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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/084 

16 september 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/22/A0126 

 

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

 

- Verzoekster -  

 

TEGEN :  

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

 

 - Verwerende partij - 
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1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat verzoekster per e-mail d.d. 12 mei 2022  bij de 
Geschillencommissie1 heeft ingediend, gericht tegen de beslissing van verwerende 
partij d.d. 4 mei 2022; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 3 juni 2022 waarbij aan 
verzoekster de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun 
belangen op deze zitting van 16 september 2022 kunnen komen verdedigen of zich 
daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat noch verzoekster noch verwerende partij op de zitting van 16 
september 2022 zijn verschenen of zich hebben laten vertegenwoordigen;   
 
Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

Verwerende partij heeft aan verzoekster tot en met 31 augustus 2020 het Groeipakket toegekend 
voor de jongere ……………………….. (° ……………….). 

Nadat bleek dat de jongere ………………………………. een activiteit als zelfstandige in hoofdberoep 
uitoefende van 24 augustus 2020 tot 31 december 2021, heeft verwerende partij vastgesteld dat er 
met ingang van 1 augustus 2020 geen recht op Groeipakket meer kon worden toegekend. 

Verwerende partij is bij betwiste beslissing van 4 mei 2022 overgegaan tot terugvordering van het 
reeds toegekende Groeipakket voor de maand augustus 2020 ten bedrage van € 122,65. 

 

3. Standpunt van verzoekster: 

 
Verzoekster heeft haar grieven in voorliggend verzoek d.d. 12 mei 2022 als volgt verwoord: 

“In uw brief van 4 mei jl. komt u weer terug op het groeipakket van mijn zoon ……………. Dit keer 
regulariseert u de uitbetaalde sommen m.b.t. augustus 2020 in mijn nadeel. 

Ik stel evenwel vast dat de motivering die u opgeeft deze regularisatie niet schraagt: 

Art 8, §2, 3° Groeipakketdecreet:  

………… had in augustus 2020 nog niet de leeftijd van 25 jaar bereikt. Zodat het artikel geen grond tot 
regularisatie kan uitmaken. 

 
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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Art 29 BVR Rechtgevend Kind:  

“§1. De winstgevende activiteit van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, leidt tot 
de schorsing van de gezinsbijslagen, tenzij die activiteit: 

1. gedurende maximaal 475 uur, waarvoor een verminderde sociale bijdrage verschuldigd is, 
uitgeoefend wordt in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten als vermeld in 
titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

2. in een maand niet meer dan tachtig uren uitgeoefend wordt in het kader van elke 
tewerkstelling, die geen tewerkstelling is als vermeld in punt 1°; 

3. uitgeoefend wordt door een kind als zelfstandige en daarbij geen bijdragen verschuldigd is 
als een zelfstandige in hoofdberoep. 

Als het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, een sociale uitkering ontvangt op basis 
van een Belgische of buitenlandse regeling over ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, 
beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking als vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 5, van 
de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, worden 
de gezinsbijslagen geschorst voor de maand waarop de uitkering betrekking heeft. Als het een sociale 
uitkering ontvangt die voortvloeit uit een tewerkstelling tijdens een systeem van alternerend leren of 
een bezoldigde stageovereenkomst, worden de maandelijkse gezinsbijslagen niet geschorst. 
§2. De tewerkstelling die het kind dat een systeem van alternerend leren en werken volgt, uitoefent 
in het kader van de praktische opleiding op de werkplek, of die het kind uitoefent tijdens een 
bezoldigde stageovereenkomst, worden niet beschouwd als een winstgevende activiteit. Met 
betrekking tot de voorwaarden gesteld in het eerste lid van de eerste paragraaf van dit artikel, 
moeten de voorwaarden uit artikel 1, 2°, derde zin van het Koninklijk Besluit van 14 juli 1995 waarbij 
sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VII van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten, vervuld worden in hoofde van 
de leerling die een systeem van alternerend leren en werken volgt.” 
 
 
Enkel § 1, 2 zou op de situatie van mijn zoon van toepassing kunnen zijn. Mijn zoon is zijn activiteit 
van stagiair advocaat gestart op 24 augustus 2021. In de maand augustus heeft hij dus welgeteld 5 
werkdagen als zelfstandige gewerkt. Het lijkt mij dan ook dat hij binnen dit tijdsbestek geen tachtig 
uur gewerkt kan hebben.  
 
Ik verzoek u dan ook om uw beslissing tot schrapping van het basisbedrag van 93,93 euro en van de 
leeftijdstoeslag van 28,72 euro ongedaan te maken.” 
 

 

4. Standpunt van verwerende partij: 

 

- De verwerende partij heeft bij de beslissing d.d. 4 mei 2022 een bedrag van € 122,65 van 
verzoekster teruggevorderd waarbij werd meegedeeld wat volgt: 

“Wij hebben jouw recht op het Groeipakket opnieuw onderzocht voor de periode van 08/2020. 
 
Wij hebben vastgesteld dat je een bedrag van € 122,65 hebt ontvangen waarop je geen recht had 
voor het kind ………………………………. Dit bedrag bestaat uit: 
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 ……………………………………: Basisbedrag en Leeftijdstoeslag 
 
Jongeren die een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen tijdens de periode waarin zij 
onderwijs of een vorming volgen, hebben geen recht op het Groeipakket. ………………………….. is sinds 
24-08-20212 ingeschreven als zelfstandige in hoofdberoep. Hierdoor heeft hij vanaf 01-08-2020 geen 
recht meer op het Groeipakket (artikel 8, §2, 3°, Groeipakketdecreet en artikel 29 BVR Rechtgevend 
kind).” 
 
 

- Bij e-mail d.d. 14 juni 2022 heeft verwerende partij aan de Geschillencommissie haar 
standpunt weergegeven als volgt: 

“Het kind ………………. (°………………..) volgde de lessen in het hoger onderwijs tijdens het schooljaar 
2019/2020. 

Voor de daarop volgende schooljaren ontvingen wij geen fluxen D062 meer. 

Als schoolverlater kan ………… nog recht hebben op het Groeipakket tijdens de periode die loopt van 
09/2020 tot 09/2021. 

Uit de raadplegingen van de DMFA, blijkt dat ………… een zelfstandige activiteit in hoofdberoep heeft 
uitgeoefend van 24/08/2020 tot 31/12/2021. 

Artikel 29§1,3° van het BVR rechtgevend kind bepaalt: : 

§1. De winstgevende activiteit van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, leidt 
tot de schorsing van de gezinsbijslagen, tenzij die activiteit 

3°uitgeoefend wordt door een kind als zelfstandige en daarbij geen bijdragen 
verschuldigd is als een zelfstandige in hoofdberoep 

Vermits ……….. wel degelijk onderworpen is aan de sociale zekerheid als zelfstandige in hoofdberoep 
sinds 24/08/2020 is er een beletsel voor de toekenning van het Groeipakket voor …………… vanaf 
08/2020 tot het einde van de periode schoolverlater (30/09/2021). 

Het groeipakket voor de maand augustus 2020 werd terecht teruggevorderd.” 

 
 

5. Beoordeling in rechte: 

 
Verzoekster betwist de beslissing van verwerende partij d.d. 4 mei 2022 en vraagt de annulering van 
de terugvordering van het Groeipakket voor de jongere ………………………… voor de maand augustus 
2020. 
 
 
5.1. Toepasselijke bepalingen betreffende het Groeipakket  
 
De bepalingen van artikel 8, § 2 Groeipakketdecreet stellen dat:  

 
2 Uit het standpunt van verwerende partij d.d. 14 juni 2022 en raadpleging van de officiële gegevens blijkt dat hier per 
vergissing ‘2021’ i.p.v. ‘2020’ werd vermeld. 
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“Het kind, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, geeft recht op gezinsbijslagen: 
1° tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt; 
2° tot en met de maand waarin het 21 jaar wordt als het een specifieke 
ondersteuningsbehoefte heeft als vermeld in artikel 16; 
3° tot en met de maand waarin het kind 25 jaar wordt als het leerling, student, stagiair of 
schoolverlater is, overeenkomstig de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden en met 
behoud van de toepassing van punt 1° en 2°; 
4° zonder leeftijdsbeperking voor de toepassing van boek 5, deel 2, als het ten minste 21 jaar oud 
was op 1 juli 1987 en behoort tot een van de categorieën, vermeld in artikel 63, eerste lid, 2°, van de 
samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 
zoals dat gold vóór de wijziging door de wet van 29 december 1990. 
 
De gezinsbijslag wordt in de gevallen, vermeld in het eerste lid, 2°, 3° en 4°, toegekend 
overeenkomstig de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden. 

De Vlaamse Regering kan bepaalde categorieën van kinderen die vóór 1 januari 2019 recht hadden 
op kinderbijslag of toeslagen op basis van de kinderbijslagreglementering, en die uitgesloten worden 
van dat recht door de toepassing van het eerste lid, recht geven op gezinsbijslagen.” 

 
Conform artikel 29 van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 5 oktober 2018 tot vaststelling van 
de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de 
toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de 
universele participatietoeslagen (verder BVR Rechtgevend kind genoemd), stellen in uitvoering van 
de bepalingen van artikel 8, § 2, eerste lid, 3° en tweede lid Groeipakketdecreet betreffende 
winstgevende activiteiten uitgevoerd door een student: 
 
“§ 1. De winstgevende activiteit van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, leidt tot 
de schorsing van de gezinsbijslagen, tenzij die activiteit: 

1° gedurende maximaal 475 uur, waarvoor een verminderde sociale bijdrage verschuldigd is, 
uitgeoefend wordt in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten als vermeld in 
titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

2° in een maand niet meer dan tachtig uren uitgeoefend wordt in het kader van elke 
tewerkstelling, die geen tewerkstelling is als vermeld in punt 1°; 

3° uitgeoefend wordt door een kind als zelfstandige en daarbij geen bijdragen verschuldigd is 
als een zelfstandige in hoofdberoep. 

Als het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, een sociale uitkering ontvangt op basis 
van een Belgische of buitenlandse regeling over ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, 
beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking als vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 5, van 
de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, worden 
de gezinsbijslagen geschorst voor de maand waarop de uitkering betrekking heeft. Als het een sociale 
uitkering ontvangt die voortvloeit uit een tewerkstelling tijdens een systeem van alternerend leren of 
een bezoldigde stageovereenkomst, worden de maandelijkse gezinsbijslagen niet geschorst. 
 
§2. De tewerkstelling die het kind dat een systeem van alternerend leren en werken volgt, uitoefent 
in het kader van de praktische opleiding op de werkplek, of die het kind uitoefent tijdens een 
bezoldigde stageovereenkomst, worden niet beschouwd als een winstgevende activiteit. Met 
betrekking tot de voorwaarden gesteld in het eerste lid van de eerste paragraaf van dit artikel, 
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moeten de voorwaarden uit artikel 1, 2°, derde zin van het Koninklijk Besluit van 14 juli 1995 waarbij 
sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VII van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten, vervuld worden in hoofde van 
de leerling die een systeem van alternerend leren en werken volgt.” 
 
 
Bij de Bisnota aan de leden van de Vlaamse Regering d.d. 13 juli 2018 wordt aangaande deze 
bepalingen van artikel 29 BVR Rechtgevend kind volgende verduidelijking gegeven:    
 
“Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden een winstgevende activiteit kan worden uitgeoefend 
door een kind dat niet-hoger en/of hoger onderwijs volgt.  
 
“Een van de voornaamste knelpunten in de huidige toepassing is het feit dat er onvoldoende 
afstemming is met de regelgeving inzake studentenarbeid. De verschillende toepassing waarbij voor 
het jobstudentenstatuut er een tewerkstelling van 475 uur per jaar wordt aanvaard, die soms tot 
problemen leidde voor de toepassing van de 240-uurnorm per kwartaal, wordt opgeheven. Zo 
kunnen ouders niet langer geconfronteerd worden met terugvordering wanneer hun kinderen wel in 
orde waren voor de RSZ – regelgeving, maar niet voor de kinderbijslagregelgeving, wat tot veel 
onbegrip leidt.  
 
Er wordt evenwel geen onbeperkte arbeid toegelaten naast deze jobstudentenarbeid, scholieren en 
studenten moeten immers voldoende tijd aan hun studie kunnen besteden. De huidige 240-uurnorm 
per kwartaal, wordt hervormd tot en 80-uur norm per maand. Dit komt tegemoet aan de huidige 
problematiek die vele ouders bij het afstuderen van hun kinderen ondervinden. Zo zal een 
afgestudeerd kind, dat in augustus bv. Een vakantiejob doet, en vanaf september voltijds begint te 
werken, zijn recht op kinderbijslag verliezen voor het volledige kwartaal, dus van juli t.e.m. 
september. Dit betekent dus een terugvordering, ook voor de maand juli. Deze administratieve 
overlast voor ouders wordt weggewerkt en de situatie (en eventuele terugvordering) wordt maand 
per maand bekeken.  
 
Daarnaast ondermijnen we ook het vrij initiatief niet en kunnen student-zelfstandigen, maar ook 
studenten die een bijberoep als zelfstandige hebben, toch nog recht hebben op gezinsbijslagen. Enkel 
de kinderen die zelfstandige in hoofdberoep zijn worden uitgesloten van de toepassing van de 
gezinsbijslagen.  
 
Voor het deeltijds onderwijs en het alternerend leren, gelden de bepalingen van het koninklijk besluit 
van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VII van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten. De tewerkstelling 
van een kind dat een systeem van alternerend leren volgt of een bezoldigde stageovereenkomst 
heeft, wordt niet meegeteld als winstgevende activiteit.  
 
Voor zowel het voltijds als het deeltijds onderwijs geldt bovendien dat het ontvangen van een sociale 
uitkering op basis van een Belgische of buitenlandse regeling betreffende ziekte, invaliditeit, 
arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking bedoeld in hoofdstuk IV, 
afdeling 5, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, leidt tot de schorsing 
van de toekenning van de gezinsbijslag. 
 
De sociale uitkering die een kind ontvangt ten gevolge van een tewerkstelling tijdens een systeem 
van alternerend leren of een bezoldigde stageovereenkomst, vormt evenwel geen belemmering.” 
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Uit deze toelichting blijkt derhalve dat de bepalingen van artikel 29, § 1, eerste lid, 1° en 2° BVR 
Rechtgevend kind geen betrekking kunnen hebben op een activiteit als zelfstandige.  Ongeacht het 
aantal uren dat als zelfstandige worden gepresteerd, vormt  die activiteit als zelfstandige geen 
beletsel voor de toekenning van het Groeipakket in de hoedanigheid van student, tenzij het een 
activiteit als zelfstandige in hoofdberoep betreft.  
 
 
5.2. Administratieve onderrichtingen 

In de Bijlage 1 d.d. 25 februari 2021 bij de Toelichtingsnota nr. 14 (d.d. 25 september 2019 
betreffende ‘Kinderen + 18 jaar – Studenten en schoolverlaters’) van het Agentschap Uitbetaling 
Groeipakket (VUTG) betreffende ‘Winstgevende activiteit’ worden dienaangaande volgende 
administratieve richtlijnen gegeven: 
 

“1. Inleiding 

Er bestaat een onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de maand waarin het kind 18 
jaar wordt of tot en met de maand waarin het kind 21 jaar wordt indien  erkend als kind met 
een specifieke ondersteuningsbehoefte. 
Vanaf de leeftijd van 18 jaar (of 21 jaar) is het recht verbonden aan een aantal voorwaarden: 

 Niet-hoger onderwijs: inschrijving van minstens 17 lesuren en de verplichting de lessen te 
volgen. 

 Hoger Onderwijs: inschrijving van minstens 27 studiepunten of minder dan 24 studiepunten 
in een diplomajaar. 

 Erkend onderwijs in het buitenland 
 Schoolverlater: nog 12 maanden recht als voldaan aan de algemene voorwaarden hieronder 

Gemeenschappelijke voorwaarden die geen beletsel vormen voor de uitbetaling: 

 Maximaal 475 uren per kalenderjaar werken als student (een arbeidsovereenkomst voor 
studenten zoals vermeld in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten) 

 Daarnaast nog maximaal 80 uren per maand werken als werknemer3 
 Werken als zelfstandige waarbij geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in 

hoofdberoep. 

Het ontvangen van een sociale uitkering4 die voortvloeit uit een regeling over ziekte, invaliditeit, 
arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid of loopbaanonderbreking zijn een beletsel voor het 
toekennen van de gezinsbijslag voor de maand(en) waarop de uitkering betrekking heeft5 . 
 
Bijzonderheden: 

 
3 “Combinatie met tewerkstelling student (verminderde bijdrage) mogelijk.” 
4 “Ook een sociale uitkering die voortvloeit vanuit een toegelaten activiteit als student vormt een beletsel. Hierop is enkel 
een uitzondering voorzien voor jongeren die een regeling van alternerend leren en werken volgen of een bezoldigde 
stageovereenkomst.” 
5 “Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dit enkel een beletsel voor de zorgtoeslag.” 
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 Tewerkstellingen in het kader van een opleiding alternerend leren en werken of een 
bezoldigde stageovereenkomst6 tellen niet mee voor de bepaling van de 80-urennorm. 
Sociale uitkeringen die hieruit voortvloeien vormen ook geen beletsel gedurende de periode 
waarin de jongere de hoedanigheid van student heeft7 

 Tewerkstelling in het kader van Individuele Beroepsopleiding (IBO) tellen niet mee voor de 
bepaling van de 80-urennorm8. 
Ontvangt de jongere louter een IBO-premie dan is dit geen beletsel voor de gezinsbijslag. 
Indien de jongere daarnaast nog een sociale uitkering (inschakelingsuitkering of 
werkloosheidsuitkering) ontvangt, vormt dit wel een beletsel. 

 Voor de schoolverlater is het ontvangen van een inkomensvervangende tegemoetkoming9 
een beletsel (leefloon en integratietegemoetkoming daarentegen niet). 

Er wordt geen rekening gehouden met inkomsten10 
. 
2. Winstgevende activiteit 

Binnen het Groeipakket wordt er voor de vaststelling of een tewerkstelling een beletsel vormt voor 
de student of de schoolverlater getoetst of de tewerkstelling voldoet aan de 80-urennorm. Dit 
betekent dat de student/schoolverlater per maand niet meer dan 80 uren per maand effectieve 
prestaties levert . 
 
Er wordt geen rekening gehouden met ontvangen vergoedingen en inkomsten. 
 
Tewerkstellingen waarvoor geen DMFA-gegevens worden ontvangen, worden niet in rekenschap 
genomen en worden beschouwd als een toegelaten activiteit. 
 
Hieronder volgt een overzicht van enkele specifieke tewerkstellingen en de beoordeling voor het 
vaststellen van het recht: 

 Gelegenheidswerker 

Studenten kunnen in bepaalde sectoren, waaronder horeca, 50 dagen11 werken als 
gelegenheidswerker. Voor deze tewerkstellingen wordt er ook een bepaalde formule van 
verminderde sociale bijdrage gehanteerd. 
 
Vooraleer de jongere zich kan beroepen op dergelijke tewerkstelling dient hij eerst de 475-uren die 
worden toegekend aan studenten op te gebruiken. 
 
Bijgevolg worden de tewerkstellingen als gelegenheidswerker getoetst aan de 80-urennorm op basis 
van de DmfA. 

 
6 “Alle stages die kaderen in het volgen van een opleiding en noodzakelijk zijn voor het behalen van een diploma zijn 
toegelaten.” 
7 “Tijdens de 12 maanden schoolverlater vormt de uitkering die voortvloeit uit een toegelaten activiteit binnen het stelsel 
van alternerend leren en werken een beletsel” 
8 “Hetzelfde principe geldt ook voor beroepsinstapstage, beroepsinlevingsstage en beroepsinlevingsovereenkomst.” 
9 “Voor studenten is het ontvangen van een IVT geen beletsel, behalve voor de zieke student onder artikel 20, §4 van het 
BVR Rechtgevend kind.” 
10 “Uitzondering: de jongere die een stage doorloopt om in een openbaar ambt te kunnen worden benoemd, mag bij het 
uitvoeren van die stage geen vergoeding of loon krijgen.” 
11 “Een uur tewerkstelling wordt gecodeerd als een dag.” 
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 Flexijobs 

Aangezien er binnen het Groeipakket geen rekening wordt gehouden met inkomsten, wordt er enkel 
getoetst of de jongere bij het uitoefenen van een flexijobs voldoet aan de 80-urennorm op basis van 
de DmFa. 

 Onthaalouders 

Onthaalouders krijgen vaak geen statuut maar een onkostenvergoeding. Er wordt binnen het 
Groeipakket geen rekening gehouden met deze onkostenvergoeding, enkel met het aantal 
gepresteerde uren op basis van de DmFa. 
 
Indien de jongere onthaalouder is binnen een statuut als zelfstandige dan vormt dit enkel een 
beletsel indien die een zelfstandige activiteit is in hoofdberoep. 

 Atleet 

Aangezien er binnen het Groeipakket geen rekening wordt gehouden met inkomsten, wordt er enkel 
getoetst of de jongere bij het uitoefenen van een activiteit als atleet voldoet aan de 80-urennorm op 
basis van de DmFa. 

 Code A17 – Socio-culturele sector en sportmanifestaties 

Aangezien er voor deze tewerkstellingen  geen DMFA wordt gegenereerd, vormt deze tewerkstelling 
geen beletsel. 

 Tewerkstelling Onderwijs 

Bij tewerkstellingen in het onderwijs, bijvoorbeeld als schoolverlater, wordt er steeds een 
arbeidscontract afgeleverd dat loopt van het begin van het schooljaar tot het einde van 
het schooljaar. Tijdens de zomervakantie is er geen arbeidscontract, maar wordt er wel een 
gelijkgesteld loon uitbetaald, er zijn geen gepresteerde uren in deze periode. 
 
Aangezien er voor de maanden tijdens de schoolvakantie geen gepresteerde uren zijn, is er geen 
beletsel voor het recht op gezinsbijslag. 

 Tewerkstelling als gemeenteraadslid 

Aangezien er binnen het Groeipakket geen rekening wordt gehouden met inkomsten, worden de 
effectief gepresteerde uren getoetst aan de 80-urennorm. 
 
Dossiers waarin er specifieke winstgevende activiteiten voorkomen en het niet duidelijk is of deze 
tewerkstelling mogelijk een beletsel vormt, worden voorgelegd aan advies@vutg.be 
 
 
2.1. Sociale uitkering uit een toegestane activiteit 
 

Alternerend leren werken 
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De tewerkstelling die het kind dat een systeem van alternerend leren en werken volgt, uitoefent in 
het kader van de praktische opleiding op de werkplek, of die het kind uitoefent tijdens een bezoldigde 
stageovereenkomst, wordt niet beschouwd als een winstgevende activiteit. Indien een jongere in dit 
geval een sociale uitkering ontvangt, dient te worden nagegaan of deze uitkering voortvloeit uit een 
tewerkstelling in het kader van alternerend leren en werken. Dit kan worden nagevraagd bij de 
begunstigden of bij de jongere zelf. 
 
Als blijkt dat dit zo is, dan vormt het ontvangen van de uitkering geen beletsel gedurende de periode 
waarin de jongere de hoedanigheid van student heeft12.   
 
Zowel studenten die geen tewerkstelling in het stelsel van alternerend leren en werken of een 
bezoldigde stageovereenkomst uitoefenen als voor schoolverlaters is het ontvangen van een sociale 
uitkering steeds een beletsel voor de gezinsbijslag voor de maand waariop de uitkering betrekking 
heeft. 
 
 
3. Tewerkstelling als werknemer 

Op het einde van elke maand zal GPA op basis van de RIP controleren of er een niet-toegelaten 
activiteit van meer dan 10 dagen heeft plaatsgevonden in die maand. 

 RIP geeft een toegelaten activiteit aan over de betrokken maand: er wordt geen actie 
ondernomen. 

 RIP geeft een niet-toegelaten activiteit aan over de betrokken maand maar deze duurde 
minder dan 10 dagen: er wordt geen actie ondernomen. 

 RIP geeft een niet-toegelaten activiteit aan over de betrokken maand die minstens 
10 dagen duurde: de betaling wordt in beletsel gezet. 
Op dat moment wordt een motiveringsbrief verstuurd naar de begunstigden met de reden 
van het beletsel. De begunstigden kunnen naar aanleiding van de ontvangst van deze 
motiveringsbrief aantonen dat het gaat om een toegelaten activiteit13. De betalingen kunnen 
dan hervat worden. 

Bij ontvangst van de DmFa zal GPA een nieuwe controle uitvoeren op basis van de ontvangen 
gegevens. 
 
Voor wat betreft het aantal gewerkte uren per maand, zal GPA de uren per kwartaal verdelen over 
de betrokken maanden volgens het aantal gewerkte dagen per maand. 
 
De beslissing om de betalingen in beletsel te zetten op basis van de controle van de DmFa dient aan 
de begunstigden te worden gemotiveerd. De motivering dient niet opnieuw te gebeuren indien de 
betalingen reeds in beletsel waren gezet op basis van de ontvangen RIP. 
 
De begunstigden kunnen aan de hand van bewijsstukken aantonen dat er voor 1 of meerdere 
maanden van het betrokken kwartaal toch recht is op gezinsbijslagen, bijvoorbeeld omdat het aantal 
gepresteerde uren voor 1 of meerdere maanden onder de 80-urennorm ligt. 
 
 

 
12 “Tijdens de 12 maanden schoolverlater vormt de uitkering die voortvloeit uit een toegelaten activiteit binnen het stelsel 
leren en werken een beletsel.” 
13 “Het feit dat het gaat om een toegelaten activiteit dient aan de hand van bewijsstukken te worden aangetoond.” 
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4. Zelfstandige in hoofdberoep 

Indien uit de ARZA-flux blijkt dat de jongere is aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep14 (code A 
of L) zal GPA de betaling in beletsel zetten over de betrokken periode. De begunstigden worden 
hierover ingelicht via een motiveringsbrief. 
 
5. Sociale uitkering 

Als uit de fluxen blijkt dat de jongere een sociale uitkering ontvangt, dan dient de consulent na te 
gaan of deze uitkering voortvloeit uit een tewerkstelling in het kader van alternerend leren en werken 
of een bezoldigde stageovereenkomst om te bepalen of dit een beletsel is voor de leerling/student. 
Indien er geen andere actviteit/prestaties zijn buiten de tewerkstelling in het kader van alternerend 
leren en werken of en bezoldigde stageovereenkomst, mag aangenomen worden dat de uitkering 
geen beletsel vormt. Indien niet, dient betrokkene hierover bevraagd te worden en dient hij de 
bewijsstukken aan te leveren. 
 
Als de sociale uitkering inderdaad voortvloeit uit een tewerkstelling in het kader van leren en werken 
dan vormt de sociale uitkering geen beletsel voor het recht op gezinsbijslag tot zolang de jongere de 
hoedanigheid van student heeft. Op het moment dat de leerling/student schoolverlater wordt en hij 
deze uitkering blijft ontvangen, dan vormt dit wel beletsel.” 
 
 

5.3. In casu 

Verwerende partij heeft het Groeipakket voor de jongere ………………………….. (° …………………….) aan 
verzoekster betaald tot en met 31 augustus 2020 in de hoedanigheid van student in toepassing van 
de bepalingen van artikel 8, § 2, 1e lid, 3° Groeipakketdecreet. 

Gezien bleek dat de jongere ……………………………… vanaf 24 augustus 2020 een activiteit als 
zelfstandige in hoofdberoep uitoefende, werd de betaling van het Groeipakket stopgezet en werd er 
bij betwiste beslissing d.d. 4 mei 2022 overgegaan tot terugvordering van het Groeipakket voor de 
maand augustus 2020 waarbij verwerende partij verwijst naar de bepalingen van artikel 29, § 1, 
eerste lid, 3° BVR Rechtgevend kind (activiteit als zelfstandige in hoofdberoep vormt een beletsel). 

Verzoekster stelt daarentegen dat enkel de bepalingen van artikel 29, § 1, eerste lid, 2° BVR 
Rechtgevend kind toepasselijk zijn en er geen sprake was van een tewerkstelling van meer dan 80 
uren in de maand augustus 2020 zodat het Groeipakket voor deze maand toch zou moeten worden 
toegekend: 

“Enkel § 1, 2 zou op de situatie van mijn zoon van toepassing kunnen zijn. Mijn zoon is zijn activiteit 
van stagiair advocaat gestart op 24 augustus 2021. In de maand augustus heeft hij dus welgeteld 5 
werkdagen als zelfstandige gewerkt. Het lijkt mij dan ook dat hij binnen dit tijdsbestek geen tachtig 
uur gewerkt kan hebben.”  
 

Uit de toelichting bij de Bisnota aan de leden van de Vlaamse Regering d.d. 13 juli 2018 blijkt 
evenwel dat de bepalingen van artikel 29, § 1, eerste lid, 1° en 2° BVR Rechtgevend kind geen 
betrekking kunnen hebben op een activiteit als zelfstandige.  Ongeacht het aantal uren dat als 
zelfstandige worden gepresteerd, vormt de  activiteit als zelfstandige geen beletsel voor de 

 
14 “Er wordt rekening gehouden met de aanvangsdatum die vermeld staat op het ARZA-bericht.” 
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toekenning van het Groeipakket in de hoedanigheid van student, tenzij het een activiteit als 
zelfstandige in hoofdberoep betreft. Ter herinnering (met eigen cursivering en onderlijning): 
 
“Een van de voornaamste knelpunten in de huidige toepassing is het feit dat er onvoldoende 
afstemming is met de regelgeving inzake studentenarbeid. De verschillende toepassing waarbij voor 
het jobstudentenstatuut er een tewerkstelling van 475 uur per jaar wordt aanvaard, die soms tot 
problemen leidde voor de toepassing van de 240-uurnorm per kwartaal, wordt opgeheven. Zo 
kunnen ouders niet langer geconfronteerd worden met terugvordering wanneer hun kinderen wel in 
orde waren voor de RSZ – regelgeving, maar niet voor de kinderbijslagregelgeving, wat tot veel 
onbegrip leidt.  
 
Er wordt evenwel geen onbeperkte arbeid toegelaten naast deze jobstudentenarbeid, scholieren en 
studenten moeten immers voldoende tijd aan hun studie kunnen besteden. De huidige 240-uurnorm 
per kwartaal, wordt hervormd tot en 80-uur norm per maand. Dit komt tegemoet aan de huidige 
problematiek die vele ouders bij het afstuderen van hun kinderen ondervinden. Zo zal een 
afgestudeerd kind, dat in augustus bv. een vakantiejob doet, en vanaf september voltijds begint te 
werken, zijn recht op kinderbijslag verliezen voor het volledige kwartaal, dus van juli t.e.m. 
september. Dit betekent dus een terugvordering, ook voor de maand juli. Deze administratieve 
overlast voor ouders wordt weggewerkt en de situatie (en eventuele terugvordering) wordt maand 
per maand bekeken.  
 
Daarnaast ondermijnen we ook het vrij initiatief niet en kunnen student-zelfstandigen, maar ook 
studenten die een bijberoep als zelfstandige hebben, toch nog recht hebben op gezinsbijslagen. 
Enkel de kinderen die zelfstandige in hoofdberoep zijn worden uitgesloten van de toepassing van 
de gezinsbijslagen.” 
 
 
De Geschillencommissie meent dat er geen twijfel over bestaat dat de advocatuur een vrij beroep 
betreft. Hoewel de beginnende advocaat eerst een stage dient te lopen bij een stagemeester, oefent 
de beginnende advocaat reeds het beroep uit en is hij als zodanig dan ook in principe als zelfstandige 
in hoofdberoep ingeschreven15 en betreft deze stageperiode geen tewerkstelling als bedoeld in de 
bepalingen van artikel 29, § 1, eerste lid 2° BVR Rechtgevend kind. 

Uit raadpleging van de officiële gegevens blijkt dat de jongere ………………………….. als zelfstandige in 
hoofdberoep was ingeschreven van 24 augustus 2020 tot 31 december 2021 en er in het kader van 
deze activiteit geen Dmfa-aangiftes kunnen worden teruggevonden. 

De Geschillencommissie besluit dan ook dat verwerende partij in toepassing van de bepalingen van 
artikel 29, § 1, eerste lid, 3° BVR Rechtgevend kind terecht is overgegaan tot de terugvordering van 
het Groeipakket voor de maand augustus 2020. 

 

6. Beslissing: 

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

 
15 Advocaat.be - Advocaat worden - stage - stageverplichtingen of Wat is een vrij beroep? – ikwilstarten 
(acerta.be) ; zie ook artikel 142 Codex Deontologie voor advocaten 
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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 verzoeker ontvankelijk doch ongegrond is vermits verwerende partij terecht is 
overgegaan tot terugvordering van het Groeipakket voor de jongere ……………………. voor de maand 
augustus 2020 in toepassing van de bepalingen van artikel 29, § 1, eerste lid, 3° BVR Rechtgevend 
kind gelet op diens activiteit als zelfstandige in hoofdberoep vanaf 24 augustus 2020. 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 16 september 2022; 
 

De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

Mevrouw Linda Aerts (Opgroeien regie) en mevrouw May-Li Marchand (Parentia), leden. 

 

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

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

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

 

 

 

De voorzitter       De secretaris 

 

 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 

 


