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

 
 

OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/078 

2 september 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/19/A0103 

 

INZAKE : ............, wonende te ……….    
– Verzoeker -  

TEGEN :  

............, met maatschappelijke zetel te …….  
- Verwerende partij -  
 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoekschrift dat door de verzoeker werd ingediend per e-mail d.d. 14 
december 2019 bij de Geschillencommissie, gericht tegen de beslissing d.d. 13 
december 2019 van verwerende partij; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 21 januari 2020 waarbij aan 
verzoeker de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld met betrekking tot 
de periode met ingang van 1 januari 2019; 

Gelet op het feit dat verzoeker op 16 januari en 22 januari 2020 beroep 
aangetekend heeft bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling .........., tegen de beslissing 
van verwerende partij, werd de voorziene zitting van de Geschillencommissie op 3 
april 2020, uitgesteld tot na de uitspraak van de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling 
..........; 
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Gelet op het feit dat verzoeker op 21 mei 2021 beroep aangetekend had bij het 
Arbeidshof Gent, afdeling Gent, tegen het vonnis van de Arbeidsrechtbank van 6 mei 
2021 (…………..) werd het vastleggen van een nieuwe datum voor de zitting van de 
Geschillencommissie uitgesteld tot na de uitspraak van het Arbeidshof Gent, 
afdeling Gent; 

Gelet op het feit dat het Arbeidshof Gent, afdeling Gent, op 16 mei 2022 haar arrest 
(…………) geveld heeft, werd de nieuwe datum voor de zitting van de 
Geschillencommissie vastgelegd op 2 september 2022;  

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun 
belangen op deze zitting van 2 september 2022 kunnen komen verdedigen of zich 
daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat verzoeker aanwezig is op de zitting van 2 september 2022 en 
werd gehoord;  

Gelet op het feit dat verwerende partij niet op de zitting van 2 september 2022 is 
verschenen of zich heeft laten vertegenwoordigen; 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

Voormeld verzoek is gericht tegen de beslissing van verwerende partij van 13 december 2019 tot 
terugvordering van zowel toeslagen voor langdurig arbeidsongeschikten (onder de Algemene 
Kinderbijslagwet) als sociale toeslagen (bij toepassing van het Groeipakket). De reden hiervan zou 
zijn dat fraude aan de basis ligt van de onterecht uitbetaalde kinderbijslagen voor de periode van 1 
september 2014 tot 31 oktober 2019. De Geschillencommissie verklaarde zich bevoegd voor de 
periode vanaf 1 januari 2019. 

 

3. Standpunt en argumentatie van verzoeker: 

In zijn verzoekschrift aan de Geschillencommissie d.d. 14 december 2019 verwoordt verzoeker zijn 
standpunt als volgt: 

“De herberekening van kinderbijslag gebeurde op basis van foutieve documentatie, waardoor de 
terugvordering onterecht is. De documentatie waarop men zich zou hebben gebaseerd werd mij 
nooit voorgelegd, ook al vroeg ik deze informatie op. 
 
Mevrouw ............maakt geen deel uit van mijn gezin, men heeft dit foutief afgeleid en mij valselijk 
beschuldigd van frauduleuze handelingen. Bij ........................ kan of wil men geen bijkomende 
inlichtingen verschaffen of zijn ze daarvoor niet bevoegd zeggen ze zelf.  
 
Mevr. ............is niet mijn partner en ik heb met haar ook geen huishouden. Wij hebben geen 
gemeenschappelijke huishouding en wij leven niet samen. Zij heeft haar eigen huurcontract en zij 
heeft daarnaast haar eigen woning (aankoopakte). Er is geen sprake van financiële afhankelijkheid 
tussen haar en mij, zij doet haar eigen boodschappen, zij kookt/woont/leeft apart, … Er is geen 
sprake van taken, activiteiten en andere huishoudelijke activiteiten tussen mevr. ............en mij. Zij 
regelt haar eigen inkomsten en uitgaven, doet haar eigen was en staat in voor het onderhoud van 
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haar woning. Ik doe hetzelfde maar dan in mijn woonst uiteraard en er is ook geen budget dat 
gemeenschappelijk wordt besteed. Bij ............ heeft men geen reden gegeven waarom mevr. 
............volgens hen tot mijn gezin zou behoren.  
 
Ik vulde de documenten wel behoorlijk in (er is geen sprake van frauduleuze handelingen) en dit naar 
eer en geweten en volledig waarheidsgetrouw en mijn gezinsinkomsten liggen effectief lager dan het 
toegelaten bedrag zowel in 2015, 2016 en 2017. Dus blijkt dat men beschikt over foutieve fiscale 
gegevens.  
 
Louter op veronderstellingen ontneemt men mij ook mijn recht op sociale toeslag voor het jaar 2013 
en 2014, ook dan lag mijn gezinsinkomen lager dan het toegelaten bedrag. Ik betwist dus het 
gezinsinkomen hetwelk men heeft gebruikt voor de herberekening. 
 
Het inkomen van mevr. ............is voor haar gezin en niet voor het mijne, dus dient men haar 
inkomsten te verwijderen voor de correcte berekening. Ik blijf erbij dat mijn gezinsinkomen wel 
degelijk voldoet aan de inkomensvoorwaarden vermeld in artikel 50TER AKBW, artikel 18 en artikel 
222 van het Groeipakketdecreet en het Besluit Vlaamse Regering – Sociale Toeslagen.  
 
Ik betwist de terugvordering en daarenboven vind ik het niet kunnen dat men mij onterecht beticht 
van fraude. Daarom vraag ik u deze terugvordering van de sociale toeslagen en van de intresten als 
compleet ongegrond en niet-ontvankelijk te willen verklaren.  
 
In het vonnis dd. 16/06/2016 (zie bijlage blz. 5 en blz. 6) van de familie- en jeugdrechtbank van de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Dendermonde staat expliciet dat: mijn kinderen 
............ en ............hun hoofdverblijfplaats hebben bij mij en dat het secundair verblijf bij hun mama 
in wordt geregeld in onderling overleg.  
Dit blijkt o.a. uit officiële documenten en uit het Rijksregister (zie bijlagen blz. 7, 8, 9 en 10).  
 
Het exclusief ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door mij, dit wegens de ziektetoestand van de 
moeder. De kinderen vallen fiscaal volledig ten laste van mij en de kinderbijslag komt ook aan me 
toe.  
 
De kinderen worden enkel door mij opgevoed, dus is hier ook sprake van een eenoudergezin (dd. 
17.04.2014 referentie……………………….).  
 
Ik ben niet gehuwd en vorm geen feitelijk gezin met mevr. ............. Ik ken mevr. ............al 12 jaar en 
vormde nooit een gezin met haar! Zij wou kinderen en ik ook, dit werd zo gepland in samenspraak 
met mijn toenmalige partner (met wie ik 9 jaar een relatie had) omdat zij geen kinderen meer kon 
krijgen. ............is de mama van mijn kinderen, maar niet mijn partner. Ik woon sinds dd. 02/05/2005 
alleen en zonder partner (…) 
 

(…) 
 
Een latrelatie is een liefdesrelatie waarbij 2 minnaars in hoofdzaak een monogame relatie hebben en 
ervoor kiezen geen gezamenlijke huishouding te voeren, maar apart te wonen. Hiervoor werd steeds 
bewust gekozen in mijn geval en nog omdat beide partners hun zelfstandigheid niet opgeven. Mijn 
gezin bestaat uit ............, ............ en mezelf. 
 
 
Er is geen co-ouderschap regeling, ik bepaal de opvoeding van de kinderen en heb hiervoor exclusief 
ouderlijk gezag, dus is er zelfs geen sprake van juridische fictie. Bovendien is er sprake van een 
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ongeneeslijke bloedkanker, ………………………….., bij mevr. ............. Mevr. ............verbleef anderhalf 
jaar in verschillende ziekenhuizen tussen januari 2015 en december 2018. Dit betekent nogmaals dat 
mevr. ............geen deel uit maakt van mijn gezin!” 
 
 
Ter zitting bevestigt de verzoeker dat mevrouw ............ de mama is van zijn kinderen maar dat hij 
nooit met haar een gezin heeft gevormd.  Door de ziekte van mevrouw ............ heeft hij vrij snel de 
opvoedingstaak op zich moeten nemen voor zijn kinderen, waardoor hij van mening is dat hij een 
eenoudergezin vormt.   Hij verwijst naar de omvangrijke stukkenbundel die werd neergelegd voor 
het Arbeidshof ter staving van zijn argumentatie.   
Op de vraag van de Geschillencommissie naar de woonplaats van mevrouw ............ en de kinderen 
antwoordt de verzoeker dat mevrouw ............ in ............ woont en vaak in het ziekenhuis verblijft.  
Met de kinderen verblijft hij bijna elke schoolvakantie in Spanje maar ze zijn bij hem gedomicilieerd.  
Door corona waren er vaak vluchten geannuleerd waardoor hij op die momenten niet naar Spanje 
kon gaan met de kinderen.  Tijdens het kleuteronderwijs verbleef hij vaker in Spanje met de 
kinderen maar sinds het lager onderwijs is het verblijf in Spanje beperkt tot de schoolvakanties. 
 
 
 

4. Standpunt van verwerende partij: 
 

- Beslissing van ............ d.d. 13.12.2019: 
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AANGETEKEND – Herberekening van uw kinderbijslag 
 
Mijnheer 
 
Op 10.09.2019 werden wij door de Sociale Inspectie- en Begeleidingsdienst VUTG op de hoogte 
gebracht van het feit dat u in feite een gezin vormt met Mevrouw ………., zonder dat zij officieel op uw 
adres is gedomicilieerd en dit met ingang vanaf 01.06.2013. 
Concreet heeft u over de periode van 01.06.2013 tot en met 31.12.2018 ten onrechte de sociale 
toeslag genoten voor personen die langdurig arbeidsongeschikt zijn (art. 50TER AKBW). 
Vanaf 01.01.2019 tot en met 31.10.2019 heeft u de sociale toeslag zoals bepaald in artikel 18 en 
artikel 222 van het Groeipakketdecreet en zoals bepaald in het Besluit Vlaamse Regering – Sociale 
Toeslagen ten onrechte ontvangen.  Uit uw fiscale gegevens over 2016 en 2017 blijkt namelijk dat uw 
gezinsinkomen hoger ligt dan het toegelaten bedrag. 
Uit de fiscale gegevens over 2015,2016 en 2017 blijkt namelijk dat uw gezinsinkomsten hoger ligt 
dan het toegelaten bedrag. 
Wij vroegen u per post om ons uw gezinsinkomsten te bezorgen over 2013 en 2014. U vulde de 
documenten echter niet behoorlijk in.  Om die reden gaan wij er van uit dat uw gezinsinkomsten ook 
in deze twee jaren hoger liggen dan het toegelaten plafond en u geen recht opent op de voornoemde 
sociale toeslagen. 
De periode van 01.06.2013 tot en met 31.08.2014 kunnen wij echter als ‘verjaard’ beschouwen. 
Artikel 97 van het Groeipakketdecreet zegt namelijk voor recht dat de verjaring intreedt vanaf het 
ogenblik dat wij op de hoogte werden gebracht van de fraude min 5 jaar tot de betaaldatum van die 
maand.  Op 10.09.2019 werden wij op de hoogte gebracht min 5 jaar = 10.09.2014.  De kinderbijslag 
over september 2014 werd toegekend op 08.10.2014. 
Het debet dat wij dus effectief terug vorderen en waarop wij interesten berekenen bedraagt 6.686,65 
EUR over de periode van 01.09.2014 tot en met 31.10.2019. 
U verkreeg de sociale toeslagen door frauduleuze handelingen.   Daarom vorderen wij ook de 
interesten terug op de ten onrechte genoten toeslagen (art. 21 Wet van 11.04.1995 – Handvest van 
de Sociaal Verzekerde).  De interestvoet in sociale zaken bedraagt 7% sinds 2008. 
 
…………………………………….. 
 

- Standpunt zoals bezorgd door verwerende partij per e-mail d.d. 05.03.2020 op vraag van 
het secretariaat van de Geschillencommissie: 

“ … 

De feiten 

Op 31.12.2018 was Dhr. ............ ............ (………………………………………..) de bijslagtrekkende voor de 
kinderbijslag van de minderjarige kinderen ............ ............ (…………………………………….) en ............ 
............ (……………………………………). 

Hij eiste als vader destijds de kinderbijslag voor beide kinderen op, gezien het feit dat zij beiden op 
zijn adres werden gedomicilieerd. Zie bewijsstukken 1 en 2. 

Hierdoor werd er op 01.01.2019 in de applicatie van het Groeipakket een 
bijslagtrekkendenkerndossier geopend op naam van Dhr. ............ ............ voor de minderjarige 
kinderen. De moeder, Mevr. ............(……………………………..) is in de applicatie gekend als ‘bijkomende 
actor’. 
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............ ............ ontving op 10.09.2019 via het arbeidsauditoraat het PV van de Politiezone 
………………………............. (……………………………………………………. opgemaakt op 22.05.2019). Zie 
bewijsstuk 3. 

Op basis van deze documentatie en het advies van ons overheidsorgaan, is ............ ............ 
overgegaan tot het terugvorderen van de toeslagen voor langdurig werklozen (art. 42bis AKBW) en 
de toeslag voor langdurig zieken (art. 50ter AKBW) vanaf 01.06.2013 tot en met 31.12.2018 voor een 
bedrag van 5.231,29 EUR en van de sociale toeslagen (art. 18 en art. 222 Groeipakketdecreet) over 
de periode van 01.01.2019 tot en met 31.12.2019 voor een bedrag van 1.455,36 EUR. 

Op basis van artikel 97 van het Groeipakketdecreet (zie bewijsstuk 4) willen wij meedelen dat de 
periode van 01.06.2013 tot en met 31.08.2014 als verjaard is beschouwd. Het verjaarde debetbedrag 
bedraagt 702,60 EUR. 

Zoals C.O 1408 van 09.02.2018 voorschrijft, worden er op het niet verjaarde debet ook interesten 
gevorderd. De interesten bedragen sinds 2008 7% voor wat Sociale Zaken betreft. 

Het debet en de interesten werden in een aangetekend schrijven van 13.12.2019 betekend aan Dhr. 
............ ............. Zie bewijsstuk 5. 

............ ............ acht het feit dat Dhr. ............ ............ een feitelijk gezin vormt met Mevr. 

............voldoende bewezen op basis van de vaststellingen die in het PV ……………………………………….. 
dd. 22.05.2019 worden beschreven en de feiten die blijken uit het dossier kinderbijslag. 

Allereerst is er het feit dat Dhr. ............ ............ en Mevr. ............nooit officieel op hetzelfde adres 
hebben gewoond, maar toch gezamenlijk twee zonen hebben: ............ ............ en ............ ............. 
Dat Dhr. ............ ............ de vader is van de kinderen blijkt uit de afstamming in stijgende lijn. Zie 
bewijsstukken 6 en 7. 

Daarenboven zijn beide kinderen telkens slechts enkele dagen gedomicilieerd op het adres van hun 
moeder na hun geboorte. 

............ ............ was officieel elf dagen oud wanneer zijn adres officieel wijzigde van dat van zijn 
moeder, Mevr. ............, naar dat van zijn vader, Dhr. ............ ............. Zie bewijsstuk 1. 

............was officieel negen dagen oud wanneer hij gedomicilieerd werd op het adres van zijn vader, 
Dhr. ............ ............. Zie bewijsstuk 2. 

In ditzelfde PV (……………………………………..) wordt er melding gemaakt van het verbruik van 
elektriciteit en water. Officieel staat Dhr. ............ ............ sinds 15.05.2008 gedomicilieerd op het 
adres ............ te ............. Op 05.04.2013 en 05.08.2014 zijn de twee zoontjes op dit adres komen 
inwonen. 

Het waterverbruik voor drie gedomicilieerden bedraagt gemiddeld 104 m3 per jaar. 

Het elektriciteitsverbruik voor drie gedomicilieerden bedraagt gemiddeld 3.305 kWh per jaar. 

De bewijzen van het verbruik van de nutsvoorzieningen op het adres van Dhr. ............ ............ werden 
tot en met eind 2018 opgevraagd door de politie en opgenomen in het PV. Zo ligt het waterverbruik 
veel lager dan het gemiddelde van 104 m3 per jaar. Zie bewijsstuk 8. 

Ook het elektriciteitsverbruik ligt een pak lager dan het voornoemde gemiddelde van 3.305 kWh per 
jaar. Zie bewijsstuk 9. 
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Vervolgens vermeldt het PV (………………………………………..) dat de agenten op 10.04.2019 hebben 
vernomen dat Mevr. ............langdurig arbeidsongeschikt is. Zij is erkend door de mutualiteit van 
24.01.2015 tot en met 31.05.2039. Zij heeft van de adviserend geneesheer de toelating gekregen om 
naar Spanje te verhuizen met ingang vanaf 10.10.2016. Zij zou ginds de eigendommen van Dhr. 
............ ............ beheren. 

Daarenboven blijkt uit het onderzoek dat Dhr. ............ ............ diverse keren heeft meegedeeld dat 
Mevr. ............mede-eigenaar is van de villa in Spanje. 

Op 27.05.2019 vernemen de opstellers van het PV dat Mevr. ............aan Dhr. ............ ............ een 
volmacht heeft gegeven om te gaan stemmen op 26.05.2019. 

Uit het PV (………………………………..) blijkt ook dat de kinderen officieel in België zijn gedomicilieerd, 
maar ze vermoedelijk in Spanje verblijven gezien het feit dat zij erg veel afwezig zijn op school. Zo is 
............ afwezig van 20.12.2018 tot en met 13.06.2019. ............ is afwezig van 7.01.2019 tot en met 
13.06.2019. Daarenboven verklaarde Dhr. ............ ............ mondeling aan de politionele diensten dat 
hij zijn kinderen zal laten schoolgaan in Spanje. Zie bijlage 10 van bewijsstuk 3 en bewijsstuk 10. 

............ ............ wenst betreffende de aan-en afwezigheid van de kinderen in een Belgische school, 
informatie en bewijsstukken toe te voegen die wij mochten ontvangen via de Inspectie- en 
Begeleidingsdienst VUTG en via het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) op 18.02.2020. 

Deze stukken mochten wij dus ontvangen na het indienen van het verzoekschrift bij de 
Geschillencommissie door Dhr. ............ ............. 

............ ............, geboren op 26.03.2013, werd 2,5 jaar op 26.09.2015. Hij kon dus voor het eerst naar 
school op de eerste lesdag na de herfstvakantie van het schooljaar 2015- 2016. Echter vond zijn 
eerste lesdag als kleuter pas plaats op 02.05.2016. Zie bewijsstuk 11. 

Wat betreft de aanwezigheden tijdens de daaropvolgende schooljaren werden ons volgende 
gegevens meegedeeld: 
- 2015 – 2016: 37 halve dagen. Zie bewijsstuk 12. 
- 2016 – 2017: 157 halve dagen. Zie bewijsstuk 13. 
- 2017 – 2018: 169 halve dagen. Zie bewijsstuk 14. 
- 2018 - 2019: 133 halve dagen. Zie bewijsstuk 15. 
In dit voornoemde schooljaar bereikt ............ de leeftijd van zes jaar en dient hij minstens 250 halve 
dagen aanwezig te zijn in het Nederlandstalige kleuteronderwijs, wil hij (zonder toestemming van de 
klassenraad van de lagere school) de overstap kunnen maken naar het lager onderwijs. 

- 2019-2020: toestand op datum van 15.02.2020: 0 halve dagen. Zie bewijsstuk 16. 

............ ............, geboren op 28.07.2014, werd 2,5 jaar op 28.01.2017. Hij kon dus voor het eerst naar 
school op de eerste lesdag na de krokusvakantie van het schooljaar 2016 – 2017. Zie bewijsstuk 17. 

Wat betreft de aanwezigheden tijdens de daaropvolgende schooljaren werden ons volgende 
gegevens meegedeeld: 
- 2016 – 2017: 70 halve dagen. Zie bewijsstuk 18. 
- 2017 – 2018: 159 halve dagen. Zie bewijsstuk 19. 
- 2018 – 2019: 111 halve dagen. Zie bewijsstuk 20. 
- 2019 – 2020: toestand op datum van 15.02.2020: 27 halve dagen. Zie bewijsstuk 21. 
Tot slot bevestigde het Agentschap voor Onderwijsdiensten dat beide kinderen ingeschreven zijn in 
een Spaanse school tijdens schooljaar 2019-2020. Zie bewijsstuk 22. 
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Om die reden houdt ............ ............ de uitbetaling van de gezinsbijslag in beraad vanaf 01.02.2020. 
Betrokkene werd hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht op 25.02.2020. Zie bewijsstuk 23. 

Naar aanleiding van dit schrijven heeft betrokkene per e-mail gereageerd waarin hij het verblijf in 
Spanje bevestigde. Zie bewijsstuk 24. 

Doordat Dhr. ............ ............ mondeling aan de politionele diensten heeft verklaard dat hij zijn 
kinderen zal laten schoolgaan in Spanje (zie bewijsstuk 1; bijlage 10), door de ontvangst van boven 
vernoemde attesten en de e-mail van betrokkene, acht ............ ............ het bewezen dat beide 
kinderen meer dan twee maanden per kalenderjaar in het buitenland verblijven en ze dus 
vermoedelijk door hun moeder in Spanje worden opgevoed. 

Het PV (…………………………………………….) vermeldt ook vele processen-verbaal en een overzicht van de 
briefwisseling tussen Dhr. ............ ............ en de politie en Dhr. ............ ............ en gemeentelijke 
diensten waaruit duidelijk kan worden afgeleid dat Dhr. ............ ............ en Mevr. ............als een 
feitelijk gezin kunnen worden beschouwd. 

............ ............ wenst mee te delen dat de processen-verbaal waarnaar onderstaand zal worden 
verwezen, opgevraagd werden via onze overheidsdienst VUTG. 

Het Arbeidsauditoraat antwoordde ons echter dat deze processen-verbaal niet in het bezit zijn van 
het Arbeidsauditoraat. De Arbeidsauditeur achtte het niet noodzakelijk om ze op te vragen aan het 
Parket, vermits de inhoud, die van belang is in deze zaak aangaande de domiciliefraude, reeds is 
weergegeven in het aanvankelijk PV: ……………………………………………. opgemaakt op 22.05.2019. 

Wij vermelden in dit administratief dossier enkel de gegevens vanaf 2018 en verwijzen u, leden van 
de Geschillencommissie, graag naar bewijsstuk 3 voor een uitgebreide opsomming van de 
vaststellingen doorheen de voorbije jaren. 

1. 03.06.2018 – Wederom e-mails naar de gemeentelijke diensten betreffende een voorstel tot 
woonstvaststelling van Mevr. ............naar ............ te ............. Op 07.06.2018 wordt per e-mail deze 
woonstvaststelling in twijfel getrokken. 

2. 26.10.2018 – Mevr. ............probeert nogmaals om een referentieadres te bekomen via e-
mail. Zij deelt mee dat ze over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt om een huis te kunnen kopen 
of huren. Uit eerdere verklaringen van Dhr. ............ ............ blijkt dat Mevr. ............mede-eigenaar is 
van de villa in Spanje. 

3. 08.11.2018 – PV ……………………………………… – Dhr. ............ ............ verklaart in dit PV dat 
Mevr. ............niet bij hem inwoont, nochtans doet hij in dit PV-aangifte van een onrustwekkende 
verdwijning van Mevr. ............. Hij verklaart dat zij bij hem thuis, ............ te ............, eten zou gaan 
maken en hij verklaart naar huis te zijn gereden om na te kijken of Mevr. ............er niet aan het 
slapen was. 

4. 28.03.2019 – Dhr. ............ ............ heeft een uitvoerig gesprek met de politionele diensten. In 
dit gesprek verklaart Dhr. ............ ............ o.a. dat: 

- Hij naar Spanje gaat van 02.04.2019 tot en met 11.04.2019. 
- Hij ook negen dagen in mei 2019 naar Spanje zal gaan. 
- Hij begin 2019 zes weken in Spanje heeft verbleven en doorgereisd is naar Brazilië en 
Colombia. 
- Hij eigenaar is van een appartement in Spanje. 
- Hij eigenaar is van een huis in Spanje waarvan Mevr. ............gedeelde eigenaar is. 
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- Het verkeersongeval in Spanje waarbij Mevr. ............betrokken is geweest, afgehandeld werd 
in …………….. 
 
5. 30.04.2019 – PV …………………………. - Dhr. ............ ............ legt een verklaring af naar 
aanleiding van het aanvankelijk PV ………………………….. inzake de onrustwekkende verdwijning van 
Mevr. ............. 

6. 23.05.2019 – Er wordt overgegaan tot een voorstel om Mevr. ............van ambtswege te 
schrappen gezien het feit dat zij sinds begin januari 2019 in Spanje verblijft. PV 
…………………………………… werd opgemaakt ter signalering van Mevr. ............voor het opsporen van 
haar verblijfplaats. 

7. 04.06.2019 – Mevr. ............neemt telefonisch contact op met de politionele diensten. Zij deelt 
mee dat zij sinds 07.05.2019 met toestemming van de adviserend geneesheer in Spanje verblijft 
omdat haar woning volop wordt verbouwd. Haar terugkeer is onbekend. 

Dhr. ............ ............ leegt haar brievenbus. 

8. 05.06.2019 – In naam van Mevr. ............wordt er aan de gemeentelijke diensten een brief 
afgegeven betreffende het voorstel tot ambtshalve schrapping. In dit schrijven deelt Mevr. 
............mee dat zij sinds 07.05.2019 in Spanje zou verblijven omdat de werken in haar woning zouden 
starten op 20.05.2019. Echter heeft de politie reeds in maart 2019 vastgesteld dat de trap reeds was 
uitgebroken. 

9. 05.06.2019 – Vanaf het e-mailadres van ......................................... ontvangt de politie een e-
mail waarin staat dat Mevr. ............nooit meer dan drie maanden afwezig is geweest. In deze e-mail 
wordt ook meegedeeld dat ze van 13.06.2019 tot 17.06.2019 in de woning in België zal verblijven en 
dinsdag 18.06.2019 voor de middag terug zal vliegen naar Spanje via Charleroi. 

10. 07.06.2019 en 11.06.2019 – Correspondentie over en weer betreffende het feit waar Mevr. 
............verblijft. 

De gegrondheid 

Wij beschouwen het verzoekschrift als ongegrond voor wat de periode van 01.01.2019 tot en met 
31.10.2019 betreft. 
 
1. Voorafgaandelijk 
De discussie gaat ten gronde over de vragen: 
1. of eiser al dan niet een feitelijk gezin vormt met Mevr. ............. 
2. waar de kinderen verblijven. 
3. door wie de kinderen daadwerkelijk worden opgevoed. 
 
De antwoorden op deze vragen moeten ons in staat stellen om vast te stellen: 
1. of er daadwerkelijk recht is op gezinsbijslag in het Groeipakketdecreet. 
2. wie de begunstigde is van de gezinsbijslag (art. 210, §2 Groeipakketdecreet) en eventuele 
toeslagen voor de minderjarige kinderen ............ ............ en ............(art. 18 Groeipakketdecreet). 
............ ............ wenst daarom voorafgaandelijk de aandacht te vestigen op enkele artikelen uit het 
Groeipakketdecreet en enkele begrippen zoals ze worden gedefinieerd in het Groeipakketdecreet: 
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‘Feitelijk gezin’ wordt in de BVR Sociale Toeslagen, artikel 1, 2° omschreven als: “een leefeenheid 
waarin twee personen die geen bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad zijn, samenwonen 
en samen een huishouden regelen het zij financieel het zij op een andere ondersteunende manier”. 

Artikel 8, §1, 1e lid, 1° van het Groeipakketdecreet schrijft voor dat “Een kind recht geeft op 
gezinsbijslagen als het zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied. Het kind van wie het 
bewijs niet geleverd wordt dat het de Belgische nationaliteit bezit, moet toegelaten of gemachtigd 
zijn om in het Rijk te verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen”. 

Conform de bepalingen van artikel 8, §1, 3e lid ‘kan de Vlaamse Regering algemene vrijstellingen van 
het 1e lid, 1° bepalen’. 

Volgens artikel 47, §1, 5° van het Besluit Vlaamse Regering inzake het ‘Rechtgevend Kind’, geldt er 
een vrijstelling op artikel 8, §1, 3° voor kinderen die tijdelijk buiten België verblijven en waarbij dit 
verblijf in één of verscheidene keren geen twee maand in de loop van hetzelfde kalenderjaar 
overschrijdt, terwijl ze hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben. 

Echter tonen de schoolattesten die ............ ............ op 18.02.2020 mocht ontvangen aan dat de 
kinderen langer dan twee maanden in het buitenland verbleven in hetzelfde kalenderjaar. 

Artikel 8, §3 van het Groeipakketdecreet schrijft voor dat “de gezinsbijslagen niet zijn verschuldigd 
voor kinderen die worden opgevoed of lessen volgen buiten België”. 

Artikel 3, §1, 49° van het Groeipakketdecreet definieert ‘woonplaats’ als “de woonplaats, vermeld in 
artikel 32, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en, bij gebreke daaraan, de verblijfplaats van de 
persoon”. 

Het begrip ‘woonplaats’ vermeld in artikel 32, 3° van het Gerechtelijk Wetboek is ‘de plaats waar de 
persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf’ en betreft 
dus met andere woorden het domicilieadres. 

“Feitelijke verblijfplaats” wordt in artikel 3, §1, 47° van het Groeipakketdecreet omschreven als ‘de 
feitelijke plaats waar de persoon gewoonlijk verblijft’. 

............ ............ wenst eveneens te benadrukken dat Dhr. ............ ............ ook een verzoekschrift 
indiende bij de Arbeidsrechtbank voor wat betreft de periode van 01.09.2014 tot en met 31.12.2018. 
De eerste zittingsdag zal plaatsvinden op 02.04.2020. 

Wij zijn van mening dat het oordeel van de Arbeidsrechtbank cruciaal zal zijn voor de behandeling 
van het dossier gezinsbijslag vanaf 01.01.2019 in de regelgeving van het Groeipakketdecreet. 

............ ............ komt hierop nog uitgebreid terug in de feitelijke toestand. 

2. Feitelijke toestand 

Eiser stelt geen feitelijk gezin te vormen met Mevr. ............en alleen in te staan voor de opvoeding 
van de minderjarige kinderen waardoor hij recht opent op sociale toeslagen in het 
Groeipakketdecreet en bij uitbreiding de gezinsbijslag. 

Echter bulkt het PV, met referentienummer …………………………………….., uit van situaties waaruit blijkt 
dat Dhr. ............ ............ en Mevr. ............als een feitelijk gezin kunnen worden beschouwd en 



  
 

  11
 

waarbij vragen rijzen over waar de kinderen verblijven en door wie de kinderen daadwerkelijk 
worden opgevoed. 
- Dhr. ............ ……………………. en Mevr. ............zijn nooit officieel gedomicilieerd op hetzelfde 
adres (zie bewijsstukken 25 en 26) maar zij hebben wel twee gemeenschappelijke kinderen. 
- Dhr. ............ ............ en Mevr. ............zijn allebei eigenaar van een villa in Spanje. Mevr. 
............beheert er de eigendommen van Dhr. ............ ............ en zij verklaarde dat zij er al regelmatig 
is geweest. 
- Het verbruik van water en elektriciteit tonen duidelijk aan dat de werkelijke situatie op het 
adres van Dhr. ............ ............, verschillend is van de officieel gekende situatie in het rijksregister. 
Het verbruik van beide nutsvoorzieningen ligt beduidend lager dan wat er gemiddeld wordt verbruikt 
op een adres met drie gedomicilieerden. 
- Het referentieadres van Mevr. ............is gedurende een periode van meer dan twee jaar het 
adres van de ouders van Dhr. ............ ............: ............. Zie bewijsstuk 27. 
- Dhr. ............ ............ krijgt van Mevr. ............een volmacht om te stemmen op 26.05.2019. 
- Dhr. ............ ............ leegt de brievenbus van Mevr. ............tijdens haar afwezigheid in België. 
- Verschillende getuigen verklaren en een buurtonderzoek tonen aan dat Dhr. 
............ ............ en Mevr. ............samenwonen. 

Vervolgens tonen de weinige aanwezigheden van beide kinderen op school gedurende verschillende 
opeenvolgende schooljaren en al zeker met de bewijslast betreffende schooljaar 2019/2020, duidelijk 
aan dat de kinderen meer dan twee maanden per kalenderjaar buiten het Nederlandstalige 
taalgebied verblijven. 

Daarenboven verklaart Dhr. ............ ............ dat hij in 2019 zes weken naar Spanje is geweest en 
nadien is verder gereisd naar Brazilië en Colombia. 

............ ............ acht deze verklaring als een bewijs dat Dhr. ............ ............ niet instaat voor de 
opvoeding van de kinderen en dat de kinderen niet in Vlaanderen aanwezig zijn waardoor er geen 
recht is op gezinsbijslag (art.8, §3 Groeipakketdecreet). 

Deze opsomming is slechts een summier overzicht van de elementen die voor ............ ............ als 
bewijslast werden aangenomen om Dhr. ............ ............ en Mevr. ............als een feitelijk gezin te 
beschouwen. 

Om die reden heeft ............ ............ de toegekende toeslagen (art. 222, §2 Groeipakketdecreet) over 
de periode van 01.01.2019 tot en met 30.09.2019 teruggevorderd. Uit het inkomensonderzoek is 
namelijk gebleken dat de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen over 2016 
hoger liggen dan de toegelaten maximum grensbedragen (art.18 Groeipakketdecreet). Zie bewijsstuk 
28. 

Over oktober 2019 werden de toegekende toeslagen (art. 222, §2 Groeipakketdecreet) 
teruggevorderd om reden dat de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen 
vermeerdert met het kadastraal inkomen over 2017 hoger liggen dan de toegelaten maximum 
grensbedragen (art.18 Groeipakketdecreet). Zie bewijsstuk 29. 

Om die reden is de eis van Dhr. ............ ............ tot nietigverklaring van onze 
terugvorderingsbeslissing vanaf 01.01.2019 tot en met 31.10.2019 ongegrond. 

A fortiori heeft ............ ............ op 18.02.2020 vernomen dat de beide kinderen sinds schooljaar 
2019/2020 in een Spaanse school zijn ingeschreven waardoor het recht op Groeipakket 
(gezinsbijslagen, Selectieve Participatietoeslagen,) ook in vraag kan worden gesteld. 
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3 Bijkomende terugvorderingsbeslissing 

............ ............ is niet alleen van mening dat de eis tot nietigverklaring van onze 
terugvorderingsbeslissing ongegrond is, maar dat er daarenboven minstens een bijkomende 
terugvordering zal moeten worden opgemaakt over de periode van 01.09.2019 tot en met 
31.01.2020. 

Dit om reden dat er voldoende bewijslast is waaruit blijkt dat de kinderen niet in Vlaanderen maar 
wel in Spanje de lessen volgen en dus bijgevolg in Spanje verblijven en niet in Vlaanderen. 

Hierbij dient men zich ook af te vragen wie er dan instaat voor de opvoeding van de kinderen? 

Dit betekent dat er op grond van art.8, §3 van het Groeipakketdecreet, geen recht is op gezinsbijslag 
tijdens de periode van 01.09.2019 tot en met 31.01.2020. 

De algemene vrijstelling opgenomen in art. 47, §1, 5° van het Besluit Vlaamse Regering inzake het 
‘Rechtgevend Kind’, kan namelijk niet worden toegepast gezien het feit de kinderen meer dan twee 
maanden in hetzelfde kalenderjaar buiten het Nederlandstalige grondgebied verblijven. 

Daarenboven moet er ook rekening worden gehouden met het feit dat dat de Selectieve 
Participatietoeslag, die toegekend werd aan Dhr. ............ ............ op 31.10.2019, mogelijks dient te 
worden teruggevorderd op grond van twee redenen: 

- De kinderen blijken op 30.06.2020 te weinig dagen aanwezig te zijn geweest in een Belgische 
school. 

- Als de leden van de Geschillencommissie beslissen dat Dhr. ............ ............ en Mevr. 
............een feitelijk gezin vormen, dan ligt hun gezinsinkomen hoger dan de toegelaten minimum- en 
maximumgrens die van toepassing zijn binnen de Selectieve Participatietoeslagen. 

Als de leden van de Geschillencommissie van oordeel zijn dat er eveneens geen recht is op 
gezinsbijslag in een door hen nader te bepalen periode, zal er eveneens een bijkomend debet moeten 
worden opgemaakt. 

Conclusie 

............ ............ is van mening dat de uitspraak van de Arbeidsrechtbank betreffende de gezins- en 
verblijfssituatie van de minderjarige kinderen op 31.12.2018, van cruciaal belang is voor het dossier 
gezinsbijslag vanaf 01.01.2019. 

Zo schrijft artikel 225, §1 van het Groeipakketdecreet voor, dat de bijslagtrekkende voor het 
rechtgevende kind op 31.12.2018, de bijslagtrekkende blijft voor dat kind tenzij er zich een wijziging 
in het ouderlijk gezag of in de opvoedingssituatie voordoet. 

............ ............ vraagt dan ook aan de Arbeidsrechtbank om eerst een oordeel te vellen over 
volgende vragen: 
1. Vormen Dhr. ............ ............ en Mevr. ............al dan niet een feitelijk gezin op 31.12.2018 en 
zo ja, wat is de begindatum van dit feitelijk gezin? 
2. Verblijven de minderjarige kinderen ............ ............ en ............ ............ in Vlaanderen dan 
wel in Spanje op 31.12.2018 en zo ja, wat is de begindatum van hun verblijf in Spanje en tijdens 
welke periode? 
3. Staat Dhr. ............ ............ dan wel Mevr. ............in voor de opvoeding van de minderjarige 
kinderen op 31.12.2018? 
4. Is er recht op kinderbijslag op 31.12.2018? 
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5. Wie is de bijslagtrekkende van de kinderbijslag voor de minderjarige kinderen op 31.12.2018? 
 

........................ wenst ook de aandacht te vestigen op het feit dat, voor zover de kinderen in België 
zijn gedomicilieerd, de Europese Verordeningen niet van toepassing zijn. 

Zodra de kinderen hun domicilie in Spanje verkrijgen, moet er wel rekening worden gehouden met de 
Europese Verordeningen. In deze Verordeningen gaan prestaties voor op ingezetenschap. Gezien het 
feit dat zowel Dhr. ............ ............ als Mevr. ............vanuit België een uitkering genieten, is 
Vlaanderen voorrangsgerechtigd voor de uitbetaling van de gezinsbijslag en is het 
Groeipakketdecreet van toepassing. 

Om die reden wil ............ ............ de leden van de Geschillencommissie vriendelijk verzoeken deze 
zaak uit te stellen totdat de Arbeidsrechtbank een vonnis heeft uitgesproken. ............ ............ en de 
geschillencommissie zullen dan over de mogelijkheid beschikken om een nog adequater antwoord te 
kunnen bieden op het verzoekschrift dat Dhr. ............ ............ indiende bij de Geschillencommissie. 

Nadien vraagt ............ ............ aan de leden van de Geschillencommissie om zich uit te spreken over 
volgende vragen vanaf 01.01.2019: 
1. Vormen Dhr. ............ ............ en Mevr. ............al dan niet een feitelijk gezin? 
2. Verblijven de minderjarige kinderen ............ ............ en ............ ............ in Vlaanderen dan 
wel in Spanje en zo ja, tijdens welke periode in 2019 – 2020? 
3. Wie staat er daadwerkelijk in voor de opvoeding van de minderjarige kinderen? 
4. Dient het dossier te worden behandeld als een bijslagtrekkendenkerndossier dan wel als een 
begunstigdenkerndossier? Wie is de begunstigde/wie zijn de begunstigden van de gezinsbijslag, de 
sociale toeslagen, de selectieve participatietoeslag, … 
5. Is er voor de minderjarige kinderen recht is op gezinsbijslag in Vlaanderen? Zo ja over welke 
periode en welke bedragen zijn er van toepassing? Deze van de Algemene Kinderbijslagwetgeving of 
deze van het Groeipakketdecreet. Zo neen, dienen wij dan nog een bijkomend debet op te maken 
voor de gezinsbijlagen en de selectieve participatietoeslagen? Graag eveneens duidelijkheid voor 
welke periode. 
Afhankelijk van het oordeel van de Geschillencommissie zal het dossier van Dhr. ............ ............ en 
Mevr. ............opnieuw onderzocht kunnen worden volgens de richtlijnen in het Groeipakketdecreet of 
volgens de richtlijnen opgenomen in het vonnis van de Geschillencommissie. 

(..)” 

 

5. Vonnis van de Arbeidsrechtbank van 6 mei 2021 

“ (..) 

5.3.1 Hoofdvordering: verhoogde kinderbijslag voor de periode van 1 september 2014 tot en met 
31 december 2018 

De maandelijkse kinderbijslagen voor de kinderen van de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze 
vanaf de zevende maand werkloosheid worden verhoogd met toeslagen (vergelijk: artikel 42bis van 
de Algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939). Er is geen betwisting tussen partijen dat 
eisende partij onder het toepassingsgebied van artikel 42bis van de Algemene Kinderbijslagwet valt. 

De alleenwonende rechthebbende mag geen beroeps- en/of vervangingsinkomens genieten waarvan 
de som hoger is dan een wettelijk bepaald grensbedrag (vergelijk: artikel 2, eerste lid van het 
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koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de 
Algemene kinderbijslagwet). De rechthebbende die samenwoont met een persoon met wie hij een 
feitelijk gezin vormt mag samen met deze partner geen beroeps- en/of vervangingsinkomens 
genieten die in totaal hoger zijn dan een wettelijk bepaald grensbedrag (vergelijk: artikel 2, tweede 
lid van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van 
de Algemene kinderbijslagwet). De grensbedragen verschillen dus afhankelijk van de situatie waarin 
de rechthebbende zich bevindt: alleenwonende rechthebbende of feitelijk (met een partner) 
samenwonende rechthebbende. Onder feitelijk gezin dient te worden begrepen, de samenwoning 
van twee personen die niet-gehuwd en geen bloed- of aanverwant tot en met de derde graad zijn en 
in gemeen overleg en volledig of minstens hoofdzakelijk huishoudelijke kwesties regelen door, zij het 
de............, hun financiële of andere inkomsten te delen (vergelijk: Cass. 18 februari 2008, 
S.07.0010.F, www.juportal.be). 

Er is geen betwisting tussen partijen dat eisende partij aanspraak kan maken op toeslagen indien hij 
met de kinderen alleen woonde. Er is uitsluitend betwisting tussen partijen of eisende partij alleen 
woonde. 

Verwerende partij dient aan te tonen dat eisende partij een feitelijk gezin vormde met mevrouw 
............. Verwerende partij voert hiertoe onder andere aan dat: 

- mevrouw ............ de moeder is van beide kinderen van eisende partij; 
- mevrouw ............ van 18 oktober 2016 tot 4 december 2018 bij de ouders van eisende partij 

was gedomicilieerd; 
- mevrouw ............ in 2019 niet woonde waar zij was ingeschreven; 
- mevrouw ............ zelf heeft verklaard dat zij met eisende partij samenwoonde; 
- uit de verbruiksgegevens van water en elektriciteit blijkt dat eisende partij niet op zijn 

beweerde officiële adres heeft gewoond. 

Uit de stukken blijkt dat de officiële gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid: de 
wijkinspecteur trof mevrouw ............ nooit aan op de adressen waar zij beweerde te wonen en het 
elektriciteits- en waterverbruik op het adres van eisende partij is buitensporig laag voor een ouder 
met twee kinderen. De stelling van eisende partij dat dit verbruik verklaarbaar zou zijn op grond van 
een kapotte waterteller (vervangen na kennisname van het betwiste proces-verbaal} of door 
electriciteitsbesparend te leven, overtuigt niet. Zowel eisende partij als mevrouw ............ hebben niet 
gewoond waar zij officieel beweerden te wonen. Deze feitelijke vaststelling bewijst niet dat eisende 
partij heeft samengewoond met mevrouw ............ vanaf 1 juni 2013 (voor de betwiste periode na 
verjaring: vanaf 1 september 2014}. 

Aangezien uit de stukken blijkt dat eisende partij niet heeft gewoond op het beweerde adres te 
............, voert verwerende partij terecht aan dat eisende partij het bewijs moet leveren dat hij alleen 
woonde met de kinderen in de betwiste periode van 1 september 2014 tot en met 31 december 2018. 
Eisende partij gaan ten onrechte uit van het tegendeel. 

Het gegeven dat eisende partij aanvoert geen (exclusieve partner)relatie met mevrouw ............ te 
hebben gehad - wat eisende partij bewijst - sluit niet uit dat eisende partij toch met de moeder van 
de kinderen heeft samengewoond en de zorg voor de kinderen heeft gedeeld. Aangezien eisende 
partij nalaat te verduidelijken waar hij (periodiek) heeft gewoond van 1 september 2014 tot en met 
31 december 2018 kan niet worden bepaald of eisende partij op de toeslagen aanspraak zou kunnen 
maken. Terecht voert verwerende partij aan dat de gezondheidstoestand (hospitalisatie) en de 
professionele toestand (tewerkstelling tot begin 2015} van mevrouw ............ geen afbreuk doet aan 
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het gegeven dat eisende partij dient aan te tonen waar hij woonde. Aangezien eisende partij niet 
transparant is over zijn woonplaats in België en/of in het buitenland, is niet bewezen dat eisende 
partij alleen woonde met de kinderen. De vordering is, bij gebrek aan bewijs van eisende partij, niet 
gegrond. 

Het beroep van eisende partij tegen de bestreden beslissing is niet gegrond. 

(..). 
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6. Arrest van het Arbeidshof van 16 mei 2022 

(..) 
1. Geïntimeerde besliste op 13 december 2019 dat appellant voor de periode van 1 juni 2013 tot 
en met 31 oktober 2019 ten onrechte de sociale toeslag had genoten als persoon die langdurig werk 
loos (artikel 42bis §3 Algemene Kinderbijslagwet} of langdurig arbeidsongeschikt was (artikel 50ter 
Algemene Kinderbijslagwet, hierna AKBW}. 
Deze beslissing was gesteund op de overweging dat geïntimeerde er via de sociale inspectie- en 
begeleidingsdienst VUTG van op de hoogte was gebracht dat appellant in feite sinds 1 juni 2013 een 
gezin vormde met mevr. ............zonder officieel gedomicilieerd te zijn op zijn adres. 
Er werd een bedrag teruggevorderd van € 6.686,65, betrekking hebbende op de niet-verjaarde 
periode van 1 september 2014 tot en met 31 oktober 2019. Dit bedrag werd vermeerderd met de 
intresten, omdat geïntimeerde stelde dat de sociale toelagen werden verkregen door frauduleuze 
handelingen. 
Omdat appellant nog gezinsbijslag ontving via het Groeipakketdecreet, werd volgens dezelfde 
beslissing deze gezinsbijslag voor 100% ingehouden op de betalingen, dit tot de schuld volledig werd 
vereffend. 
Appellant tekende hiertegen beroep aan. 
De eerste rechter oordeelde dat er effectief sprake was van samenwoonst en dat de betrokkenen 
minstens gedeeltelijk hun huishoudelijke aangelegenheden samen regelden. Het beroep werd 
afgewezen, terwijl de tegenvordering tot terugbetaling gegrond werd verklaard. 
Partijen zijn het erover eens dat voor de periode vanaf 1 januari 2019 de zaak werd voorgelegd aan 
de Geschillencommissie en de arbeidsgerechten zich daarover niet dienen uit te spreken. 
De nu voorliggende betwisting beperkt zich dan ook tot de periode van 1 juni 2013 tot en met 31 
december 2018. 
 
2. Overeenkomstig artikel 41 Algemene Kinderbijslagwet (hierna: AKBW} ontstaat er recht op 
een verhoogde bijslag op voorwaarde dat de bijslagtrekkende geen feitelijk gezin vormt in de zin van 
artikel 56bis § 2. 
De artikelen 42bis en 50ter AKBW voorzien dat wie langdurig werkloos of invalide is, kan genieten 
van een bijkomende bijslag. Ook hier zal de gezinssituatie een rol spelen. 
De samenwoonst betreft een feitelijke toestand die niets te maken heeft met het al dan niet 
gezamenlijk ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (Cass. 10 mei 1993, Arr. Cass. 1993, 400). De 
gezinssamenstelling kan bewezen worden door alle rechtsmiddelen. 
Het begrip 'gezin' wordt omschreven als het samenwonen van personen die noch echtgenoten, noch 
bloed- of aanverwanten tot de derde graad zijn en die in onderling overleg hun huishouden regelen 
en daarbij - eventueel slechts gedeeltelijk - hun respectievelijke bestaansmiddelen samenvoegen. 
De eerste rechter heeft de samenwoonst van betrokkenen (hoofdzakelijk) afgeleid uit: 
(a} het feit dat mevr. ............ niet zou gewoond hebben op de adressen waar zij beweerde te wonen 
en gedomicilieerd was en, 
(b) het "buitensporig laag elektriciteits- en waterverbruik op het adres van appellant". 
 
3. Uit het rijksregister blijkt dat appellant en mevr. ............ steeds op andere plaatsen 
gedomicilieerd waren. Dit levert een vermoeden op dat zij niet zouden samenwonen. 
Het zal in eerste instantie aan geïntimeerde toekomen om te bewijzen dat de feitelijke situatie niet 
zou overeenstemmen met de gegevens van het rijksregister, met andere woorden dat de 
betrokkenen op hetzelfde adres zouden hebben samengewoond in de periode 1 juni 2013 - 31 
december 2018. 
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Dat neemt evenwel niet weg dat ook appellant dient mee te werken aan deze bewijsvoering. 
Door appellant wordt een zeer omvangrijk stukkenbundel voorgelegd. Daaruit blijkt dat hij met de 
kinderen niet alleen in België verblijft, maar op geregelde tijdstippen ook voor langere periodes in 
Spanje, alwaar hij over een eigendom beschikt. Ook mevr. ............ zou daar van tijd tot tijd verblijven. 
Volgens geïntimeerde blijkt op afdoende wijze dat appellant en mevr. ............ een feitelijk gezin 
vormen. Zij verwijst daarvoor naar: 
• de verschillende pv's van de politie, 
• de getuigenverklaringen die appellant voorlegt en die met de meeste omzichtigheid moeten 
bekeken worden (onder meer omwille van het 'verleden' van appellant die de betrokkenen wel onder 
druk zal hebben gezet), 
• het lage waterverbruik dat niet kan veroorzaakt zijn door een kapotte teller, 
• het lage elektriciteitsverbruik. 
 
4. Er dient te worden vastgesteld dat het (politioneel) onderzoek zich in hoofdzaak toespitste op 
de domicilieadressen van mevr. ............ en de (politionele) conclusie dat zij nooit zou hebben 
gewoond op de adressen waar zij gedomicilieerd was. 
Geïntimeerde leidt daaruit af dat "moet aangenomen worden" dat mevr. ............ wel bij appellant zal 
gewoond hebben of (zelfs) in Spanje (samen met appellant vanaf 27 oktober 2015, aldus 
geïntimeerde), dit samen met de kinderen die er door haar zouden worden opgevoed. 
Het feit dat mevr. ............ niet kon aangetroffen worden op haar domicilieadressen 1, bewijst 
evenwel nog niet dat zij bij appellant zou inwonen aan de ………………….. te ............. Zij werd er, 
behalve bij hoge uitzondering, eigenlijk nooit aangetroffen. 
Uit die vaststellingen die werden gedaan met betrekking tot mevr. ............, kan bovendien ook niet 
zomaar besloten worden dat (ook) appellant in die omstandigheden niet zou gewoond hebben op zijn 
domicilieadres. Door geïntimeerde wordt niet aangegeven op welk(e) adres(sen) appellant dan wél 
zou hebben verbleven en er werd ook geen onderzoek gevoerd naar mogelijke andere 
verblijfplaatsen van appellant. 
Uit een proces-verbaal van 12 november 2014 van de sociaal controleur bij het RKW, betrekking 
hebbend op de periode vanaf 1 juni 2013 tot het ogenblik van de controle, blijkt niet dat 
samenwoonst kon worden vastgesteld (dossier 6031017 - stuk 5 bundel appellant - benadrukking 
door het arbeidshof): 

“............ werkt al vele jaren en tot heden steeds voltijds bij ………….. te …………………..; op 
zondag en één dag in de week is zij vrij en zijn de kinderen bij haar (zij blijven dus +/- twee 
keer per week bij hun moeder slapen).” 

Besluit van de sociale controleur: 
• ............ en ............ worden hoofdzakelijk door hun vader opgevoed die de meeste kosten van 
opvoeding en onderhoud voor hen te zijnen laste neemt; 
• ............woont van vóór 1/6/13 tot heden bij haar moeder; zij deelt mede dat de kinderbijslag 
verder aan de vader mag worden uitbetaald; 
• De heer ............ ............ woont alleen met zijn 2 kinderen; noch ............ noch een andere 
vriendin hebben ooit bij hem ingewoond. 
Het dossier wordt geregulariseerd in de loop van 2015 met bijpassing wegens voldoen aan de 
voorwaarden voor éénoudergezinnen. 
Het blijkt niet dat er sinds 12 november 2014 nog andere controles zouden geweest zijn, ook niet 
door de gezinsinspecteur (in het kader van het Groeipakket, van toepassing vanaf 1 januari 2018, 
noch voordien volgens de 'oude' procedures). 
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Er is wél het onderzoek van het RIZIV, waaruit volgende relevante passages kunnen aangehaald 
worden (brief RIZIV van 18 maart 2020 - stuk 9 bundel appellant, met benadrukking door het 
arbeidshof): 
Voor een permanent of tijdelijk verblijf in een land van de Europese Unie is er geen voorafgaande 
toelating nodig van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Dit heeft bijgevolg geen invloed 
op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van betrokkenen indien zij zouden samenwonen in Spanje. 
In het proces-verbaal wordt echter geen enkel bewijsstuk aangeleverd dat dit het geval zou zijn. 
Verder werden de vaststellingen door de politie niet gevolgd door een ambtshalve schrapping in het 
rijksregister van de betrokkenen. 
De politie geeft aan dat uit het buurtonderzoek op 14 december 2016 en controles in de periode van 
19 november 2016 tot 14 december 2016 blijkt dat betrokkenen samenwonen op het adres waar 
............ volgens de gegevens van het rijksregister gedomicilieerd is, zijnde …………………………………; dit 
wordt echter tegengesproken door het water- en elektriciteitsverbruik in deze woning en door de 
elementen die wijzen op een verblijf in Spanje. 
Uit dit onderzoek blijkt dat er op basis van de huidige stand van zaken van het onderzoek niet kan 
worden geconcludeerd dat er sprake is van een niet-aangegeven samenwoonst van ............ ............ 
en ............. 
[...] 
Het onderzoek is zonder gevolg afgesloten. 
De vaststellingen/vermoedens van de politie (zoals reeds aangehaald in hoofdzaak met betrekking 
tot mevr. ............) staan dan ook haaks op de vaststellingen bij de controles die door de verschillende 
diensten inzake sociale zekerheid werden uitgevoerd. 
 
5. Geïntimeerde wijst op het lage waterverbruik bij appellant. 
Dit is inderdaad extreem laag, maar appellant wijst op een kapotte watermeter die ook werd 
vervangen. 
Geïntimeerde, en de eerste rechter met haar, verwerpt dit als 'niet overtuigend', maar de verklaring 
van de watermaatschappij Farys die bevestigt dat de meter kapot was en moest vervangen worden, 
kan niet zomaar genegeerd worden (brief Farys 29 maart 2016 - stuk 30 bundel appellant - 
benadrukking door het arbeidshof): 

“Wij vervingen onlangs de stilstaande watermeter voor uw leveringsadres ……………………. te 
............. [...] Als gevolg van deze stilstaande watermeter hebben wij geen correcte gegevens 
over uw effectieve verbruik waarop wij ons baseren om uw toekomstige tussentijdse facturen 
te berekenen. [...].” 

 
6. Geïntimeerde verwijst ook naar het elektriciteitsverbruik dat bij appellant beneden de 
gemiddelden lag. 
Het lagere elektriciteitsverbruik kan echter verklaard worden door onder meer het regelmatig 
(langdurig) verblijf van appellant en de kinderen in Spanje, gedurende dewelke er uiteraard niet tot 
nauwelijks verbruik zal zijn aan de ……………………. te ............. Het vergelijken met het gemiddeld 
jaarverbruik van een doorsnee gezin levert dan ook onvermijdelijk een vertekend beeld op. 
Bovendien, als het elektriciteitsverbruik aan de iets lage(re) kant was, dan is dit eerder een indicatie 
voor het feit dat mevr. ............ juist niét bij appellant zal ingewoond hebben. 
Het is immers contradictorisch door enerzijds voor te houden dat het verbruik te laag is voor een man 
met twee kinderen, maar anderzijds dan weer te besluiten dat mevr. ............ moet ingewoond 
hebben bij appellant en de twee (gezamenlijke) kinderen. Dit zou evenwel moeten leiden tot een 
(nog) hoger verbruik. 
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7. Ook de verschillende buren van appellant (onder meer stukken 142, 143, 144, 145 en 171 
bundel appellant) verklaren unisono dat appellant er alleen woont met zijn twee kinderen en zonder 
partner. 
Dat appellant ál zijn buren onder druk zou hebben gezet zoals geïntimeerde beweert, komt - zelfs 
voor een blijkbaar niet geheel 'onbesproken blad' als appellant - niet realistisch over. Geïntimeerde 
bewijst haar loutere bewering hieromtrent ook niet. 
Voorts zijn er de rist vriendinnen van appellant die allemaal verklaren dat zij een relatie hebben 
(gehad) met appellant, maar nooit bij hem hebben ingewoond. Zelfs als deze verklaringen met de 
nodige omzichtigheid worden benaderd, dan nog sluiten zij eigenlijk naadloos aan bij de overige 
verklaringen (van de buren van appellant) en de andere stukken die door appellant worden 
voorgebracht. 
Immers, er zijn ook nog de verklaringen van verschillende buren van mevr. ............ (onder andere 
stukken 17-19 bundel appellant), die eveneens verklaren dat zij inwoonde bij haar moeder of op een 
appartement ……………………….............., maar niet bij appellant. 
Moet aangenomen worden dat appellant ook al deze personen heeft gemanipuleerd en/of onder 
druk heeft gezet? Zonder enig concreet bewijs of minstens ernstige aanwijzing in die zin, mag daar 
niet van uitgegaan worden. 
 
8. Er dient verder te worden gewezen op de foto's die deel uitmaken van de lijvige 
stukkenbundel van appellant. 
Geïntimeerde beweert dat niets belet dat appellant slechts selectief een reeks foto's meedeelt om het 
arbeidshof te misleiden. 
Maar blijkbaar heeft ook geïntimeerde zelf toegang tot de openbare facebookpagina's van appellant. 
Toch worden van haar kant geen andere foto's, noch andere tegenbewijzen aangedragen die zouden 
moeten wijzen op samenwoonst tussen appellant en mevr. ............, hetgeen tot nader order nog 
steeds het énige is dat in casu relevant is én dient te worden achterhaald. 
Het kan niet ontkend worden dat appellant inzake bepaalde aspecten 'op het randje leeft' en er kan 
evenzeer begrepen worden dat huizenhoge vraagtekens kunnen worden geplaatst bij een aantal 
zaken. Dat dit een zekere 'sfeer van onbehagen en wantrouwen' creëert en dat dit leidt tot bepaalde 
vermoedens, valt óók ergens te begrijpen, maar deze loutere vermoedens worden door geïntimeerde 
niet voldoende hard gemaakt, zeker niet wanneer deze worden afgewogen tegen de stukken die 
appellant voorlegt. 
Het volstaat niet deze stukken simpelweg als 'verdacht' of 'selectief' te bestempelen, zonder dit ook 
hard te maken. 
Dat het leven van appellant door geïntimeerde als 'liederlijk' wordt omschreven, wordt niet echt 
tegengesproken, maar dit is niet relevant. 
Zoals hierboven reeds aangehaald zijn er ongetwijfeld wel verschillende politionele pv's, maar er kan 
alleen maar vastgesteld worden dat, in zoverre deze al enig belang zouden hebben voor de 
beoordeling van de zaak, deze niet voorgelegd worden. Er wordt enkel naar verwezen in het 
'overzicht proces-verbaal', maar dit is op zich niet voldoende. De verwijzing door geïntimeerde naar 
de gegevens van de ANG 2 is hooguit dienstig als sfeerschepping maar is evenmin relevant, zelfs al 
zien die gegevens er misschien weinig fraai uit. 
 
9. Dat de levens van appellant en van mevr. ............ een aantal raakvlakken vertonen is 
onvermijdelijk, gezien hun twee gemeenschappelijke kinderen. Daaruit echter zonder meer afleiden 
dat er sprake is van samenwoonst én van een - minstens gedeeltelijke - gemeenschappelijke 
huishouding is een brug te ver. 



  
 

  20
 

Zo is er op geen enkel ogenblik uit één of ander huisbezoek gebleken dat mevr. ............ bij appellant 
zou gewoond hebben, noch tijdens een onderzoek in 2014, noch tijdens een onderzoek in 2020, noch 
tussentijds. Er wordt nergens melding gemaakt van dameskledij die bij appellant zou zijn 
aangetroffen, of andere 'vrouwelijke attributen' die zouden kunnen wijzen op de (min of meer) 
permanente aanwezigheid van een vrouw ten huize van appellant. 
Wanneer geïntimeerde aanneemt of vermoedt dat de gegevens uit het rijksregister niet met de 
realiteit overeenstemmen, dan dient zij dit toch ook in concreto te bewijzen. De reeds aangehaalde 
controles van 2014 en 2020 wijzen evenwel eerder op het tegendeel, hetgeen ook nog eens versterkt 
wordt door de stukken die door appellant worden voorgelegd. 
Bovendien wordt door geïntimeerde ook niet eens beweerd - laat staan aangetoond - dat mevr. 
............ bepaalde (gezins)kosten zou hebben betaald die verband houden met een eventuele samen- 
woonst. Er werden geen aankopen door haar gedaan die verband houden met de kinderen en/of met 
andere gemeenschappelijke kosten. 
Dit blijkt door geïntimeerde niet eens te zijn onderzocht, hetgeen toch wel aangewezen zou geweest 
zijn in het kader van de bewijslevering inzake een gemeenschappelijk huishouden. 
Er wordt integendeel door appellant aangetoond dat hij op zeer regelmatige basis zelf aankopen 
doet bij lokale supermarkten, winkelketens, tankstations, zonder dat door geïntimeerde op enigerlei 
wijze wordt beweerd, laat staan bewezen, dat er van de zijde van mevr. ............ een zekere inbreng 
zou zijn in die gezinskosten. 
Op te merken valt overigens dat mevr. ............ maandelijks onderhoudsbijdragen betaalt voor de 
twee kinderen (€ 200,00 in de beginperiode in 2013, € 250,00 vanaf april 2015 gedurende de ganse 
periode die hier ter betwisting staat en ook verder), hetgeen nogmaals een tegenaanwijzing is voor 
de beweerde, kostendelende samenwoonst. 
 
10. 
Besluitend dient bijgevolg te worden gesteld dat het vermoeden van aparte woonst(en) dat voort- 
vloeit uit de gegevens van het rijksregister door geïntimeerde niet ten genoegen van recht wordt 
weerlegd. 
Anderzijds wordt door geïntimeerde niet beweerd noch bewezen dat, zelfs in de mate waarin 
rekening moet worden gehouden met de huurinkomsten van appellant (driemaal het geïndexeerde 
K.I. vreemd gebruik en eenmaal het geïndexeerde K.I. dat voor eigen beroepsdoeleinden wordt 
gebruikt), daardoor het grensbedrag zou overschreden zijn. 
 
Het hoger beroep is dan ook gegrond. 
 
De tegenvordering van geïntimeerde, zoals thans uitgebreid in graad van hoger beroep, dient als 
ongegrond te worden afgewezen. 
Het is weliswaar correct dat in eerste instantie mevr. ............ de bijslagtrekkende is, maar de 
kinderen zijn bij appellant gedomicilieerd en mevr. ............ heeft er zich nooit tegen verzet dat de 
kinderbijslag aan appellant werd uitbetaald, niet vóór 1 januari 2019 en (dus) ook niet erna. 
Dat vindt overigens ook formele bevestiging in het proces-verbaal van minnelijke schikking van 16 
juni 2016 van de Familie- en Jeugdrechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde (stuk 2 bundel 
appellant - benadrukking door het arbeidshof): 
Partijen verklaren dat de hoofdverblijfplaats van de kinderen wordt gevestigd bij de vader alwaar 
vader is ingeschreven in de bevolkingsregisters. De kinderen hebben aldaar hun hoofdverblijfplaats. 
Het secundair verblijf bij de moeder wordt geregeld in onderling overleg. Het exclusief ouderlijk 
gezag wordt uitgeoefend door de vader. De kinderbijslag komt toe aan de vader. De kinderen vallen 
ook fiscaal ten laste van de vader. 
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Er bestaat met andere woorden een titel die de kinderbijslag aan appellant toekent. 
Geïntimeerde kan dan ook niet voorhouden dat de kinderbijslag al die jaren ten onrechte werd 
uitbetaald aan de verkeerde bijslagtrekkende. 
Het loutere vermoeden van geïntimeerde dat de kinderen eigenlijk in Spanje verblijven bij de moeder 
en er door haar worden opgevoed, wordt niet bewezen en evenmin aangenomen. 
Het incidenteel hoger beroep is bijgevolg ongegrond. 
 
Om deze redenen, 
 
Het Arbeidshof Gent, afdeling Gent, Kamer 6C, 
 
(…) 
Verklaart het hoger beroep van de heer ............ tegen het vonnis van 6 mei 2021 in de 
samengevoegde zaken met A.R. nrs. …………………………………… van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling 
………………., kamer A6, ontvankelijk en gegrond. 
 
(…) 
Vernietigt de bestreden beslissing van geïntimeerde van 13 december 2019 in al haar onderdelen en 
zegt voor recht dat appellant in de periode van 1 juni 2013 tot en met 31 december 2018 wel degelijk 
voldoet aan alle voorwaarden om gerechtigd te zijn op de sociale toeslag als langdurig werkloze en 
langdurig zieke. 
 
(..).” 
 

7. Aanvullend standpunt zoals bezorgd door verwerende partij per e-mail d.d. 05.07.2022 op 
vraag van het secretariaat van de Geschillencommissie: 

 

“(..) 

Conclusie 

............ ............ is van mening over voldoende bewijsstukken te beschikken waaruit kan worden 
afgeleid dat: 
- Dhr. ............ ............ en Mevrouw ............een feitelijk gezin vormen vanaf 1 januari 2019 tot 
heden en verder. 
- dat de minderjarige kinderen ............ ............ en ............ ............ niet in België verbleven. 
Dit betekent dat de terugvorderingsbeslissing d.d. 13 december 2019 werd opgesteld volgens de 
wettelijke bepalingen. 

Meer nog, een bijkomende terugvordering van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid zal 
moeten worden opgemaakt vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 januari 2020 omdat de minderjarige 
kinderen ............ ............ en ............ ............ niet in België verbleven. 

............ ............ vraagt daarom aan de leden van de Geschillencommissie om: 

1/ de opgemaakte terugvorderingsbeslissing van 13 december 2019 te bevestigen, te vermeerderen 
met de interesten op de algehele terugvordering. 
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2/ te bevestigen dat de minderjarige kinderen ............ ............ en ............ ............ buiten België 
verbleven vanaf 1 januari 2019 en een antwoord te formuleren op de vraag wanneer de kinderen 
opnieuw aanwezig waren in België. 

............ ............ beschikt over voldoende bewijsstukken waaruit kan worden aangenomen dat de 
kinderen minstens opnieuw in België verbleven vanaf 1 september 2020. 

Het antwoord op deze vraag moet ............ ............ in staat stellen om de bijkomende terugvordering 
op te maken voor de toelagen in het kader van het gezinsbeleid die werden betaald in strijd met 
artikels 8, §1 en 8, §3 van het Groeipakketdecreet en te bepalen tot wanneer de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid níet zijn verschuldigd. 

3/ te bevestigen dat Mevrouw ............instaat voor de opvoeding van de minderjarige kinderen 
............ ............ en ............ ............. 

Het antwoord op deze vraag moet ............ ............ in staat stellen om te bepalen wie de begunstigde 
is, over welke periode er een bijkomende terugvordering zal moeten worden opgemaakt en of er een 
mogelijkheid is om eventueel de toelagen in het kader van het gezinsbeleid toe te kennen vanaf 1 
september 2020.” 
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8. Beoordeling in rechte: 
 

8.1. Toepasselijke bepalingen van het Groeipakketdecreet van 2018 en de uitvoeringsbesluiten 

Voorliggende zaak betreft de toepassing van de bepalingen in de Groeipakketregelgeving wat betreft 
de sociale toeslag. De sociale toeslag is een tegemoetkoming voor gezinnen die met hun inkomen de 
opvoedingskosten moeilijker kunnen dragen.  De toeslag wordt automatisch toegekend zodra er 
recht is en is afhankelijk van het inkomen en de gezinsgrootte.  Het recht op de sociale toeslag wordt 
elk jaar opnieuw bekeken, waarbij de toekenningsperiode loopt van 1 oktober tot 30 september van 
het volgende jaar.  Om te weten of het inkomen onder de inkomensgrenzen valt, wordt de 
inkomstenkern samengesteld waarbij de gegevens van het Rijksregister het initiële uitgangspunt 
vormen. 

Artikel 18 van het Groeipakketdecreet bepaalt: 

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

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

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

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

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

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

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

Als de al dan niet gelijkmatig verdeelde huisvesting van het rechtgevende kind niet is bepaald of 
bekrachtigd door de bevoegde rechtbank, wordt ervan uitgegaan dat de huisvesting van het 
rechtgevende kind gelijk is verdeeld tussen de ouders en wordt het bedrag van de toeslag gehalveerd 
toegekend in elk rechtgevend gezin. 

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

Als het rechtgevende kind is geplaatst door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid in 
een instelling, wordt het kind voor de berekening van de toeslag en de gezinsgrootte, vermeld in het 
tweede lid, in het gezin waar het verbleef voorafgaand aan de plaatsing, volledig meegeteld. In 
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toepassing van artikel 68, §3, wordt het kind daarentegen niet meegeteld in het gezin waar het 
verbleef voorafgaand aan de plaatsing. 

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

 

8.1.1. Artikel 1, 2, §1, en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2018 
tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag, 
hierna BVR Sociale Toeslagen): 

Artikel 1 BVR Sociale Toeslagen bepaalt: 

“(…) 

2° feitelijk gezin: een leefeenheid waarin 2 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.”  

 
Artikel 2, §1 BVR Sociale Toeslagen bepaalt: 

“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.” 

 
Artikel 3 BVR Sociale Toeslagen bepaalt: 

“§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 over de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; 

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. 
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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 (eigen markering); 

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-verwante 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. 
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§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; 

2° ze hebben samen de gezinswoning gekocht of gebouwd.” 

 

8.1.2. Artikelen 101 en 103 Groeipakketdecreet: 

Artikel 101 Groeipakketdecreet bepaalt: 

“De onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid brengen van rechtswege 
interest op vanaf de betaling als de onverschuldigde betaling het gevolg is van bedrog of bedrieglijke 
handelingen van een begunstigde. Een kapitalisatie van interesten is nooit mogelijk, ook niet in de 
situatie, vermeld in artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.” 

Artikel 103 Groeipakketdecreet bepaalt: 

“§1. Onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden teruggevorderd, 
behalve in de gevallen waarin een dergelijke terugvordering wordt uitgesloten door dit decreet, door 
inhoudingen, verricht door de uitbetalingsactor, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1410, §4, 
van het Gerechtelijk Wetboek, op nog te betalen toelagen in het kader van het gezinsbeleid. 

Als de toelage niet teruggevorderd kan worden door middel van inhoudingen, als de betrokkene niet 
reageert op minimaal twee aanmaningen van de uitbetalingsactor of als hij het afbetalingsplan dat 
is overeengekomen met de uitbetalingsactor, niet langer uitvoert, vordert de Vlaamse 
Belastingdienst de onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid terug. De 
uitbetalingsactor bezorgt de gegevens van de personen bij wie de ten onrechte betaalde toelagen in 
het kader van het gezinsbeleid bij dwangbevel moeten worden ingevorderd, via Kind en Gezin, aan de 
Vlaamse Belastingdienst. 

§2. De uitbetalingsactor kan binnen de voorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, afzien van 
de terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag: 

1° in bijzondere, gemotiveerde gevallen of in bepaalde categorieën van gevallen, op voorwaarde dat 
de schuldenaar te goeder trouw is; 

2° als het terug te vorderen bedrag gering is; 

3° als blijkt dat de terugvordering onzeker of te duur is in vergelijking met het bedrag dat 
teruggevorderd moet worden.” 

 

Over artikel 103 Groeipakketdecreet vermeldt de memorie van toelichting het volgende: 

“Dit artikel regelt de terugvordering van onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid. Deze terugvordering gebeurt, behoudens in de gevallen waarin dergelijke 
terugvordering wordt uitgesloten door het decreet, door inhoudingen verricht door de 
uitbetalingsactor op nog te betalen toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Het artikel verwijst 
naar artikel 1410, §4, van het Gerechtelijk Wetboek. Deze verwijzing houdt in dat de inhouding op 
toekomstige toelagen maar kan gebeuren binnen de grenzen van dat artikel. Naargelang het geval 
zal er dus geen of slechts een gedeelte van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid betaald 
worden en dit totdat de onverschuldigd betaalde toelagen gerecupereerd zijn. Als uitgangspunt 
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bedraagt dergelijke inhouding 10% op de nog verschuldigde toelagen; er kan enkel bij uitzondering 
een hoger percentage worden ingehouden.” 

Artikel 1410, §4, lid 5 Ger. W. bepaalt: 

“Als toelagen in het kader van het gezinsbeleid ten onrechte zijn verkregen ingevolge een nalatigheid 
of een verzuim van de begunstigde, kan de terugvordering slaan op het geheel van de toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid die later verschuldigd zijn aan dezelfde begunstigde”. 

 

8.2. de Geschillencommissie 

Verwerende partij besliste op 13 december 2019 dat verzoeker voor de periode van 1 juni 2013 tot 
en met 31 oktober 2019 ten onrechte de sociale toeslag had genoten in de hoedanigheid van  
langdurig werkloze (artikel 42bis § 3 Algemene Kinderbijslagwet) of langdurig arbeidsongeschikte  
(artikel 50ter Algemene Kinderbijslagwet, hierna AKBW}. 

De Geschillencommissie is enkel bevoegd voor de periode vanaf 1 januari 2019. 

Voorliggend geschil betreft de vaststelling van de al of niet vorming van een feitelijk gezin 
overeenkomstig de bewijsmiddelen zoals vastgelegd in de regelgeving, wat implicaties heeft voor de 
toekenning van de sociale toeslag. 

Het feitelijk gezin, een leefeenheid van 2 personen die geen bloed- of aanverwanten tot de derde 
graad zijn, vereist, volgens de regelgeving, de volgende elementen:  

1. samenwonen en  
2. samen een huishouden regelen:  

a. hetzij financieel,  
b. hetzij op een andere ondersteunende manier. 

In casu volgt de Geschillencommissie het oordeel van het Arbeidshof in haar arrest van 16 mei 2022 
dat vermoedens alleen niet volstaan, dat er geen bewijs van feitelijk samenwonen geleverd wordt én 
dat het aan de verwerende partij is om dat bewijs te leveren ( zie hoger, punt 6 , arrest Arbeidshof ).  
Het Arbeidshof stelt wel dat verzoekende partij uiteraard dient mee te werken maar dit heeft 
gedaan door de zeer omvangrijke stukkenbundel te overhandigen, cf. “… Wanneer geïntimeerde 
aanneemt of vermoedt dat de gegevens uit het rijksregister niet met de realiteit overeenstemmen, 
dan dient zij dit toch ook in concreto te bewijzen. De reeds aangehaalde controles van 2014 en 2020 
wijzen evenwel op het tegendeel, hetgeen ook nog eens versterkt wordt door de stukken die door 
appellant worden voorgelegd”.  Verwerende partij steunt voornamelijk op “vermoedens”, en 
“afleidingen” maar dit volstaat niet, harde bewijzen moeten geleverd worden om te voldoen naar 
recht. 

1. wat betreft het bewijs van samenwonen 

Zoals hiervoor aangegeven bepaalt artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 
september 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag: 

Artikel 3: 
“§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. 
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§2 De volgende documenten worden aanvaard als een officieel document als vermeld in paragraaf 1: 
…. 
3°een beschikking, vonnis of arrest van een rechtbank of hof; 
 
Ten overstaan van  het argument van verwerende partij dat er verschillende pv’s van de politie zijn 
stelt het Arbeidshof, zoals hiervoor aangegeven onder punt 6, arrest Arbeidshof, een grote 
tegenstrijdigheid vast tussen de vaststellingen die door de politie gebeurden versus deze die door de 
diensten sociale zekerheid gebeurden: zie het proces-verbaal van 12 november 2014 van de sociaal 
controleur bij de RKW die tot het volgende besluit komt:  

“(..) 
• ............ en ............ worden hoofdzakelijk door hun vader opgevoed die de meeste 
kosten van opvoeding en onderhoud voor hen te zijnen laste neemt; 
• ............woont van vóór 1/6/13 tot heden bij haar moeder; zij deelt mede dat de 
kinderbijslag verder aan de vader mag worden uitbetaald; 
• De heer ............ ............ woont alleen met zijn 2 kinderen; noch ............ noch een 
andere vriendin hebben ooit bij hem ingewoond. 
Het dossier wordt geregulariseerd in de loop van 2015 met bijpassing wegens voldoen aan de 
voorwaarden voor éénoudergezinnen. 
 
Het blijkt niet dat er sinds 12 november 2014 nog andere controles zouden geweest zijn, ook 
niet door de gezinsinspecteur (in het kader van het Groeipakket, van toepassing vanaf 1 
januari 2018, noch voordien volgens de 'oude' procedures).” 
 

Ook het onderzoek van het RIZIV, (brief RIZIV van 18 maart 2020 - stuk 9 bundel appellant) vermeldt 
het volgende:  

“(..) 
Voor een permanent of tijdelijk verblijf in een land van de Europese Unie is er geen 
voorafgaande toelating nodig van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Dit 
heeft bijgevolg geen invloed op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van 
betrokkenen indien zij zouden samenwonen in Spanje. In het proces-verbaal wordt 
echter geen enkel bewijsstuk aangeleverd dat dit het geval zou zijn. Verder werden 
de vaststellingen door de politie niet gevolgd door een ambtshalve schrapping in het 
rijksregister van de betrokkenen. 
De politie geeft aan dat uit het buurtonderzoek op 14 december 2016 en controles in 
de periode van 19 november 2016 tot 14 december 2016 blijkt dat betrokkenen 
samenwonen op het adres waar ............ volgens de gegevens van het rijksregister 
gedomicilieerd is, zijnde ………………………………….; dit wordt echter tegengesproken 
door het water- en elektriciteitsverbruik in deze woning en door de elementen die 
wijzen op een verblijf in Spanje. 
Uit dit onderzoek blijkt dat er op basis van de huidige stand van zaken van het 
onderzoek niet kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een niet-aangegeven 
samenwoonst van ............ ............ en ............. 
[...] 
Het onderzoek is zonder gevolg afgesloten. 

 
Het argument dat er een zeer laag water- en electriciteitsverbruik beschouwt het Arbeidshof als 
contradictorisch : “..door enerzijds voor te houden dat het verbruik te laag is voor een man met twee 
kinderen, maar anderzijds dan weer te besluiten dat mevr. ............ moet ingewoond hebben bij 
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appellant en de twee (gezamenlijke) kinderen. Dit zou evenwel moeten leiden tot een (nog) hoger 
verbruik”; 

Wat tenslotte het argument van verwerende partij betreft dat verzoeker alle getuigen onder druk 
gezet heeft om te liegen stelt het Arbeidshof opnieuw dat verwerende partij geen concrete bewijzen 
hiervoor aanlevert.  

 

2. wat betreft het bewijs van samen een huishouding te regelen, hetzij financieel, hetzij op een 
andere ondersteunende manier 

Het Arbeidshof stelt dat uit het feit dat het leven van verzoeker en mevrouw ............ onvermijdelijk 
een aantal raakvlakken vertoont, gezien hun twee gemeenschappelijke kinderen, niet zonder meer 
mag afgeleid worden dat er een minstens gedeeltelijke huishouding zou zijn: dat is een brug te ver: 

- bij geen enkel huisbezoek wordt melding gemaakt van dameskledij of andere vrouwelijke 
attributen die op een min of meer permanente aanwezigheid van een vrouw ten huize van 
verweerder zou wijzen; 

- er worden geen bewijzen geleverd van betaling van bepaalde gezinskosten door mevrouw 
............ (aankopen die verband houden met de kinderen en/of andere gemeenschappelijke 
kosten); 

-  Mevrouw ............ betaalt maandelijks onderhoudsbijdragen voor de twee kinderen, dit 
vormt opnieuw een tegenaanwijzing voor de beweerde kostendelende samenwoonst. 

De Geschillencommissie moet ook opmerken dat van de drie vragen die verwerende partij voorlegt 
aan de Geschillencommissie ( zie hoger punt 7, aanvullend standpunt verwerende partij), enkel 
vraag één tot de bevoegdheid van de Geschillencommissie behoort, nl. het oordeel of de beslissing 
tot terugvordering op grond van de vaststelling van de vorming van een feitelijk gezin terecht is.  

De tweede vraag nl. “2/ te bevestigen dat de minderjarige kinderen ............ ............ en ............ 
............ buiten België verbleven vanaf 1 januari 2019 en een antwoord te formuleren op de vraag 
wanneer de kinderen opnieuw aanwezig waren in België” moet door verwerende partij zelf 
beantwoord worden, m.a. w. zij moet zelf over de feiten een oordeel vellen en op basis daarvan een 
beslissing nemen over het Groeipakket. De Geschillencommissie is enkel bevoegd om de 
rechtmatigheid van een betwiste beslissing te onderzoeken, niet om de voorwaarden inzake 
toekenning van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid te onderzoeken zodat de 
uitbetalingsactor een beslissing kan nemen.  

De derde vraag tenslotte nl. “3/ te bevestigen dat Mevrouw ............instaat voor de opvoeding van de 
minderjarige kinderen ............ ............ en ............ .............”, is eveneens een vraag die door 
verwerende partij zelf moet beantwoord worden en waarbij zij op basis van haar oordeel over de 
feiten een beslissing dient te nemen. 

De Geschillencommissie ( zie artikel 104 Groeipakketdecreet), kan enkel optreden tegen de 
beslissingen van de uitbetalingsactoren tot toekenning, weigering, betaling of terugvordering van 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven van beslissingen na afloop van de 
daartoe wettelijk bepaalde termijnen maar doet niet zelf onderzoek naar de feiten om als basis te 
dienen voor het nemen van de hiervoor vermelde beslissingen. Dit is immers de taak van de 
uitbetalingsactoren, cf. artikel 28 van het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de 
Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen 
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voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de 
oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin (B.S. 8 
augustus 2017): 

Art. 28. Een private uitbetalingsactor vervult minstens de volgende opdrachten:  

1° toelagen in het kader van het gezinsbeleid stipt, correct, continu en, waar mogelijk, 
automatisch uitbetalen aan de aangesloten gezinnen, waarbij gebruikgemaakt wordt van de 
gemeenschappelijke betaalmotor, vermeld in artikel 5, eerste lid, 8°, met inachtneming van 
de regelgeving betreffende deze toelagen en de onderrichtingen van het agentschap;  

2° het recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid van de dossiers onder zijn beheer 
proactief onderzoeken op basis van de gegevens die beschikbaar zijn via de elektronische 
gegevensstromen, met het oog op automatische rechtentoekenning waar mogelijk en het 
informeren van begunstigden en potentieel begunstigden van hun recht op toelagen in het 
kader van het gezinsbeleid;   

(..) 

 

9. 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 verzoekende partij ontvankelijk en gegrond is, in die zin dat met ingang van 1 
januari 2019 en tot 31 oktober 2019 er geen sprake is van feitelijke gezinsvorming in de zin van de 
artikelen 1, 2, §1, en 3 van het BVR Sociale Toeslagen zodat de terugvordering van de sociale 
toeslagen voor deze periode als vermeld in de beslissing d.d. 13 december 2019 van verwerende 
partij voor die periode ongegrond is. 

 
Aldus uitgesproken te Brussel op 2 september 2022; 

 
De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

Mevrouw Linda Aerts (Opgroeien regie) en de heer Maarten Vankeersbilck (KidsLife), 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 Gent 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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De partijen beschikken hiervoor over een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde dag 
na de datum van de kennisgeving van deze beslissing (art. 115, §1, eerste lid van het Decreet van 27 
april 2018 en art. 22, derde lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018). 

 

De voorzitter       De secretaris 

 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 


