wij dat je een feitelijk gezin vormt met ……………………….. Aangezien jullie inkomsten de 
grensbedrag overschrijven is er geen recht op sociale toeslag. Dat betekent dat je voor de periode 
van 01/05/2020 tot 28/02/2022 geen recht hebt op een sociale toeslag (art. 18 Groeipakketdecreet, 
BVR Sociale Toeslagen).” 
 
(…) 

De verjaringstermijn bedraagt drie jaar (Art.97 Decreet Groeipakket). Rekening houdend met die 

verjaringstermijn is geen enkele betaling verjaard. 

Concreet betekent dit dat wij een bedrag van € 3.124,92 van je terugvorderen (Art.92/Art.103§1 

Decreet Groeipakket). Het detail van de berekening kan je terugvinden op de volgende pagina. 

Wij houden 10% in op de volgende betalingen die je van ons ontvangt (Art.103,§1, van het Decreet 

Groeipakke)t. Reageer je niet op die inhoudingen, dan ga je stilzwijgend akkoord. Elke inhouding stuit 

dan de verjaring.” 

 

- Bij een tweede beslissing d.d. 3 maart 2022 heeft tweede verwerende partij van verzoekster 

eveneens de schooltoeslag voor ………….. en ………………… voor het schooljaar 2021-2022, ten 

bedrage van in totaal € 108,02, van verzoekster teruggevorderd. Daarbij werd het volgende 

meegedeeld:  

“We hebben jouw recht op het Groeipakket opnieuw onderzocht over de periode van 09/2021 tot 

09/2021. We hebben vastgesteld dat je een bedrag van € 108,02 kreeg waarop je geen recht had. 

Je ontving een schooltoeslag voor het schooljaar 2021-2022 op basis van de inkomensgegevens van 

jou alleen. Echter vorm je een feitelijk gezin met ………………… waardoor jullie gezamenlijk inkomen 

hoger zijn. Dat betekent dat …………. en …… recht heeft op een lagere schooltoeslag (art. 24-25, 37-

39, 40-41, 43 Groeipakketdecreet, art. 3, 7-10 en 20 BVR Selectieve participatietoeslagen). 

(…) 

De verjaringstermijn bedraagt drie jaar (Art.97 Decreet Groeipakket). Rekening houdend met die 

verjaringstermijn is geen enkele betaling verjaard. 

Concreet betekent dit dat wij een bedrag van € 108,02 van je terugvorderen (Art.92/Art.103§1 

Decreet Groeipakket). Het detail van de berekening kan je terugvinden op de volgende pagina. 
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Wij houden 10% in op de volgende betalingen die je van ons ontvangt (Art.103,§1, van het Decreet 

Groeipakket. Reageer je niet op die inhoudingen, dan ga je stilzwijgend akkoord. Elke inhouding stuit 

dan de verjaring.” 

 

- Bij e-mail d.d. 12 juli 2022 heeft tweede verwerende partij aan de Geschillencommissie haar 

standpunt weergegeven als volgt: 

“In feite: 

In het dossier van mevrouw ……………….. vorderen we het volgende terug: 

- De sociale toeslag voor de 3 kinderen bij ………… gekend voor de periode 05/2020 – 02/2022: 

ten belope van 3.124,92 EUR; 

- De selectieve participatietoeslag voor de kinderen ………. en …….. voor het schooljaar 2021 – 

2022 ten belope van 108,02 EUR (………………………)  

Dit was het gevolg van een herrekening op basis van hogere inkomsten. De aanleiding daarvoor was 

het feit dat meneer ……….. een feitelijk gezin vormt met mevrouw …………... Dit kwam ons ter ore via 

de dienst inspectie en begeleiding van het VUTG die handelde op een anonieme melding. Deze 

vaststelling werd ook bevestigd door een sociale controle die besloot tot een negatieve regularisatie 

in het dossier (ik weet niet of de Geschillencommissie hier inzage in heeft?). Hoewel meneer ……….. 

geen gezinssamenstelling deelt met mevrouw ………….. woont hij wel op dit adres in een woning die 

ze nota bene gezamenlijk kochten samen met hun gezamenlijke kinderen.  

In rechte: 

In gevolge art. 2, § 1, tweede lid besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere 

regels voor het toekennen van een sociale toeslag (BVR sociale toeslag) houden we rekening met de 

inkomsten van de begunstigde(n) en de persoon met wie hij of zij een feitelijk gezin vormt. We 

ontvingen geen weerlegging van het feitelijk gezin in de zin van artikel 3, § 4 BVR sociale toeslag en 

bovendien stelt zich de vraag of dit überhaupt wel mogelijk zou geweest zijn aangezien art. 3, § 5 van 

de BVR sociale toeslag stelt dat de vorming van een feitelijk gezin niet kan weerlegd worden als de 

begunstigde samenwoont met een persoon waarmee hij of zij 1° een gemeenschappelijk kind heeft 

en/of de gezinswoning heeft gekocht of gebouwd. Dezelfde redenering kan ook doorgetrokken 

worden voor de selectieve participatietoeslag op basis van art. 3, § 2 besluit van de Vlaamse 

Regering betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling.” 

 

7. Beoordeling in rechte: 

In casu heeft het geschil betrekking op het feit of verzoekster al dan niet samenwoonde of een 

feitelijk gezin vormde met de heer ………………… vanaf 26 december 2019 en aldus al dan niet recht 

had op een sociale toeslag (en het daaraan gekoppelde bedrag aan leeftijdsbijslag) voor de periode 

van 1 februari 2020 tot en met 28 februari 2022 en op een schooltoeslag voor de kinderen ………….. 

en …………………….. voor het schooljaar 2021-2022. 

 
7.1. Toepasselijke bepalingen betreffende de sociale toeslag   
    
Gezien de 4 kinderen van verzoekster geboren zijn vóór 1 januari 2019, zijn de specifieke    
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overgangsmaatregelen bepaald in het Groeipakketdecreet van toepassing inzake het recht op een 
sociale toeslag met ingang van 1 januari 2019.   
   

• Cf. Art. 209, §2 Groeipakketdecreet: ‘De artikelen van de 
kinderbijslagreglementering die zijn opgenomen in boek 5, deel 2, zijn van 
toepassing op rechtgevende kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2019.’   

   
In voormeld Boek 5, deel 2, wordt bij deze overgangsbepalingen een onderscheid gemaakt tussen de 
basisbedragen (titel 1), de kinderbijslag voor wezen (titel 2), de zorgtoeslagen (titel 3), de sociale 
toeslagen (titel 4), de begunstigden (titel 5) en de keuze van de uitbetalingsactor (titel 6).   
   
In het voorliggende dossier zijn de overgangsbepalingen vervat in het artikel 210 van voormelde titel 
1 (basisbedragen) en in het artikel 222 van voormelde titel 4 (sociale toeslagen) relevant.   
   
Aldus bepaalt artikel 210, §1 Groeipakketdecreet:   
   
‘Een rechtgevend kind dat geboren is vóór 1 januari 2019 en voor wie het recht op kinderbijslag 
overeenkomstig de kinderbijslagreglementering is geopend op 31 december 2018, blijft recht geven 
op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering als aan de voorwaarden, vermeld in 
artikel 8, is voldaan. (…)’   
   
Aldus bepaalt 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 van artikel 18, tweede lid, 1° en 2°.    
(…)   
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;    
(…)   
§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. (…)”   
 
   
Uit de voormelde bepaling van artikel 222, §1, eerste lid Groeipakketdecreet, blijkt dat voor 
kinderen geboren vóór 1 januari 2019, er in het Groeipakket vanaf 1 januari 2019 aanspraak kan 
gemaakt worden op een sociale toeslag als voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 18, 1° 
en 2° Groeipakketdecreet.   
   
Aldus bepaalt artikel 18 van het 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:   
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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 30.386,52 euro bedragen;   
3° 60 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis tussen 30.386,52 euro en 60.000 euro liggen.    
(..)   
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.”   
   
In uitvoering van de bepalingen van artikel 18, laatste lid Groeipakketdecreet, heeft de Vlaamse 
Regering bij artikel 2 van het BVR van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor 
het toekennen van een sociale toeslag (verder BVR Sociale toeslagen genoemd) bepaald met welke 
inkomsten van welke personen rekening dient te worden gehouden:   
   
“§1. Voor de berekening van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 18, eerste lid, van 
het decreet van 27 april 2018, wordt rekening gehouden met de inkomsten van de beide 
begunstigden voor hetzelfde rechtgevend kind die op hetzelfde adres wonen.   
   
Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van de begunstigde en de persoon met wie hij 
een feitelijk gezin vormt als er maar een begunstigde is of als de beide begunstigden voor 
hetzelfde rechtgevend kind, niet op hetzelfde adres wonen.   
   
§2. Als de begunstigde samenwoont met meerdere niet-verwante personen, wordt hij geacht 
een feitelijk gezin te vormen met, in afdalende volgorde van voorrang:   

1°      de persoon met wie de begunstigde gehuwd is, als vermeld in artikel 3, §1, 
16°,   van      het decreet van 27 april 2018;   
2°      de andere ouder van het kind;   
3°      de persoon met wie hij samen de gezinswoning heeft gekocht of gebouwd;   
4°      de persoon met wie de begunstigde verklaart samen de kinderen op te voeden;   
5°      de persoon met wie de begunstigde het langst samenwoont.   
   

In het eerste lid wordt verstaan onder niet-verwante persoon: een persoon die geen bloed- of 
aanverwant is tot en met de derde graad.”   
   
 
De bepalingen van artikel 3 van hetzelfde BVR stellen betreffende de vorming van een feitelijk gezin 
dat:   
   
“§1. Het samenwonen, vermeld in artikel 2, §2, blijkt uit een gemeenschappelijk domicilie volgens de 
gegevens vermeld in het Rijksregister en kan alleen weerlegd worden door een officieel document 
van een overheid of een overheidsinstelling, dat gebaseerd is op de reële gezinssituatie.   
   
§2. De volgende documenten worden aanvaard als een officieel document als vermeld in paragraaf 
1:   

1°     een ontvangstbewijs van de aangifte, vermeld in artikel 7, §1, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende   

         de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister;   



   
 

  15 
 

2°     een attest van de politie dat vaststelt dat de toestand, vermeld in het Rijksregister, niet 
overeenstemt met de reële situatie;   
3°     een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof;   
4°     een attest van een OCMW dat vaststelt dat de toestand, vermeld in het Rijksregister niet 
overeenstemt met de reële situatie.   
   

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan de lijst met officiële documenten 
die aanvaard worden om de gegevens vermeld in het Rijksregister te weerleggen, aanvullen.   
   
§3. Als het samenwonen niet blijkt uit de gegevens van het Rijksregister, kan de vorming van 
een feitelijk gezin bewezen worden door:   

1°      een controle door de gezinsinspecteur;   
2°      een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst, waaruit de feitelijke 
gezinssamenstelling blijkt;   
3°      een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof;   
4°      een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de begunstigde en van de persoon met 
wie de begunstigde samenwoont.   
   

§4. De vorming van een feitelijk gezin kan weerlegd worden door:   
1°      een huurovereenkomst tussen de begunstigde en de persoon met wie hij samenwoont;   
2°      een arbeidsovereenkomst met recht van inwoon;   
3°      een attest van detentie;   
4°      een registratieformulier van de mantelzorger, die niet een persoon is als vermeld in 
artikel 2, §2, 1°;   
5°      een aanwezigheidsattest van het vluchthuis of sociaal huis;   
6°      een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met 
een rechtgevend kind in het gezin;   
7°      een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met een 
andere persoon dan de begunstigde met dezelfde woonplaats;   
8°      een verklaring van geen feitelijke gezinsvorming van de begunstigde en de niet-
verwante persoon in zijn gezin;   
9°      het feit dat de niet-verwant zelf nog rechtgevend is op gezinsbijslagen op het ogenblik 
dat hij in het gezin van de begunstigde komt;   
10°     een bewijs dat het om een inschrijving op een referentieadres gaat;   
11°     een attest van de FOD Binnenlandse Zaken en een attest van immatriculatie dat is 
afgeleverd aan de asielzoeker tijdens de asielaanvraagprocedure;   
12°     een vaststelling die gemaakt is door een andere overheidsdienst waaruit de feitelijke 
gezinssamenstelling blijkt.   
   

In het eerste lid wordt verstaan onder niet-verwante persoon: een persoon die geen bloed- of 
aanverwant is tot en met de derde graad.   
   
Een gezinsinspecteur staaft de verklaringen, vermeld in het eerste lid, 6° tot en met 8°, altijd door een 
controle ter plaatse.   
   
De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan de lijst van bewijsmiddelen, om de 
vorming van een feitelijk gezin te bevestigen of te weerleggen, aanvullen.   
   
§5. De vorming van een feitelijk gezin kan niet weerlegd worden als de begunstigde samenwoont met 
een persoon met wie hij zich in een van de volgende gevallen bevindt:   

1°     ze hebben een gemeenschappelijk kind;   
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2°     ze hebben samen de gezinswoning gekocht of gebouwd.”   
   
 
Bij de toepassing van deze bepalingen blijkt uit de definitie als bepaald bij artikel 1, 2° van het BVR 
Sociale toeslagen dat ‘feitelijk gezin’ steeds dient te worden begrepen als:   
   
“een leefeenheid waarin twee personen die geen bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad 
zijn, samenwonen en samen een huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere 
ondersteunende manier.”   
  

  
 
7.2. Toepasselijke wettelijke bepalingen betreffende de selectieve participatietoeslag voor 
leerlingen   
    
De selectieve participatietoeslag, ook schooltoeslag genoemd, kan vanaf het schooljaar 2019-2020 
toegekend worden op basis van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid (verder Groeipakketdecreet genoemd).  Het betreft een overheveling van 
de schooltoelagen vanuit het departement Onderwijs.    
    
Om recht te hebben op de schooltoeslag dient te zijn voldaan aan een aantal voorwaarden.    
    
Aldus bepaalt artikel 24 Groeipakketdecreet:    
    
“Een jaarlijkse selectieve participatietoeslag leerling, waarvan het bedrag is bepaald in hoofdstuk 4 
van deze titel, wordt toegekend aan de leerling die aan al de volgende voorwaarden voldoet:    
   
1° de leerling heeft de Belgische nationaliteit, of de leerling van wie het bewijs niet geleverd wordt 
dat hij de Belgische nationaliteit bezit, is toegelaten of gemachtigd om in het Rijk te verblijven of er 
zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;    
   
2° de pedagogische voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2 van deze titel;    
   
3° de financiële voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van deze titel.    
   
De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het eerste lid, 1°, bepalen.    
   
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de selectieve participatietoeslagen 
leerling.”    
    
   
Artikel 25 Groeipakketdecreet bepaalt verder:    
    
“Om de toestand van het gezin waartoe de rechthebbende leerling behoort, te bepalen, wordt bij de 
toepassing van dit decreet rekening gehouden met de toestand op 31 augustus voorafgaand aan het 
schooljaar in kwestie.    
   
Om de nationaliteit en de woonplaats van de rechthebbende leerling die niet gekwalificeerd is als een 
rechtgevend kind als vermeld in artikel 8, te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet 
rekening gehouden met de toestand op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie.    
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Om de pedagogische toestand te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet rekening gehouden 
met de toestand op de laatste schooldag van juni van het schooljaar in kwestie.”    
   
 
 
 
 
 
 
In casu is er geen betwisting omtrent de nationaliteits- of de pedagogische voorwaarden (art. 24, 1e 

lid, 1° en 2° Groeipakketdecreet) zodat er enkel verder dient te worden ingegaan op de financiële 
voorwaarden (art. 24, 1e lid, 3° Groeipakketdecreet).   
   
   
Financiële voorwaarden - vaststelling gezinsinkomsten - feitelijke gezinsvorming   
   
De bepalingen van artikel 37, 1e lid Groeipakketdecreet stellen aangaande de financiële 
voorwaarden vooreerst dat:   
    
“Om te bepalen of een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, in aanmerking komt voor de 
selectieve participatietoeslag leerling, wordt uitgegaan van de inkomsten van het gezin waartoe de 
leerling behoort.”    
   
De Memorie van toelichting betreffende het Groeipakketdecreet verduidelijkt de ratio legis daarvan 
als volgt:    
    
“Bij de toekenning van de selectieve participatietoeslagen leerling wordt rekening gehouden met de 
inkomsten van het gezin waartoe de leerling behoort.    
(…)    
Het begrip “inkomsten” voor de selectieve participatietoeslagen wordt afgestemd op het begrip 
“inkomsten” voor de sociale toeslagen binnen de gezinsbijslagen. (…)     
Ook het gezinsbegrip wordt nagenoeg volledig afgestemd op het gezinsbegrip van de sociale 
toeslagen binnen de gezinsbijslagen. (…)    
Implicatie van de harmonisering is wel dat het inkomen van nieuwe partners in een nieuw 
samengesteld gezin ook zal worden meegeteld wanneer er geen enkele band is met de kinderen.    
Deze keuzes zorgen voor een systeem waarbij de kans op het verlies van het recht op de huidige 
schooltoelage geminimaliseerd wordt, voor een harmonisering die qua toepassing efficiëntiewinsten 
zal toelaten en maakt het mogelijk dat de selectieve participatietoeslagen de sociale toeslagen 
binnen de gezinsbijslagen kunnen versterken en aanvullen.”    
   
   
Artikel 3, §1 en §2, 1e t.e.m. 4e lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 
betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling (verder BVR 
Selectieve participatietoeslagen genoemd) bepaalt:    
    
“§1. Voor de berekening van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 37, eerste lid, van 
het decreet van 27 april 2018, wordt rekening gehouden met de inkomsten van beide personen aan 
wie de selectieve participatietoeslagen worden uitbetaald voor een leerling, die 
dezelfde woonplaats hebben.    
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§2. In deze paragraaf wordt verstaan onder feitelijk gezin: een leefeenheid waarin twee personen 
die geen bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad zijn, samenwonen en samen een 
huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende manier.    
   
Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van de persoon die dezelfde woonplaats heeft als 
een leerling en de persoon met wie die persoon een feitelijk gezin vormt als de 
selectieve participatietoeslagen worden uitbetaald aan één persoon alleen of aan twee personen die 
niet op hetzelfde adres wonen.   
   
Als de selectieve participatietoeslagen worden uitbetaald aan het rechthebbende kind zelf conform 
artikel 73, §1, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, wordt rekening gehouden met de 
inkomsten van het kind zelf en de persoon met wie het kind samenwoont.   
   
Als de persoon, vermeld in het tweede en derde lid, samenwoont met verschillende niet-verwante 
personen tot en met de derde graad, wordt hij geacht een feitelijk gezin te vormen met de volgende 
personen, in afdalende volgorde:   
1° de persoon met wie de persoon aan wie de selectieve participatietoeslag wordt uitbetaald, 
getrouwd is als vermeld in artikel 3, §1, 16°, van het decreet van 27 april 2018;   
2° de andere ouder van het kind;   
3° de persoon met wie hij samen de gezinswoning heeft gekocht of gebouwd;   
4° de persoon met wie de persoon aan wie de selectieve participatietoeslag wordt uitbetaald, 
verklaart samen de kinderen op te voeden;   
5° de persoon met wie de persoon aan wie de selectieve participatietoeslag wordt uitbetaald, het 
langst samenwoont.”   
   
 
Uit deze bepalingen blijkt bijgevolg dat voor de vaststelling van de gezinsinkomsten rekening dient te 
worden gehouden met de inkomsten van de persoon aan wie de selectieve participatietoeslag wordt 
uitbetaald en desgevallend van de persoon met wie hij/zij een feitelijk gezin vormt.   
     
De bepalingen van artikel 3, § 2, 8e t.e.m. laatste lid van het BVR Selectieve participatietoeslagen 
stellen betreffende de vorming van een feitelijk gezin verder dat:   
   
“Als het samenwonen, vermeld in het eerste lid, niet blijkt uit het Rijksregister, kan de vorming van 
een feitelijk gezin bewezen worden door:   
1° een controle door de gezinsinspecteur;   
2° een vaststelling van een andere overheidsdienst waaruit de feitelijke gezinssamenstelling blijkt;   
3° een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof;   
4° een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de persoon aan wie de selectieve 
participatietoeslag wordt uitbetaald, of van de persoon met wie de persoon aan wie de selectieve 
participatietoeslag wordt uitbetaald, samenwoont.   
   
De vorming van een feitelijk gezin, vermeld in het achtste lid, kan weerlegd worden door:   
1° een huurovereenkomst tussen de persoon aan wie de selectieve participatietoeslag wordt 
uitbetaald, en de persoon met wie hij samenwoont;   
2° een arbeidsovereenkomst met recht van inwoning;   
3° een attest van detentie;   
4° een registratieformulier van de mantelzorger, die niet een van de personen, vermeld in paragraaf 
2, vierde lid, 1°, is;   
5° een aanwezigheidsattest van het vluchthuis of sociaal huis;   
6° een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met een rechtgevend 
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kind in het gezin;   
7° een verklaring van feitelijke gezinsvorming van de niet-verwante persoon met een andere persoon 
dan de persoon aan wie de selectieve participatietoeslag wordt uitbetaald, met 
dezelfde woonplaats;   
8° een verklaring van geen feitelijke gezinsvorming van de persoon aan wie de selectieve 
participatietoeslag wordt uitbetaald, en de niet-verwante persoon in zijn gezin;   
9° het feit dat de niet-verwante persoon zelf nog rechtgevend is op gezinsbijslagen op het ogenblik 
dat hij in het gezin komt van de persoon aan wie de selectieve participatietoeslag wordt uitbetaald;   
10° een bewijs dat het om een inschrijving op een referentieadres gaat;   
11° een attest van de FOD Binnenlandse Zaken en een attest van immatriculatie, afgeleverd aan de 
asielzoeker tijdens de asielaanvraagprocedure;   
12° een vaststelling van een andere overheidsdienst waaruit de feitelijke gezinssamenstelling blijkt;   
13° een controle door de gezinsinspecteur.   
   
In het negende lid wordt verstaan onder niet-verwante persoon: een persoon die geen bloed- of 
aanverwant tot en met de derde graad is.   
   
Een gezinsinspecteur staaft de verklaringen, vermeld in het negende lid, 6°, 7° en 8°, altijd met een 
controle ter plaatse.   
   
De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan de lijst, van bewijsmiddelen om de 
vorming van een feitelijk gezin te bevestigen of te weerleggen vermeld in het negende lid, 
aanvullen.   
   
De vorming van een feitelijk gezin kan niet weerlegd worden als de persoon aan wie de selectieve 
participatietoeslag wordt uitbetaald, samenwoont met een persoon die aan een van de volgende 
voorwaarden voldoet:   
1° een persoon met wie hij een gemeenschappelijk kind heeft;   
2° een persoon met wie hij samen de gezinswoning heeft gekocht of gebouwd.”   
 

 
7.3. Beoordeling samenwoonst/feitelijke gezinsvorming in casu 

Er dient in eerste instantie te worden vastgesteld dat verzoekster en de heer …………………. vanaf 27 

december 2019 een gemeenschappelijk domicilie hebben maar niet onder dezelfde gezinskern zijn 

ingeschreven: verzoekster is ingeschreven als alleenstaande ouder met haar 4 kinderen en de heer 

…………………….. als alleenstaande. 

Mr. ……………………………………. stelt namens verzoekster dat niet tot samenwoonst kan worden 

besloten en dat verzoekster wel recht heeft op de teruggevorderde bedragen. Hij verwijst in 

voorliggende verzoekschriften d.d. 1 februari en 13 mei 2022 naar de als bijlage bezorgde 

attesten/verklaringen: 

1) Verklaring van mevrouw ………………………., begeleidster van het gezin van verzoekster bij 

…………………, Dagcentrum ………….., per e-mail d.d. 30 juli 2021 gericht aan de Klachten- en 

bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG): 

“Het gaat hier om het dossier van ……………………………... Zij is de dochter van ………………………… 

(………………………….), moeder staat alleen in voor de zorg van ……………….. Ik begrijp daarom niet 

waarom er in de brief staat dat ze gezamenlijk wordt opgevoed. Er is geen contact met de 

biologische vader en zij staat ook onder toezicht van de jeugdrechter hieromtrent. De zorg van 

…………….. valt dus volledig op moeder. Het klopt wel dat ze op hetzelfde adres woont als de vader 
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van de andere kinderen maar ook hier wonen zij niet meer samen maar in aparte wooneenheden. De 

zorg van de oudere kinderen komt ook voornamelijk op moeder terecht maar zij kan voor hun opvang 

soms rekenen op de hulp van hun vader. Moeder kampt met fysieke medische problemen waardoor 

zij bij momenten moeilijk in staat is om te zorgen voor haar kinderen, daarom werd gekozen voor een 

woonoptie waarbij de vader van de andere kinderen dichtbij is als het nodig is.”  

Bij deze e-mail heeft mevrouw ………………………. nog een door haar ondertekende (niet gedateerde) 

verklaring als bijlage gevoegd, waarbij zij stelt dat: 

“Sinds 23/09/2020 begeleiden wij vanuit het dagcentrum het gezin …………………….. Bij wekelijkse 

huisbezoeken konden wij vaststellen dat het gezin in gescheiden woningen woont. Mr. ………….. is niet 

betrokken bij de begeleiding en woont op het gelijkvloers in zijn eigen appartement. Voor de kinderen 

werden afspraken getroffen tussen beide ouders om het co-ouderschap in goede banen te leiden en 

de kinderen hier niet mee te belasten.  

Wij kunnen hierbij bevestigen dat zij in aparte woningen verblijven en hun eigen leven leiden.” 

 

2) Verklaring van mevrouw ……………………………………, consulente bij de jeugdrechtbank te 

………………………….., d.d. 3 november 2021: 

“Als consulente van de jeugdrechtbank te …………….. zijn we sinds juni 2020 betrokken op het gezin 

van Mevr. ………………., ter opvolging van haar dochter uit een vorige relatie. 

Er liep ook contextbegeleiding van september 2020 tot juli 2021. 

Vanuit gesprekken en afgelegd huisbezoek kunnen we meedelen dat Mevr. …………… en Dhr. ……….. 

………… in hetzelfde gebouw wonen, echter apart leven gezien geen sprake meer van een relatie, wel 

in functie van elkaar ondersteunen in de zorg naar en opvoeding van de gezamenlijke drie kinderen.” 

 

Mr. …………………….. geeft aan dat een en ander bovendien moet worden gezien in het licht van de 

medische aandoening van verzoekster, waaromtrent het medisch attest van Prof. dr. ……………….. 

……………… d.d. 29 oktober 2021 wordt bijgebracht: 

“Ondergetekende verklaart in behandeling te hebben, bovengenoemde en dit n.a.v. een 
polypathologie. Patiënte heeft niet alleen problemen t.h.v. de hele wervelkolom, ook een bilateraal 
carpaal tunnelsyndroom pijnen over alle gewrichten en regelmatig migraine aanvallen.  
 

Ze is alleenstaand met 4 kinderen. Regelmatig dient ze zwakke oplaten te slikken voor deze pijnen en 
dan voornamelijk voor de migraine.  

 

Om al deze redenen is het voor haar onmogelijk om fulltime alleen voor de 4 kinderen te zorgen. 

Regelmatig heeft ze hulp nodig van derden.”  

 

Zowel eerste als tweede verwerende partij verwijzen evenwel naar de vaststellingen van de 

gezinsinspecteur van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) bij een controle ter plaatse bij 

verzoekster op 14 december 2020.  De gezinsinspecteur heeft daarbij vastgesteld dat verzoekster en 

de heer ……………………….. een feitelijk gezin vormen vanaf 26 december 2019 en motiveert dit besluit 

als volgt: 
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“Het adres betreft een woonhuis op nr. 73, zonder opdeling in a en b of ½. Er zijn 2 bellen zonder 

naamsvermelding en 2 brievenbussen met de namen ……………………….. en …………………... Bij controles 

op 30/11/20 en 2/12/20 wordt er niet opengemaakt. Een buur verklaart dat in het huis man, vrouw 

en kinderen wonen. Tijdens het onaangekondigd huisbezoek op 14/12/20 wordt het volgende 

vastgesteld:  

- het betreden van de woning gebeurt door 1 voordeur, waarna zich in de gang rechts 1 deur bevindt. 

- mevrouw …………………. verklaart alleen op de eerste verdieping te wonen met haar 4 kinderen. Het 

betreft een grote ruimte (living) waarin enkel 2 zetels staan (in 90°) en een mat op de grond ligt. Er is 

verder geen meubilair, geen TV. In een hoek op de grond staat m.i. een modern en nog een klein 

elektrisch apparaat. Naast de schouw liggen enkele dekens. 

- mevrouw …………… verklaart dat de vader (………………….) van de jongste 3 kinderen in hetzelfde huis 

woont, maar op het gelijkvloers (via de deur rechts in de gang). 

- mevrouw ……………. verklaart dat ze beiden op hetzelfde moment op dit adres zijn komen wonen. Dit 

omdat het voor mevrouw ……………… onmogelijk is om alleen voor haar 4 kinderen te zorgen. Ze heeft 

de hulp van de vader nodig. Ze spreken af wie de kinderen naar school brengt en afhaalt en de 

kinderen blijven afwisselend bij haar en bij hem. Zo is er steeds contact tussen de kinderen en hun 

ouders en dat is beter voor de kinderen. Zij zegt dat ze hun kinderen ook samen opvoeden en dat de 

kinderen allemaal op de eerste verdieping bij haar slapen. De kosten voor de kinderen worden 

gedeeld. Kosten voor medicatie of andere kosten voor de kinderen betaalt meneer …………. mee. Hij 

stort geen vast bedrag aan mevrouw ………………., maar als zij het vraagt, betaalt hij. 

- mevrouw …………… verklaart dat ze op 26/12/19 samen met mijnheer ………………. de woning heeft 

aangekocht. Zij hebben geen gezamenlijke rekening voor de afbetaling van de lening. Mijnheer 

……………….. betaalt de lening af aan de bank en mevrouw …………….. betaalt hem de helft cash terug. 

Mevrouw ……………… bezorgt de bevestiging van de notaris inzake de gezamenlijke aankoop van hun 

eigendom ……………………………………………………. (zie mail als bijlage). Mevrouw ……………….. betaalt de 

rekeningen van gas, water en elektriciteit. De facturen staan op haar naam. Mijnheer ……….. betaalt 

haar de helft cash terug. Zij bezorgt de betalingsbewijzen van Waterlink (3-6-9/2020 – 254€) en 

Elektrabel (van 6/20 tot 12/20 – 110€/m) vanuit haar rekening bij Belfius. Fluvius bevestigt (zie mail) 

dat er op het adres 1 gasmeter is (doorsnee verbruik) en 1 elektriciteitsmeter (dag-nachttarief – 

relatief groot verbruik), beiden op naam van mevrouw …………... Waterlink bevestigt (zie mail) dat er 

op het adres 1 watermeter is op naam van mevrouw …………………. Het gaat om 1 wooneenheid. Zij 

betaalt de facturen. Tijdens de rondleiding toont zij op de 2de verdieping de 2 slaapkamers waar 

zijzelf en de 4 kinderen slapen. Ze toont enkel kledij van haar en van de kinderen. Er dient opgemerkt 

dat in de kamer van mevrouw ……………… een dubbel bed staat met 2 hoofdkussens en een kinderbed. 

Mevrouw ………………. verklaart dat enkel zij en haar dochter ……………. in het dubbel bed slapen. In de 

kleine badkamer (enkel douche en 1 lavabo) ligt 1 tandenborstel. Mevrouw ……………. zegt dat die van 

haar is. Zij zegt dat ze voor de kinderen nog tandenborstels moet kopen. In de keuken staat een 

droogkast die nog ingepakt is. In de hal staat een niet aangesloten wasmachine. De keuken ligt 

ongebruikt. Er staat weinig gerei, geen tafel, de ijskast is nagenoeg leeg (enkel 1 pakje kaas en 2 

dozen pasta). Mevrouw ………….. zegt dat de kinderen altijd bij de papa beneden eten omdat ze zelf 

onvoldoende inkomsten heeft. 

- mevrouw ………………… verklaart dat ze niet met de papa samen slaapt, dat zij niet zijn was en strijk 

doet, dat ze geen sleutel van elkaars appartement hebben en geen gezamenlijke rekening hebben. 

Uit telefonisch onderhoud met Team Wonen Stad ………….. (bevestigd per mail) blijkt dat de woning is 
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gekend als een ééngezinswoning bij de Stad …………. Er zijn geen aparte nummers voorzien. Er is geen 

vergunning aangevraagd voor de opsplitsing in aparte wooneenheden. De wijkagent bevestigde op 

3/1/20 dat man en vrouw apart wonen (zie ook aparte GS in het RR). Zij vermeldde dat mijnheer 

…………… op het gelijkvloers over een eigen badkamer en keuken beschikt en dat hij zegt alleen te 

wonen. Mevrouw ……………. beschikt op de 1ste en 2de verdieping ook over een eigen badkamer en 

keuken en verklaart ook met de kinderen te wonen, apart van mijnheer ……………….. Gelet op de 

gezamenlijke aankoop van het huis, de gezamenlijke opvoeding van de kinderen, een 

gemeenschappelijk huishouden, de gedeelde kosten, besluiten wij dat het hier gaat om een 

gemeenschappelijk project van vader en moeder. Zelfs al beweren beide ouders elk apart te wonen 

en er theoretisch ook de nodige voorzieningen voor te hebben (zoals keuken en sanitair); dan nog 

stellen we vast dat de huishoudens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In die zin besluiten wij 

tot samenwoonst voor het Groeipakket van mevrouw ……………………. en mijnheer …………… vanaf de 

gezamenlijke aankoop van hun huis op 26/12/2019. Mevrouw ………….. ontvangt een ziekteuitkering 

van +/- 1900€/maand sinds 2018. Mijnheer ……………….. ontvangt een werkloosheidsuitkering.” 

 

De Geschillencommissie wijst er op dat de beoordeling van het geheel aan feitelijke elementen dient 

te gebeuren in het licht van het begrip ‘feitelijk gezin’ in het kader van het Groeipakketdecreet, dat 

bij de bepalingen van artikel 1, 2° BVR Sociale toeslagen en van artikel 3, § 2, 1e lid BVR Selectieve 

participatietoeslagen wordt gedefinieerd als: een leefeenheid waarin twee personen die geen bloed- 

of aanverwanten tot en met de derde graad zijn, samenwonen en samen een huishouden regelen, 

hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende manier (cf. 7.1 en 7.2). 

Verzoekster en de heer ………………… zouden de facto elk over een aparte wooneenheid beschikken, 

getuige de eensluidende verklaringen en vaststellingen van de wijkagent d.d. 3 januari 2020 (als 

vermeld in de motivering van de gezinsinspecteur – cf. supra), de begeleidster van …………… en de 

consulente bij de jeugdrechtbank …………………., hoewel het gebouw een ééngezinswoning betreft. 

Uit het voormeld begrip ‘feitelijk gezin’ volgt dat in het kader van het Groeipakket rekening moet 

worden gehouden met het geheel van feitelijke elementen die kunnen wijzen op een in mindere of 

meerdere mate gezamenlijk regelen van het huishouden (financieel of op een andere 

ondersteunende manier).  Het al dan niet beschikken over een eigen woning of wooneenheid, is dan 

ook slechts één element waarmee rekening dient te worden gehouden, maar dat op zich niet 

voldoende is om tot het een of het ander te besluiten.  Hetzelfde geldt uiteraard eveneens voor elk 

mogelijk ander element dat niet rechtstreeks duidt op een financiële of andere ondersteuning in het 

huishouden of dergelijke ondersteuning bij voorbaat uitsluit. 

Uit het controleverslag van de gezinsinspecteur van het VUTG blijkt dat verzoekster en de heer 

…………… niet alleen gezamenlijk de kinderen opvoeden en de kosten aangaande de kinderen delen  

(“Ze spreken af wie de kinderen naar school brengt en afhaalt en de kinderen blijven afwisselend bij 

haar en bij hem. (…) Zij zegt dat ze hun kinderen ook samen opvoeden en dat de kinderen allemaal op 

de eerste verdieping bij haar slapen. De kosten voor de kinderen worden gedeeld. Kosten voor 

medicatie of andere kosten voor de kinderen betaalt meneer ………….. mee. Hij stort geen vast bedrag 

aan mevrouw …………….., maar als zij het vraagt, betaalt hij.”,  maar eveneens gezamenlijk de woning 

hebben gekocht waarbij zij elk voor de helft instaan voor het aflossen van de lening en tevens de 

verbruikskosten delen (gas, water, elektriciteit, waarvan de aansluitingen op naam van verzoekster 

staan) ten belope van elk de helft (hoewel de kinderen in principe bij verzoekster zouden verblijven 

en zij derhalve het grootste verbruik zou dienen te hebben). 
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Uit de vaststellingen van de gezinsinspecteur blijkt dat het deel van de woning dat door verzoekster 

zou worden betrokken, zeer rudimentair is ingericht waarbij weinig gebruik in het dagelijks 

huishouden blijkt: “In de kleine badkamer (enkel douche en 1 lavabo) ligt 1 tandenborstel. Mevrouw 

……………. zegt dat die van haar is. Zij zegt dat ze voor de kinderen nog tandenborstels moet kopen. In 

de keuken staat een droogkast die nog ingepakt is. In de hal staat een niet aangesloten wasmachine. 

De keuken ligt ongebruikt. Er staat weinig gerei, geen tafel, de ijskast is nagenoeg leeg (enkel 1 pakje 

kaas en 2 dozen pasta). ). Mevrouw …………….. zegt dat de kinderen altijd bij de papa beneden eten 

omdat ze zelf onvoldoende inkomsten heeft”  Dit lijkt er op te wijzen dat verschillende van de 

dagelijkse huishoudelijke taken gezamenlijk op de benedenverdieping (dat het woongedeelte van de 

heer ……………….. zou betreffen) worden verricht. 

Verschillende elementen wijzen er derhalve op dat er sprake is van wederzijdse financiële 

ondersteuning en mogelijk ook andere steun in het gezamenlijk uitvoeren van bepaalde 

huishoudelijke taken, die verder gaat dan het kader van kosten en afspraken die dienen te worden 

gemaakt in het kader van co-ouderschap over de kinderen. 

Daarbij kan verwezen worden naar de volgende (weliswaar daterend van voor de invoering van het 
Groeipakketdecreet, maar nog steeds) relevante rechtspraak van het Hof van Cassatie. 
  
Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 18 februari 20083, geoordeeld dat tot het bestaan van 
een feitelijk gezin kan besloten worden, indien de gezinskwesties in onderling akkoord en volledig of 
ten minste hoofdzakelijk geregeld worden door het samenvoegen, al is het maar gedeeltelijk, van 
hun respectieve financiële en andere middelen.   In zijn latere rechtspraak preciseert het Hof in een 
arrest van 9 oktober 20174 dat vereist is, maar niet volstaat, dat twee of meer personen een 
economisch-financieel voordeel behalen door een woning te delen. Daarvoor is namelijk ook vereist 
dat zij taken, activiteiten en andere huishoudelijke aangelegenheden verrichten en daarvoor 
eventueel financiële middelen inbrengen. Het Hof heeft deze zienswijze nadien nog eens 
bekrachtigd in twee latere arresten van 22 januari 20185.  
 

Het feit dat verzoekster omwille van medische redenen nood heeft aan hulp bij de opvoeding van de 

kinderen, geeft op zich evenmin een verklaring voor het delen van kosten.    

 

Voorts is het criterium voor het Groeipakket de feitelijke gezinsvorming: het gaat derhalve niet over 

de intensiteit van de amoureuze relatie of de mate waarin zij zichzelf beschouwen als een koppel. 

De Geschillencommissie verwijst verder naar de vrij uitgebreide vaststellingen ter plaatse, het 

gesprek van de controleur met verzoekster, de opzoekingen inzake het verbruik en de betaling van 

de nutsvoorzieningen, het gebrek aan vergunningen voor aparte woonheden in de ééngezinswoning 

en het besluit van de controleur (“Gelet op de gezamenlijke aankoop van het huis, de gezamenlijke 

opvoeding van de kinderen, een gemeenschappelijk huishouden, de gedeelde kosten, besluiten wij 

dat het hier gaat om een gemeenschappelijk project van vader en moeder. Zelfs al beweren beide 

ouders elk apart te wonen en er theoretisch ook de nodige voorzieningen voor te hebben (zoals 

keuken en sanitair); dan nog stellen we vast dat de huishoudens onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn. In die zin besluiten wij tot samenwoonst voor het Groeipakket van mevrouw …………………….. en 

mijnheer ………….. vanaf de gezamenlijke aankoop van hun huis op 26/12/2019”).  In die zin meent de 

Geschillencommissie dat de gezinsinspecteur van het VUTG terecht heeft besloten dat er minstens in 

 
3 Cass. 18 februari 2008, AR nr. S.07.0041.F 
4 Cass.9 oktober 2017, AR nr. 16.0084.N. 
5 Cass. 22 januari 2018, nr. S.17.0039.F; Cass. 22 januari 2018, nr. S.17.0024.F.  
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zekere mate sprake is van gedeelde kosten, een gedeeld huishouden en een gemeenschappelijk 

project en verzoekster en de heer ………………. derhalve een feitelijk gezin vormen als bedoeld bij de 

bepalingen van artikel 1, 2° BVR Sociale toeslagen en van artikel 3, § 2, 1e lid BVR Selectieve 

participatietoeslagen. 

Gelet op de vaststellingen van de gezinsinspecteur inzake samenwoonst en feitelijke gezinsvorming 

in de zin van artikel 3, §3, 1° BVR Sociale toeslagen en artikel 3, §2, 8e lid, 1° BVR Selectieve 

participatietoeslagen, kan de feitelijke gezinsvorming niet meer weerlegd worden gelet op de 

gezamenlijke kinderen van verzoekster en de heer ………….. alsook de gezamenlijke aankoop van hun 

woning (cf. artikel 3, §5 BVR Sociale toeslagen en artikel 3, §2, dertiende lid BVR Selectieve 

participatietoeslagen). 

 

 

7.4. Afzien van terugvordering  
 

De bepalingen van artikel 13, 1e t.e.m. 3e  lid van het ‘BVR van 13 juli 2018 tot vaststelling van de 
nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met 
uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening 
van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid (BVR Rechten en 
plichten begunstigden)’ stellen dat:    
  

“De schuldenaar aan wie een beslissing tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag is 
meegedeeld, kan bij de uitbetalingsactor, waarbij de schuld is ontstaan, een verzoek indienen om van 
die terugvordering af te zien. De uitbetalingsactor die dat verzoek ontvangt, stuurt een 
ontvangstbewijs naar de begunstigde.    
    
Een verzoek, in de zin van het eerste lid, om af te zien van de terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde bedrag kan alleen ingewilligd worden als de schuldenaar voldoet aan de volgende twee 
voorwaarden:    
1°       te goeder trouw zijn;    
2        zich in een onzekere financiële situatie bevinden.    
In het tweede lid, 1°, wordt verstaan onder te goeder trouw: het niet weten of redelijkerwijze niet 
kunnen weten dat men ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid ontvangen heeft.”    
   
De Bisnota aan de leden van de Vlaamse Regering bevat de volgende toelichting betreffende 
voormeld artikel 13:    
  

“Op basis van artikel 103, §2, van het Groeipakketdecreet, worden in dit artikel de bijkomende 
voorwaarden voor het afzien van de terugvordering van onverschuldigde betalingen verder 
uitgewerkt. Met dit artikel wordt de huidige procedure gebaseerd op de Circulaire Omzendbrief 
1346 verder gezet.    
  
Zo kan de uitbetalingsactor afzien van de terugvordering van een onverschuldigde betaling op vraag 
van de schuldenaar wanneer deze te goeder trouw is.”    
    
De Omzendbrief 1346 waarnaar verwezen wordt, bevat de administratieve onderrichtingen die 
golden ten aanzien van de kinderbijslagfondsen onder de toepassing van de Algemene 
Kinderbijslagwet (AKBW).    
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Er kan verwezen worden naar de volgende passages uit de CO 1346 inzake de algemene principes 
inzake de terugvordering alsook het begrip ‘goede trouw’ dat overeenkomstig voormeld artikel 
13, tweede en derde lid BVR Rechten en plichten begunstigden, bepaalt of er kan afgezien worden 
van de terugvordering:    
  

“1.Grondregel dat ten onrechte betaalde uitkeringen teruggevorderd worden    
Het is een kwestie van gezond verstand dat iemand die een som geld ontvangen heeft zonder daar 
recht op te hebben, die som, die in rechte niet verschuldigd is, terug moet betalen. Dat is een regel uit 
het burgerlijk recht die de grondslag vormt van elke terugvordering van een ten onrechte betaald 
bedrag.    
  
Maar terwijl in het burgerlijk recht, dat de onderlinge betrekkingen van particulieren regelt, de 
schuldeiser als hij dat wil af kan zien van terugvordering van wat hij ten onrechte aan de debiteur 
betaald heeft (kwijtschelding van schuld), kunnen in het sociaal recht de instellingen met een 
opdracht van algemeen belang de schulden van de sociaal verzekerden niet naar believen 
behandelen.  
    
De sociale uitkeringen die ten onrechte zijn betaald, zijn namelijk gefinancierd met gelden van de 
gemeenschap en die overheidsmiddelen komen niet toe aan wie er niet de 
wettelijke bijslagtrekkende van is. Als de sociaal verzekerde niet aan de wettelijke voorwaarden 
voldoet die het verlenen van een uitkering mogelijk maken, bestaat er in het geheel geen recht op die 
uitkering en als die toch betaald is, moet die in elk geval teruggevorderd worden.”    
(…)    
    
“3.2. Goede trouw van de sociaal verzekerde    
  
Als men nagaat of misschien best wordt afgezien van terugvordering omdat die uit sociaal oogpunt 
niet wenselijk is moet men dat doen vanuit het perspectief van de billijkheid: zou terugvorderen tot 
een groter onrecht leiden dan niet terugvorderen? Uit een oogpunt van billijkheid zou het 
evenwel onverantwoord zijn af te zien van de terugvordering van een onterechte betaling op vraag 
van de sociaal verzekerde als de schuld voortvloeit uit fraude door de betrokkene.    
Met moet dus uitgaan van de basisregel dat afzien van terugvordering om sociale redenen maar 
mogelijk is als de sociaal verzekerde op het tijdstip van de niet verschuldigde betaling te goeder 
trouw was.    
  

In geen geval kan afgezien worden van terugvordering als uit de gegevens in het dossier blijkt dat de 
sociaal verzekerde de ten onrechte uitgekeerde bedragen verkregen heeft door fraude.    
Dat er fraude mee gemoeid is, moet vastgesteld worden rekening houdend met hetgeen bepaald is in 
artikel 120bis KBW, dat in verband met de verjaringstermijn 3 typesituaties onderscheidt die fraude 
door de debiteur vormen.    
  

- frauduleuze handelingen : het gaat om daden die er bijvoorbeeld in bestaan een officieel attest te 
vervalsen of de handtekening van een persoon onderaan een verklaring na te bootsen;    
- valse verklaringen : het gaat om daden die de mededeling met zich brengen van gegevens waarvan 
de betrokkene weet dat ze strijdig zijn met de waarheid;    
- bewust onvolledige verklaringen : hier gaat het om het weglaten van iets in een voor het overige 
waarheidsgetrouwe verklaring, zodat de betrokkene bewust een deel van de waarheid heeft 
verborgen gehouden.    
  

Als er geen sprake is van kennelijke fraude moet de goede trouw van de debiteur, waarvan altijd 
vertrokken moet worden, toch in twijfel getrokken worden als uit het onderzoek van het dossier blijkt 
dat de debiteur op het tijdstip van de betaling wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat hij 
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onverschuldigde uitkeringen ontving. Hier valt op te merken dat de sociaal verzekerde zich nog 
minder kan beroepen op zijn onwetendheid van het bestaan van een schuld als hij correct 
geïnformeerd werd door zijn fonds over de situatie van zijn recht op kinderbijslag.”    
  
  
De toelichtingsnota nr. 19 van 18 mei 2021 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) 
vermeldt het volgende met betrekking tot het afzien van terugvordering:   
  

“5.3.  Afzien van terugvordering op vraag van de ontvanger   
De ontvanger aan wie een beslissing tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag is 
meegedeeld, kan bij de uitbetalingsactor, waarbij de schuld is ontstaan, een verzoek indienen om van 
die terugvordering af te zien. De uitbetalingsactor die dergelijk verzoek ontvangt, stuurt een 
ontvangstbewijs naar de ontvanger met daarbij een formulier waarop de ontvanger zijn 
gezinsinkomen kan aangeven en waarbij hij de nodige bewijsstukken kan toevoegen. Het is op basis 
van dit formulier dat de uitbetalingsactor beslist of hij volledig of gedeeltelijk van de schuld afziet. De 
informatie waarover de uitbetalingsactor reeds beschikt, moeten niet opnieuw worden aangeleverd.   
Het verzoek kan alleen ingewilligd worden als de ontvanger:   

• te goeder trouw is én;   
• zich in een onzekere financiële situatie bevindt.   

  
5.3.1. Te goeder trouw   
  

Een ontvanger wordt geacht te goeder trouw te zijn als hij niet wist of redelijkerwijze niet kon weten 
dat hij ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid heeft ontvangen.   
  

Gelet op de complexiteit van de regelgeving kan de ontvanger niet worden geacht te weten of te 
moeten weten dat hij al dan niet recht had op de onverschuldigde betaalde toelage wanneer de 
ontvanger ter goeder trouw was en dat hij erop mag vertrouwen dat de uitbetalingsactor de juiste 
beslissing neemt en correct uitbetaalt.   
  

Het is aan de uitbetalingsactor om het vermoeden van de goede trouw van de ontvanger te 
weerleggen. Om de goede trouw te beoordelen moet de uitbetalingsactor het standpunt innemen 
van een ontvanger die handelt met ‘normale voorzichtigheid en toewijding’ en niet dat van de 
concrete ontvanger die de onverschuldigde betaling ontving. Zo heeft het feit dat de concrete 
ontvanger het slachtoffer was van omstandigheden (ziekte, zwakzinnigheid, gebrekkige kennis van 
de taal,….) die op het moment van de betaling zijn begrip konden schaden, geen weerslag.   
   
De goede trouw van de ontvanger zal geval per geval moeten worden beoordeeld. Als algemene 
regel kan men stellen dat het vermoeden van de goede trouw weerlegd is als de ontvanger:   

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

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

• wegens de aard van de betaling (bv. dubbele betaling van eenzelfde 
toeslag voor dezelfde periode) zelf onmogelijk niet op de hoogte kon zijn van het 
feit dat de betaling onverschuldigd is.   
   
5.3.2. Zich in een onzekere financiële situatie bevinden   

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

Op dit basisbedrag wordt een forfaitaire vermindering toegepast voor:   
• de echtgenoot/echtgenote van de ontvanger én;   
• de persoon met wie de ontvanger wettelijk samenwoont én;   
• de persoon met wie de ontvanger een feitelijk gezin vormt én;   
• voor elk kind van het gezin dat kinderbijslag ontvangt.   

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

8. Beslissing 

Gelet op het Decreet van 27 juli 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid 

(BS 31 juli 2018), artikelen 104-114;  

Gelet op het Besluit van 29 juni 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een 

commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van 

het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan;  

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 

vordering van de verzoekster ontvankelijk doch ongegrond is vermits dient te worden vastgesteld 

dat zij een feitelijk gezin vormde met de heer ………………….. vanaf ten laatste 27 december 2019 

(datum gezamenlijke domicilie) en zodoende de betwiste beslissingen van eerste verwerende partij 

d.d. 15 juni 2021 en van tweede verwerende partij d.d. 3 maart 2022 dienen te worden bevestigd. 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 

De partijen beschikken hiervoor over een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde dag 

na de datum van dit aangetekend schrijven (art. 115, § 1, eerste lid van het Decreet van 27 april 

2018 en art. 22, derde lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018). 

 

 

 

De voorzitter       De secretaris 

 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 

 


