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

OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2022/079 

2 september 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/22/A0032 

 

INZAKE  : ……………………………………………… ; 

- Verzoeker –  

TEGEN :  

 ……………………………………………… ;   

-Verwerende partij- 

 
1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat door verzoeker werd ingediend per e-mail d.d. 22/01/2022 bij de 
Geschillencommissie Groeipakket1, gericht tegen de beslissing van verwerende partij  d.d. 
27/10/2021, waarbij de toekenning van het startbedrag geboorte wordt 
geweigerd.  Verzoeker diende zijn klacht eveneens reeds op 17/09/2021 in bij de Klachten- 
en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG).  Per e-mail d.d. 
19/05/2022 gaf verzoeker te kennen de klachtenprocedure bij de Geschillencommissie te 
willen reactiveren aangezien hij geen genoegdoening kan nemen met de antwoorden die 
hem werden verstrekt door de Klachten- en Bemiddelingsdienst op 08/11/2021, 28/02/2022, 
15/03/2022 en 29/03/2022; 

 
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. 

 



2 
 

 
Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 17/06/2022 waarbij aan 
verzoeker 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 2 september 2022 kunnen komen verdedigen of zich 
daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat verzoeker  via digitale weg (Teams) heeft deelgenomen  aan de 
zitting van 2 september 2022 en werd gehoord; 

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

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 
2. Over de feiten van de zaak: 

Uit de beschikbare gegevens blijkt het volgende. Deze gegevens werden nogmaals bevestigd 
door verzoeker bij e-mail van 25 augustus 2022 op vraag van de Geschillencommissie. 

 
De verzoeker is Belg en gedomicilieerd in België, op het adres ……………………………………………… . Hij 
werkt als zelfstandige in België met onderworpenheid aan de Belgische sociale zekerheid. Hij is 
niet gedetacheerd naar Estland (cf. ergens in de communicatie tussen SOLVIT België2 en 
…............. kwam dit ter sprake, maar dit klopt dus niet).  Hij is 100% zelfstandige in België, betaalt 
enkel sociale bijdragen en belastingen in België, dit voor volle fiscale jaren. Wel is het zo dat hij 
niet gebonden is aan zijn vaste inrichting te ……………………………………………… waar zijn bureau 
staat; zijn werk verloopt 100% digitaal, zeker voor zolang zijn dochter nog niet naar school gaat 
werkt hij tijdens het jaar vanuit 3 landen (België, Italië en Estland) en dit met respect van de 
geldende EU-regels betreffende het vrij verkeer.  
 
Zijn echtgenote, ……………………………………………… , is Ests en gedomicilieerd in Estland, op het 
adres ……………………………………………… .  Zij werkt als bediende voor een Ests bedrijf met 
onderworpenheid aan de Estse sociale zekerheid.  
 
De verzoeker en zijn echtgenote zijn op 17/08/2019 te Estland getrouwd en het huwelijk is 
overgeschreven in België; ze wonen samen als gezin, en volgen de Europese driemaandelijkse 
aanmeldingsplichten wanneer nodig.   
 
Hun dochter ………………………………………………  is geboren te Tallinn in Estland op 
………………………………………………  en ingeschreven op de Belgische Ambassade te Finland. De 
Ambassade in Helsinki is bevoegd voor Finland en Estland. Tot op heden is hun dochter niet 
officieel ingeschreven in Vlaanderen.   
 
 

 
2 https://ec.europa.eu/solvit/index_nl.htm 
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Het voorliggende geschil betreft de weigeringsbeslissing van verwerende partij de dato 27 oktober 
2021 van het recht op het startbedrag geboorte voor de dochter van verzoeker, 
……………………………………………… , geboren te Tallinn in Estland op 17/08/2020. 

Het verzoek betreft derhalve de weigeringsbeslissing van verwerende partij tot vaststelling van het 
recht op het Vlaamse startbedrag geboorte bij toepassing van de Europese Verordening nr. 
492/2011 of bij toepassing van een algemene vrijstelling op basis van het BVR Rechtgevend kind.  
 
Het recht op de gezinsbijslagen (basisbijslag en eventuele toeslagen) wordt reeds onderzocht en 
toegekend door de verwerende partij vanaf de geboorte van de dochter van verzoeker, gelet op de 
toepassing van de Europese Verordeningen (cf. opheffing domicilievereiste in Europese context) en 
rekening houdend met het Samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 betreffende de 
aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de 
gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de 
kinderbijslagfondsen.  Verzoeker heeft immers sinds de geboorte van het kind een socio-
professioneel statuut als sociaal verzekerde in België, dat in aanmerking komt voor de export van 
Vlaamse gezinsbijslagen. Hierbij worden ook de samenloopregels met mogelijke verschilbetaling 
gehanteerd, bij toepassing van de Europese Verordening nr. 883/2004 ten aanzien van het recht op 
de Estse kinderbijslag.  

 
 
3. Standpunt van verzoeker: 

 
- Verzoekschrift d.d. 22/01/2022 bij de Geschillencommissie Groeipakket: 

Verzoeker deelt het volgende mee in zijn e-mail van 22 januari 2022 met chronologie van het 
dossierverloop:   

“Betreffende het uitblijven verduidelijking samenloop startbedrag ………………………………………………  

Situering:  

1) ……………………………………………… Ik ben Belg, gedomicilieerd in België, gevestigd als 
zelfstandige in België, 100% belastingplichtige in België, sociale bijdrage 100% in België 

2) ………………………………………………  Mijn vrouw Ests, gedomicilieerd in Estland, bediende voor 
Ests bedrijf, 100% belastingplichtige in Estland, sociale zekerheid 100% Estland  

3) Gehuwd op 17/08/2019 te Estland, huwelijk overgeschreven te België; wij wonen samen als 
gezin, en volgen de Europese 3 maandelijkse aanmeldingsplichten wanneer nodig.  

4) ……………………………………………… Dochter geboren te Tallinn op 17/08/2020, geboorte 
overgeschreven te België, ingeschreven op de Belgische Ambassade te Finland.  

 

Voorgeschiedenis:  

1) voorjaar 2020: Belgische ziekenhuis wil de EHIC van mijn vrouw niet aanvaarden, 
verschillende andere ziekenhuizen weigeren zorg voor zwangerschap.   

2) voorjaar 2020: Vlaams Agentschap zorg en gezondheid weigerde de ziekenhuizen aan te 
sturen en verwezen ons naar SOLVIT  

a. hiervoor is een klacht ingediend via SOLVIT Case 3350_20_EE tegen België en 
opgelost, de voorschotten werden terugbetaald najaar 2020 er werd beloofd dat men 
de ziekenhuizen beter ging aansturen. Deze frappante overtreding van EU-
verordening Nr. 883/2004 werd ook overgemaakt aan het kabinet van Minister Beke 
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b. Rechtstreekse aanleiding tot reis naar Estland 06/2020 voor geplande geboorte te 
België op het laatste moment te veranderen naar Estland  

 

Tijdslijn Solvit case 4308/21/EE …............... 1.00.371.638 klacht ref IB/20.0/509457/FD 

1) 24/04/2020: aanvraag ingediend via ………………………………………………  voor een 
samenloopdossier (het Europees prioriteit principe)  

2) 25/09/2020 overmaken van Geboorte Akte Belgische versie aan 
……………………………………………… a) Duurde meer dan een maand omdat de lokale Vlaamse 
overheid niet wist hoe ze dit moesten doen en niet mochten aangestuurd worden door FOD 

3) 29/09/2020: ……………………………………………  start de procedure voor een samenloopdossier 
4) 29/03/2021: We krijgen bericht van ……………………………………………… dat het gedeelte van 

samenloop maandelijkse kinderbijdrage in orde was en ze waren nog aan het wachten op de 
bevestiging van de exacte som voor het startbedrag. Ze vroegen of ze de maandelijkse 
kinderbijdrage al mochten uitbetalen. Wij waren in België op dat moment aan het veranderen 
van bank dus vroegen om deze storting nog niet te doen.  

5) 29/04/2021: bezorgen wij aan ………………………………………………  de nieuwe gezamenlijke 
rekening  

6) 24/08/2021: bezorg ik ……………………………………………… de Europese Richtlijnen 883/2004 
betreffende de coördinatie van het socialezekerheidsstelsel en 987/2009 wijze van 
toepassing, dit werd overgemaakt omdat ……………………………………………  me telefonisch had 
meegedeeld dat er geen betalingen waren gedaan omdat mijn dossier bij hun juridische 
dienst lag.  

7) 10/2021: open SOLVIT Case: SOLVIT 4308/21/EE 
a. 25/10/2021 SOLVIT België schrijft ………………………………………………  aan  
b. 27/10/2021………………………………………………zal het verschil van maandelijkse 

kinderbijdrage uitbetalen 
i. Maar weigeren hetzelfde principe toe te passen op het startbedrag   

1. uitleg ……………………………………………… : start quote “omdat het 
startbedrag niet geëxporteerd kan (V.O. 492/2011) worden op grond 
van een activiteit als zelfstandige (dit is enkel het geval voor 
werknemers en ambtenaren) C.O. 949 bijlage 67/1.” end quote   

c. SOLVIT België sluit de zaak  
i. SOLVIT België werd aangeschreven om hun standpunt te verduidelijken, geen 

reactie tot heden.  
 

……………………………………………… werd meermaals aangeschreven voor uitleg; ik krijg van niemand 
uitleg buiten het weerkerende geciteerde artikel dat deze Europese richtlijn in België niet kan worden 
toegepast op zelfstandige enkel werknemers en ambtenaren. Men geeft ook geen uitleg waarom men 
spreekt over “exporteren”.  

Telefonisch krijg ik te horen dat de fout ligt bij de politiek die de nationale wetgeving wel had 
aangepast met uitbreiding naar ambtenaren om niet te discrimineren maar dat de zelfstandige 
waren “vergeten”.  

 

8) 27/10/2021: schrijf ik het kabinet aan van Minister Beke, (hetzelfde kabinet dat in 2020 werd 
aanschreven), zie bijlage: RE: Discriminatie kansen kinderen op basis beroep ouders.  

9) 11/2021: evenzeer vraag ik advies aan Your Euorpe; in bijlage de antwoorden en aanbeveling: 
Uw Europe _ Advies: uw adviesaanvraag nr. 349376 
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Van de aangeschreven Vlaamse instanties, dus begin meerdere instanties aan te schrijven, zonder 
enig resultaat;  

Betreffende ……………………………………………… : 14/12/2021 laatste communicatie in bijlage 
RE:1.00.371.638  

 

10) 12/01/2022: krijg ik de brief in bijlage van het Kabinet van Minister Beke; 21-11231 Antw.pdf  
 

Persoonlijk lijkt me het probleem dat er niet gekeken werd naar de realiteit en dat men blijft 
vasthouden aan een verkeerde EU Richtlijn. Met veel onduidelijkheid tot gevolg 

Ik benadruk nogmaals, ik ben zelfstandige in België, betaal belastingen in België, betaal sociale 
bijdrage in België, ben gedomicilieerd in België, maandelijkse groeipremie is voldaan op 
prioriteitsprincipe.  

 

Mijn excuses als mijn schrijven meer en meer te direct overkomt, maar dit is zeer lang aan het 
aanslepen, alle problemen van de afgelopen jaren die een toepassing vraagt van Europese richtlijnen 
is op alle Belgische niveaus aan het mislopen.   

Maar als ik als Belgische burger mijn Belgische bedrijfsvoorheffing betaal op de verval dag krijg ik 
onmiddellijk een interest verhoging van 5,13 euro, als ik als Belgische burger terecht mijn dochter als 
kind ten laste in mijn Belgische belastingaangifte opneem krijg ik onterecht een boete van 10% en 
verwerping aangifte die ik moet aanvechten.  

 
Ik hoop dat uw commissie de hele situatie kan uitklaren betreffende het al dan niet recht op 
uitbetalen van het verschil startbedrag. 

En bij eventuele geen recht tot uitbetaling de reden kan toelichten.”  

 

- Verzoeker deelt in zijn e-mail van 14 augustus 2022 volgende bijkomende informatie mee  aan de 
Geschillencommissie Groeipakket: 

“Graag was ik aanwezig geweest tijdens de zitting op 2 september maar spijtig genoeg ben ik niet in 
België.  

 

Wel zou ik willen aankaarten dat het startbedrag het volgende doel beoogt zoals vermeld door de 
Vlaamse Overheid:  

Start quote Vlaamse Overheid: “Het startbedrag moet elk kind de kans geven om zich te ontwikkelen 
en de ouders daarbij ondersteunen.” End quote.  

 

In de brief ontvangen van de bevoegde minister stelt men, start quote: “Omdat kinderen van 
rechthebbende zelfstandige op basis van de Europese verorbering geen recht op het Vlaamse 
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startbedrag geboorte krijgen, voorziet de Vlaamse wetgeving echter in een mogelijke algemene 
vrijstelling. Zo wordt dus een stuk tegemoetgekomen aan zelfstandige” end quote  

De vrijestelling is enkel te verkrijgen na het cumulatief bekomen van vier voorwaarden. Deze 
voorwaarden zijn niet van toepassing voor werknemer en ambtenaren in dezelfde situatie.  

 

Dit vormt een juridische basis van discriminatie op basis van de schending van het Verdrag van de 
Rechten van het kind, dat België heeft geratificeerd.  

 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties op 20 november 1989:  

Artikel 2  

1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag beschreven 
rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, 
ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, 
etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid van 
het kind of van zijn of haar ouder of wettige voogd.  

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind wordt 
beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de status of de 
activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de ouders, wettige voogden of 
familieleden van het kind. 

Artikel 3  

1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 
particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 
autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.  

2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg 
die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar 
ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen 
hiertoe alle passende wettelijke en bestuur maatregelen.  

3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die 
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de 
bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, 
het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht. 

Artikel 4  

De Staten die partij zijn, nemen alle nodige wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen om de in 
dit Verdrag erkende rechten te verwezenlijken. Ten aanzien van economische, sociale en culturele 
rechten nemen de Staten die partij zijn deze maatregelen in de ruimste mate waarin de hun ter 
beschikking staande middelen dit toelaten en, indien nodig, in het kader van internationale 
samenwerking. 
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Mijn persoonlijke mening:  

- Een verkeerde interpretatie van de Verordening gebaseerd op een definitie lijst, zie ook email 
communicatie van ………………………………………………  

o Aanvullende maandelijkse kinderbijslag toekenning definiëren ze als een “goodwill” 
en niet het feit dat men een fout had gemaakt en dat het om een wettelijke 
verplichting ging.   

o Hun eerste argument en reden waarom ze de zaak pas wouden bekijken 01/2022 
was omdat ze stelden dat de moederschap uitkering meegerekend moest worden, 
terwijl er op de EU Verordening duidelijk het verschil staat.  

Dit was ook samengevat in de email ontvangen door het groeipakket 
waarvan uw dienst in cc was.  
Start Quote info@groeipakket.be: 02/02/2022 3:46PM: Naar aanleiding van 
je klacht en de door jou aangeleverde argumentatie werd je dossier in oktober 
2021 herbekeken. In het licht van het Arrest Wiering en de nakende 
aanpassing van artikel 68 V.O. 883/2004 besliste het VUTG om geen rekening 
te houden met de ‘Parental Benefit’ zodat de verschilbetaling toch kon worden 
uitgevoerd. End quote  

- Een verkeerde interpretatie “Werknemer” vs “arbeid verrichten” vs “zelfstandige”  
- Het betalen van de sociale bijdragen in België maakt dit tot rechthebbend  
- Niet respecteren van bovenvermelde artikels van het Verdrag van de rechten van het kind is 

een duidelijke vorm van discriminatie t.a.v. mijn dochter.  
o Indien men stelt dat het startbedrag geen recht van het kind is, maar enkel een recht 

van de ouders gebaseerd op de sociale zekerheid  
 Tegenstrijdig met de communicatie van alle instanties in Vlaanderen, 

verbonden aan kinderbijdragen.  
 Maar als het dus losgekoppeld is van de rechten van het kind is er 

een discriminatie t.a.v. mezelf omdat een zelfstandige in België met 
kinderen in België wel startbedrag zou ontvangen  

Wij hebben veel problemen gehad met Vlaamse instanties voor de toepassingen van de 
correcte wetgevingen, EHIC voor zwangerschap niet aanvaarden, dienst bevolkingsregister 
wist niet hoe mijn dochter in te schrijven maar wou niet de consulaire diensten te Helsinki 
en/of FOD contacteren, …................. en dienst opgroeien geeft tegenstrijdige en fuote 
informatie, …  
Mijn doel is niet zoals mijn klacht IB/20.0/509457/....., Klacht - Intresten Groeipakket om 
interesten te ontvangen dat was proberen om tot een snellere oplossing te komen.  Mijn doel 
is te vermijden dat de verkeerde dingen blijven gebeuren. Want de situatie als de mijne zie ik 
meet en meer.” 

 

- Bijkomende informatie van verzoeker van 14 augustus 2022 op vraag van de 
Geschillencommissie Groeipakket:  

“Dank u wel voor u schrijven.  

Een digitale aanwezigheid via Teams is mogelijk en wenselijk.  

Ik zou dan ook graag op dit voorstel willen ingaan.  
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In bijlage kan u de gevraagde communicatie terugvinden inclusief hun bijlagen.  

 

In bijlage van Email 1.00.371.638 van 25/11  

kopie van een gedetailleerde uitleg over de export van het startbedrag (in bijlage)  

Het is hieruit dat ik erna dus het voorbeeld aanhaalde van de persoon in Zweden, waarop eerst werd 
gezegd dat dat niet klopte maar waar men dus achteraf op is teruggekomen.  

Dit voorval maakt ook duidelijk dat er enorme misverstanden zijn binnen het gespecialiseerde team 
van ………………………………………………  zelf en met als gevolg dus ook het vertrouwen doet wankelen op 
de correctheid van het dossier.  

 

Zie voorval email verkeer “verordening Nr. 492/2011” in bijlage, eerst werd gesteld Aangezien 
…………………………………………… in Estland is geboren en verder wordt opgevoed is er geen recht 
op het startbedrag. Ook indien je bediende of ambtenaar was geweest is er geen recht op 
startbedrag, aangezien  …............. nog steeds in Estland verblijft.”  

Bijlage van de communicatie: CO 949 bijlage 67 van 13 februari 2006 - …  

 

In bijlage van email 1.00.371.638 van 27/10 

het regularisatiebericht in bijlag 

Het regularisatiebericht was er gekomen nadat SOLVIT ………………………………………………  had 
aangesproken over mijn klacht op 25/10 

Bijlage van de communicatie 1.00371.638 regularisatie.pdf.” 

 

- Bijkomende informatie van verzoeker van  25 augustus 2022 op vraag van de 
Geschillencommissie Groeipakket:  

 

“Dank voor deze bijkomende informatie.  

We zullen u de Teams-uitnodiging overmaken tegen de zitting volgende week vrijdag 2 september.  

 

Nog enkele vraagjes ter verificatie:  

 

- u bent dus als zelfstandige gedetacheerd naar Estland met blijvende onderworpenheid aan de 
Belgische sociale zekerheid? Beschikt u soms over een attest hiervan van het RSVZ met betrekking tot 
de betrokken periode?  
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En voor de zekerheid: 

- voor uw echtgenote bestaat er geen enkele vorm van onderworpenheid aan de Belgische sociale 
zekerheid?  

-uw dochtertje is nog steeds ingeschreven op de Belgische ambassade te Estland?  

 

“Dank u wel. 

 

Onder mijn antwoorden:  

 

- Betreft mezelf: Ik ben niet gedetacheerd naar Estland, ergens in de communicatie tussen 
SOLVIT België en ……………………………………………… kwam dit ter sprake, maar klopt dus niet.  
Ik ben 100% zelfstandige in België, betaal enkel sociale bijdragen en belastingen in België, dit 
voor volle fiscale jaren.  
Wel is het zo dat ik niet gebonden ben aan mijn vaste inrichting te 
……………………………………………… waar mijn bureau staat, mijn werk verloopt 100% digitaal, 
zeker voor zolang mijn dochter nog niet naar school gaat werk ik door het jaar vanuit 3 
landen (België, Italië en Estland) en dit met respect van de geldende EU-regels betreffende 
het vrij verkeer.  

 

- Betreft mijn vrouw; het enige dat ze heeft is een Belgisch rijksregisternummer, maar geen 
enkele onderworpenheid aan Belgische sociale zekerheid.  
(Ook de aanleiding van het eerste probleem waarmee we in België werden geconfronteerd; 
toen in maart 2020 geen ziekenhuis in de omgeving mijn vrouw wou aanvaarden voor de 
zwangerschapsonderzoeken en uiteindelijke wel aanvaarden maar niet de EHIC en moesten 
we alles dubbel betalen, eerste klacht SOLVIT)  
Ze werkt voor een Est bedrijf als bediende; zowel de sociale zekerheid als de belastingen 
worden volledig voldaan in Estland  

 

- Betreft mijn dochter: dat is geen simpele vraag: een van de problemen die we hadden 
betreffende onze Europese situatie was net het hele inschrijven van mijn dochter in België, 
waar FODBZ de gemeente niet mocht aansturen en de gemeente de mails van zowel FODBZ 
als van het consulaat naast zich neerlegde, zelfs artikel 68 van het BW werd volledig 
genegeerd door de gemeente. Uiteindelijk op 25/09 heeft de gemeente haar dan 
ingeschreven in DABS, zoals in bijlage, maar blijkbaar werd dit niet correct gedaan waardoor 
het consulaat in Helsinki haar niet meer kon inschrijven. In bijlage ook de laatste 
communicatie over dit onderwerp. Om heel eerlijk te zijn heb ik het na 2 maanden en half 
opgegeven, het lijkt niet aan mij als burger om brug te moeten blijven spelen tussen 
verschillende overheidsdiensten, en zeker niet als men dan kijkt naar de toon waarop men als 
burger soms antwoorden kreeg. “ 
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Ter zitting licht de verzoeker toe dat er reeds voor de geboorte en nadien, diverse zaken zijn mislopen, 
onder meer inzake de inschrijving door de gemeente waardoor zijn vertrouwen zoekgeraakt is.  Hij 
meent dat het een onlogische situatie is dat hij als zelfstandige geen recht zou hebben op het 
startbedrag geboorte voor zijn dochter (terwijl dit wel het geval is voor werknemers en ambtenaren) 
en terwijl geen enkele instantie hem kan uitleggen waarom dit zo is.  Hij stelt ook vast dat hij inzake de 
toepassing van de Europese regelgeving vaak verkeerde standpunten heeft ontvangen.  Indien het 
werkelijk zo is dat hij er geen recht op heeft, en de wetgeving correct werd toegepast, wil hij er zich bij 
neerleggen, maar tot nu toe heeft hij die zekerheid niet.  Hij verwijst ook naar zijn schrijven naar de 
kinderrechtencommissaris waar gezegd werd dat het geboortebedrag volgt uit het betalen van 
socialezekerheidsbijdragen hetgeen hij tegenstrijdig vindt met de definitie van het startbedrag 
geboorte in het Groeipakketdecreet.  Hij hoopt een antwoord te kunnen verkrijgen vanuit de 
Geschillencommissie. 
 
 
 
  

4. Standpunt van de verwerende partij:  

 

 
- De beslissing van verwerende partij de dato 27 oktober 2021 vermeldt het volgende:  

 
 
“We wensen ons alvast te verontschuldigen voor de late reactie op uw vraag tot verder onderzoek. 

  

Na overleg met de juridische dienst  kunnen we u meedelen wat we heden overgaan tot de 
uitbetaling van de aanvullende gezinsbijslagen in het Groeipakket voor de periode van 08/2020 tot 
09/2021. Vanaf 10/2021 zal een voorschot van 80 € per maand uitbetaald worden. 
We dienen enkel rekening te houden met de child allowance en niet met de parental benefit. 

  

U vindt het regularisatiebericht in bijlage . 

  

Verder delen we u mee dat er geen recht is op startbedrag, omdat het startbedrag niet geëxporteerd 
kan (V.O. 492/2011) kan worden op grond van een activiteit als zelfstandig (dit is enkel het geval 
voor werknemers en ambtenaren) C.O. 949 bijlage 67/1. 

  

We hopen u hiermee voldoende ingelicht te hebben.” 

   

“Wij verwijzen naar uw mail van 27/10/2021. 

Het voorschot zal bijgepast worden naar het huidig verschil met de Estse kinderbijslag van €60, 
voorlopig tot 12/2022 gebaseerd op de verklaring van het bevoegde Estse kinderbijslagfonds. 
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Indien zou blijken dat er zich in de toekomst wijzigingen voordoen in de bedragen van de Estse 
kinderbijslag houden wij ons het recht voor om de kinderbijslag die teveel werd uitbetaald terug te 
vorderen. 

Wat betreft de toekenning van het startbedrag voor uw kind  ............. kan ik alleen bij de vorige 
beslissing blijven dat een startbedrag niet kan geëxporteerd worden op grond van een activiteit als 
zelfstandige. 

Hierbij vindt u een kopie van  een gedetailleerde uitleg over de export van het startbedrag.” 

 

 

 

 

  

 
- Per e-mail de dato 1 juli 2022 heeft de verwerende partij het volgende standpunt 

meegedeeld aan het secretariaat van de Geschillencommissie Groeipakket:  
 
“De Geschillencommissie staat in kopie aangezien het blijkbaar dringend was. 

 

Op basis van de V.O. 492/2011 is er geen recht op startbedrag op grond van een activiteit als 
zelfstandige. 
In CO 949 bijlage 67/1 van 28 mei 2014 verwijzen ze naar een uitbreiding op het recht op een 
startbedrag of adoptiebedrag.  

Niet alleen werknemers, maar ook ambtenaren kunnen vanaf dan een startbedrag ontvangen. Echter 
is er geen nieuwe beslissing genomen rond de rechten op startbedrag op basis van een zelfstandige 
activiteit. 

Hierbij verwijzen we ook naar Toepassingsnota 22 punt 5.3.7 Zelfstandigen : Uit rechtspraak van het 
Hof van Justitie blijkt dat VO 492/2011 niet van toepassing is op zelfstandigen. Zie punt 3.1. 

 

Op basis van art 67 en 68 1  V.O. 883/2004 is er vanaf 08/2020 een recht op kinderbijslag in 
samenloop met Letland. 

De bedragen van 08/2020 tot 09/2021 vanuit Letland zijn gekend en hiervoor is er in verschil betaald. 
Voor de periode na 09/2021 betalen we een voorschot tot we de bedragen van het laatste jaar binnen 
hebben.” 

 
 

5. Antwoord van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin 
en Armoedebestrijding bij brief van 12 januari 2022 op vragen van verzoeker bij e-mails van 
27 oktober 2021, 3 november 2011, 29 november 2011 en 14 december 2021:  
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- Verzoeker stelt de volgende vraag per e-mail van 27 oktober 2022 aan het Kabinet van de 
Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: 
 
“Kan u mij uitleggen waarom kinderen van zelfstandige ouders volgens de politiek minder 
kansen verdienen dan kinderen van werknemers of ambtenaren in een vergelijkbare situatie: 
ik verwijs naar de communicatie vandaag ontvangen van …........... onder deze email. 
 
Ik citeer jullie website www.vlaanderen.be: “Het startbedrag moet elk kind de kans geven om 
zich te ontwikkelen en de ouders daarbij ondersteunen.” 
In België is er geen verschil voor het startbedrag voor kinderen tussen ambtenaren, 
werknemers en zelfstandige.  
  
Maar voor cross-Europese gezinnen van zelfstandige kan men dus wel discrimineren.  
Op basis van het Europese principe past men wel de wet aan met de uitbreiding van 
werknemers naar ook ambtenaren, dit net omdat er geen discriminatie mag zijn.  
  
CO 949 - bijlage nr. 67/1 van 28 mei 2014 - Vervanging van verordening 1612/68 door 
verordening 492/2011 - Export van het kraamgeld en de adoptiepremie voor ambtenaren 

2. De tweede wijziging heeft betrekking op punt 3.8 van CO 949 bijlage 67 
In de huidige versie van punt 3.8 van CO 949 bijlage 67 staat: "VO 1612/68 is niet van toepassing 
op ambtenaren of studenten". 
Ambtenaren niet opnemen in het personeel toepassingsgebied van verordening 492/2011 
(voordien verordening 1612/68) druist echter in tegen de Europese rechtspraak en de rechtsleer 
waarbij er unaniem van uitgegaan wordt dat ambtenaren eveneens onder de werknemers vallen. 
Ambtenaren vallen dus eveneens onder de voormelde verordening (vrije verkeer en niet-
discriminatie), waaronder artikel 7, §2, waarin staat dat werknemers die onderdaan zijn van een 
lidstaat recht hebben op "dezelfde sociale en fiscale voordelen als de nationale werknemers". 
Daaruit volgt dat het kraamgeld en de adoptiepremie - die in de Europese rechtspraak als sociale 
voordelen worden beschouwd- waarop werknemers (waaronder ambtenaren) recht hebben voor 
hun kinderen die in een andere lidstaat worden opgevoed, door de bevoegde lidstaat 
geëxporteerd moeten worden. 
  
Nochtans voor de maandelijkse kinderbijdrage voor cross-Europese gezinnen past men deze 
discriminatie die we vinden in het startbedrag niet toe.  
Integendeel de maandelijkse kinderbijslag voor cross-Europese gezinnen verwijst naar de 
gelijkheid en het non-discriminerende principe, erger nog dezelfde wetgeving waarop de 
uitbetaling is gebaseerd spreekt over gezinsbijdragen, wat niet enkel de maandelijkse 
kinderbijdrage is maar ook de geboortepremie.  
 
z) worden onder "gezinsbijslagen" verstaan alle verstrekkingen en uitkeringen ter tegemoet-
koming van de gezinslasten, met uitzondering van voorschotten op onderhoudsbijdragen, en 
de in bijlage I vermelde bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie. 
  
Graag uw uitleg waarom jullie mij dus voor een tweede maal op 2 jaar tijd discrimineren. Ik 
betaal evenzeer mijn sociale bijdrage als alle andere zelfstandige in België die dus wel een 
geboortepremie krijgen indien het hele gezin in België is.  
Erop wijzend dat de reden van de geboorte te Tallinn komt door fouten van jullie diensten: 
voorval van 2019 dat ik moest oplossen via SOLVIT case 3350_20_EE niet willen aanvaarden 
van EHIC door ziekenhuis in België en niet willen tussenkomen van uw diensten. Naar uw 
kabinet werd doorgestuurd ter informatie en in bijlage van deze mail.” 
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- Het Kabinet van  de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebestrijding antwoordt op 28 oktober 2022 het volgende aan verzoeker: 
 

“Namens Vlaams minister Wouter Beke wil ik u bedanken voor onderstaande e-mail.  

Wij hebben uw verhaal doorgestuurd naar de betrokken administratie voor een laatste stand 
van zaken. Dit kan enkele weken in beslag nemen, maar ik wilde het niet nalaten u te 
informeren dat uw vraag wordt behandeld.  

  

Alvast bedankt voor uw geduld.” 

 

 

- Verzoeker stelt de volgende vraag per e-mail van 3 november 2022 aan het Kabinet van  de 
Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: 

“Ik snap niet zozeer waarom u zegt dat u het zal doorsturen naar de betrokken administratie.  

 

Het is de politiek die deze discriminatie in het leven heeft geroepen en deze keer kan men de 
schuld niet doorschuiven naar Europa want dit is een puur Belgische beslissing.  

 

Dus graag zou ik van de verantwoordelijke voor deze discriminatie de onderliggende reden 
kennen.” 

 

- Verzoeker stuurt nog twee rappels per e-mail van 29 november 2022 en 14 december 2022 
aan het Kabinet van  de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebestrijding: 

 

“Kan u me nu uitleggen waarom kinderen van zelfstandige minder kansen verdienen dan kinderen 
van werknemers en ambtenaren?  

Ik citeer opnieuw jullie website www.vlaanderen.be: “Het startbedrag moet elk kind de kans geven 
om zich te ontwikkelen en de ouders daarbij ondersteunen.” 

Deze keer laat ik jullie kabinet niet met rust ik heb 2 maal een klacht moeten indienen via SOLVIT dit 
zou niet de normale gang van zaken mogen zijn.” 

 

“Aanvraag bij ………………………………………………  24/04/2020 

Geboorte dochter 17/08/2020 
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Toekenning kinderbijslag na klacht SOLVIT 27/10/2021, dit is ruim 14 maanden na de geboorte en 18 
maanden na de aanvraag. Indien ik als Belgische burger mijn belastingen en sociale bijdragen niet 
betaal voor zulke lange periodes kom ik er niet vanaf met een “sorry”.  

 

Nu ga ik niet nog eens een jaar wachten op duidelijkheid betreffende het kraamgeld, ik verwacht een 
duidelijke en complete uitleg waarom ik als Belgische belastingbetaler gedomicilieerd in België geen 
recht heb op kraamgeld. U bent 2 weken geleden aangeschreven en sinds dien is er niets gebeurd dat 
meer duidelijkheid schept, blijkbaar kan men in dit land enkel nog iets gedaan krijgen na klachten in 
te dienen.” 

 

- Antwoord van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebestrijding van 12 januari 2022: 

 
“Geachte meneer  

 

Wij hebben uw brief goed ontvangen en aandachtig gelezen.  

 

Het Vlaamse startbedrag geboorte valt onder het toepassingsgebied van de Europese Verordening nr. 
492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie.  

 

Het toepassingsgebied van deze Europese Verordening nr. 492/2011 is via Europese rechtspraak 
vastgelegd: het Vlaamse startbedrag geboorte kan enkel geëxporteerd worden naar een andere 
lidstaat van de Europese Economische Ruimte, indien er een migrerende werknemer is in een 
Europese lidstaat, namelijk een rechthebbende ‘sociaal verzekerde werknemer of ambtenaar’. Het feit 
dat er voor kinderen van een rechthebbende ‘sociaal verzekerde zelfstandigen’ in dit geval geen recht 
op het Vlaamse startbedrag geboorte bestaat, is dus een gevolg van de toepassing van de Europese 
Verordening nr. 492/2011, die voorrang heeft op het Vlaamse Groeipakketdecreet.  

 

Omdat kinderen van rechthebbende zelfstandigen op basis van de Europese Verordening geen recht 
op het Vlaamse startbedrag geboorte verkrijgen, voorziet de Vlaamse wetgeving echter in een 
mogelijke algemene vrijstelling, en komt dus een stuk tegemoet aan zelfstandigen.  

 

Deze luidt als volgt: “voor een kind dat geboren wordt in een land waarop de Europese Verordening 
nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer 
van werknemers binnen de Unie van toepassing is, als de volgende voorwaarden cumulatief vervuld 
zijn: 

1. een van de ouders, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met derde graad van 
de ouder en met wie de ouder feitelijk of wettelijk samenwoont, of de echtgenoot of 
echtgenote van de ouder is een zelfstandige; 

2. de gezinsbijslagen worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand van de geboorte; 
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3. het kind heeft binnen twee maanden na de geboorte zijn woonplaats in het Nederlandse 
taalgebied; 

4. er bestaat geen recht op startbedrag geboorte krachtens de regelgeving van een 
andere deelentiteit”. 

 

Onder de voorwaarden van deze algemene vrijstelling kan u een eventueel mogelijk recht op het 
Vlaamse startbedrag laten onderzoeken door …............., uw uitbetalingsactor. Indien het resultaat 
van het onderzoek negatief is, is er nog de mogelijkheid om tegen de beslissing van …............. 
(kosteloos) in beroep te gaan bij de Geschillencommissie (geschillencommissie@opgroeien.be). Meer 
info hieromtrent vindt u terug op www.groeipakket.be/geschillencommissie.  

 

 

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben ingelicht.  

 

 

Met vriendelijke groeten”. 

 
 
 
 
 
 

6. Antwoord en aanbeveling van Uw Europe _ Advies:   
 

Verzoeker heeft ook een adviesaanvraag ingediend bij Uw Europe_Advies: https://ec.europa.eu/eu-
rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=nl&origin=replied_follow_up/. 
 
 
Uw Europe _ Advies antwoordt bij e-mail van 2 november 2021 het volgende aan verzoeker:  
 
“Hieronder vindt u het antwoord op uw adviesaanvraag. Ons onafhankelijk advies kan niet 
beschouwd worden als de mening van de Europese Commissie, een andere EU-instelling of hun 
personeel, en is niet bindend voor de Europese Commissie of andere EU- of nationale instellingen.  
 
Geachte heer,  
 
Krachtens artikel 67 van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 heeft eenieder recht op 
gezinsbijslag overeenkomstig de wetgeving van de bevoegde lidstaat, ook voor de gezinsleden die in 
een andere lidstaat wonen, alsof deze in eerstbedoelde lidstaat woonden.  
 
Onder gezinsbijslagen worden alle verstrekkingen en uitkeringen ter tegemoetkoming van de 
gezinslasten verstaan, met uitzondering van voorschotten op onderhoudsbijdragen, en de in bijlage I 
vermelde bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie - d.i. in België (i) de voorschotten op 
onderhoudsgelden als bedoeld in de Belgische wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een 
Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en (ii) de geboorte- en adoptietoelagen.  
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De bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie kunnen dus worden uitgesloten van de 
werkingssfeer van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004, mits zij worden vermeld in in bijlage I 
van Verordening (EG) nr. 883/2004. Dit betekent overigens niet dat België en de overige lidstaten 
zijn ontslagen van de verplichting zich ervan te vergewissen, dat geen enkel ander voorschrift van 
gemeenschapsrecht eraan in de weg staat dat een woonplaatsvereiste wordt gesteld voor dergelijke 
uitkeringen.  
 
In dit verband wordt er in uw vraag verwezen naar Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie 
die iedere onderdaan van een lidstaat, ongeacht zijn woonplaats, het recht geeft om op het 
grondgebied van een andere lidstaat arbeid in loondienst te aanvaarden en te verrichten, 
overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die de tewerkstelling van de 
onderdanen van die staat regelen. Het begrip werknemer in de zin van het recht van de Unie moet 
zelf worden gedefinieerd aan de hand van objectieve criteria die kenmerkend zijn voor de 
arbeidsverhouding, rekening houdend met de rechten en verplichtingen van de betrokken personen. 
Op dit punt is het vaste rechtspraak dat het hoofdkenmerk van deze verhouding is gelegen in de 
omstandigheid dat een persoon gedurende bepaalde tijd voor een ander onder diens gezag 
prestaties verricht tegen beloning. De kwalificatie als zelfstandige naar nationaal recht sluit echter 
niet dat een persoon moet worden aangemerkt als werknemer in de zin van het recht van de Unie, 
indien zijn zelfstandigheid slechts fictief is en dus een echte arbeidsverhouding verhult. Bijgevolg 
wordt aan de status van werknemer in de zin van het recht van de Unie niet afgedaan door het feit 
dat een persoon naar nationaal recht op fiscale, administratieve of bureaucratische gronden als 
zelfstandige is aangeworven, voor zover die persoon onder leiding van zijn werkgever handelt wat 
betreft onder meer de vrijheid om zijn tijdschema en de plaats en de inhoud van zijn werk te kiezen. 
Overige zelfstandigen kunnen geen rechten ontlenen aan de bepalingen van Verordening (EU) nr. 
492/2011.  
 
Wij adviseren u om contact op te nemen met een advocaat om na te gaan of de betreffende 
maatregel een ongerechtvaardigd onderscheid maakt tussen werknemers en zelfstandigen die 
Belgische/Vlaamse ingezetenen zijn en zich in een vergelijkbare situatie bevinden en, voor zover 
economisch haalbaar, de nodige (buiten-) gerechtelijke stappen te ondernemen om uw rechten te 
doen gelden.  
 
Hieronder vindt u de links naar:  
- Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0883;  
- Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot 
vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0987.  
 
Met vriendelijke groet,  
Uw Europa - Advies  
 
Gelieve niet op deze e-mail te antwoorden. U kunt via Uw Europa - Advies wel een nieuwe 
adviesaanvraag indienen.  
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Il-mistoqsija oriġinali tiegħek kienet: 
Geachte, eerst wil ik jullie diensten bedanken voor aanvraag 343701 heb ik jullie informatie 
doorgegeven aan de dienst …............. maar zonder succes heb ik dan een klacht ingediend via 
SOLVIT en vandaag werd dan eindelijke het verschil van de maandelijkse geboorte tussen België en 
Estland toegezegd en beloofd te zullen worden voldaan. Maar nu zegt …................. met het 
volgende betreffende de geboortepremie/startbedrag: "Verder delen we u mee dat er geen recht is 
op startbedrag, omdat het startbedrag niet geëxporteerd kan (V.O. 492/2011) kan worden op grond 
van een activiteit als zelfstandig (dit is enkel het geval voor werknemers en ambtenaren) C.O. 949 
bijlage 67/1." Ik heb deze wetgeving opgezocht en ik snap niet waarom er deze discriminatie is, ook 
omdat in de originele tekst alleen werknemers werd vermeld en dan net omwille om niet te 
discrimineren ambtenaren werden toegevoegd. Maar waarom bestaat er dan wel een discriminatie 
met zelfstandige? Maandelijkse bijdrage en geboortepremie zijn beide bedragen die zijn berekend 
in de sociale zekerheid die zelfstandige betalen. Voor de maandelijkse kinderbijslag op Europees 
vlak is er geen discriminatie op basis van het beroep van de ouders. Alle zelfstandige, werknemers 
en bediende krijgen evenveel geboortepremie. Maar enkel zelfstandige met cross Europese 
kinderen niet. Ik probeer de logica te vinden maar ze is me zoek.” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Beslissingen/standpunten Klachten- en bemiddelingsdienst (Agentschap Uitbetaling 
Groeipakket):   
 
 

- Verzoeker heeft tegen de beslissingen van verwerende partij d.d. 27 oktober 2021 in eerste 
instantie een klacht ingediend bij de Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap 
Uitbetaling Groeipakket (VUTG) op 8 november 2021.  

 
 

- De Klachten- en bemiddelingsdienst heeft per e-mail d.d. 21 januari 2022 aan verzoeker 
meegedeeld wat volgt:   
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“Je verzocht mijn bemiddeling in jouw Groeipakket dossier. Jouw uitbetaler 
………………………………………………deed lang over het onderzoek naar het recht op Groeipakket en je 
wenst na te gaan of hier intresten worden voor toegekend. 
…................ wenst zich te verontschuldigen voor hun late reactie op jouw vraag tot verder 
onderzoek. Ze ontvingen pas recent de nodige informatie van hun juridische dienst met volgend 
resultaat: 

 uitbetaling aanvullende gezinsbijslagen (€  1.511,32) over de periode 08/2020 t.e.m. 
09/2021 op 29/10/2021; 

 Vanaf 10/2021 wordt er maandelijks een veilig voorschot uitbetaald van € 80,00; 

 
 
Aangezien het in dit geval gaat over een interpretatie van de wetgeving en dit door 
……………………………………………… diende te worden voorgelegd aan de juridische dienst is er geen 
sprake van een fout van de uitbetaler. In dit geval zijn er geen intresten verschuldigd. 
Ik meen je hiermee voldoende te hebben ingelicht en sluit hiermee mijn tussenkomst af.” 
 

 

   

 
 

- Verzoeker heeft op 9 november 2021 een heropening van zijn dossier gevraagd bij de 
Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) van 
21 januari 2021.  

 
 

- De Klachten- en bemiddelingsdienst heeft per e-mail d.d. 2 februari 2022 aan verzoeker 
meegedeeld wat volgt:   
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“Op basis van jouw e-mail van 09/11/2021 heropenden wij jouw dossier. 
Jouw uitbetaler ………………………………………………  geeft aan dat er geen recht is op intresten naar 
aanleiding van de behandeling van jouw dossier. Hiermee ben je niet akkoord. 
Ik geef je eerst wat meer uitleg over de geldende reglementering om nadien jouw concrete situatie te 
benaderen. 
Reglementering 
Termijnen (Art. 10, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde) 
Een uitbetaler van het Groeipakket die een aanvraag om gezinsbijslag ontvangt, moet binnen vier 
maanden na de ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen. 
Om te beslissen moet de uitbetaler alle nodige informatie verzamelen om de aanvraag te 
onderzoeken.  
Als de uitbetaler aanvullende informatie vraagt aan een buitenlandse instelling: 

 wordt de onderzoekstermijn opgeschort. De termijn begint opnieuw te lopen vanaf de dag 
waarop de instelling beschikt over de gevraagde voor de beslissing noodzakelijke informatie. 

Als de uitbetaler aanvullende informatie vraagt aan de sociaal verzekerde: 

 wordt de onderzoekstermijn opgeschort. De termijn begint opnieuw te lopen vanaf de dag 
waarop de instelling beschikt over de gevraagde voor de beslissing noodzakelijke informatie; 

 als de sociaal verzekerde niet antwoordt op de vraag om informatie wordt hem een rappel 
gestuurd. Als hij niet antwoordt binnen een maand na de rappel, niet aantoont dat een 
langere antwoordtermijn noodzakelijk is en de instelling de informatie niet uit een andere 
bron kan verkrijgen, wordt ambtshalve beslist. 

Als niet geantwoord kan worden binnen de termijn moet de instelling de aanvrager op de hoogte 
brengen van de reden, waarbij desgevallend interesten zullen verschuldigd zijn aan de sociaal 
verzekerde. 
Arrest Wiering 
Uit het arrest Wiering van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat gezinsuitkeringen 
binnen de EU alleen op elkaar in mindering mogen worden gebracht als zij van dezelfde aard zijn. Uit 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU volgt dat uitkeringen van dezelfde aard zijn wanneer het 
voorwerp en de doelstelling alsook de berekeningsgrondslag en de toekenningsvoorwaarden gelijk 
zijn. Zuiver formele kenmerken zijn voor de classificatie van uitkeringen niet van belang. 
Artikel 68 V.O. 883/2004: Prioriteitsregels bij samenloop 

1. Indien gedurende hetzelfde tijdvak en voor dezelfde gezinsleden in uitkeringen is voorzien op 
grond van de wetgeving van meer dan een lidstaat, zijn de volgende prioriteitsregels van 
toepassing:  

o indien door meer dan een lidstaat uitkeringen verschuldigd zijn op verschillende 
gronden, is de volgorde van prioriteit de volgende: eerst de rechten verkregen op grond 
van werkzaamheden, al dan niet in loondienst, vervolgens de rechten verkregen op 
grond van een pensioen, en ten slotte de rechten op grond van de woonplaats; 

o indien door meer dan een lidstaat uitkeringen verschuldigd zijn op dezelfde grond, 
wordt de volgorde van prioriteit vastgesteld op basis van de volgende subsidiaire 
criteria:  

 indien het gaat om rechten die verkregen zijn op grond van werkzaamheden, 
al dan niet in loondienst: de woonplaats van de kinderen, mits er dergelijke 
werkzaamheden worden verricht, en subsidiair, in voorkomend geval, het 
hoogste bedrag aan uitkeringen waarin de betrokken wetgevingen voorzien. 
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In dat laatste geval worden de kosten van de uitkeringen verdeeld volgens in 
de toepassingsverordening bepaalde criteria; 

 indien het gaat om rechten die verkregen zijn op grond van een pensioen: de 
woonplaats van de kinderen, mits op grond van deze wetgeving een pensioen 
moet worden uitgekeerd, en subsidiair, in voorkomend geval, het langste 
onder de betrokken wetgevingen vervulde tijdvak van verzekering of verblijf; 

 indien het gaat om rechten die verkregen zijn op grond van de woonplaats: de 
woonplaats van de kinderen. 

2. Bij samenloop van rechten worden de gezinsuitkeringen toegekend overeenkomstig de 
wetgeving die volgens lid 1 als prioritair is aangemerkt. De rechten op gezinsuitkeringen die 
verschuldigd zijn op grond van de andere betrokken wetgeving of wetgevingen, worden 
geschorst ter hoogte van het bedrag dat bij de wetgeving van de eerste lidstaat is vastgesteld 
en, zo nodig, wordt het deel dat dit bedrag overschrijdt uitbetaald in de vorm van een 
aanvullende toeslag. Als het recht op de uitkering in kwestie alleen gebaseerd is op de 
woonplaats, hoeft deze aanvullende toeslag echter niet te worden uitgekeerd voor kinderen 
die in een andere lidstaat wonen. 

3. Indien er uit hoofde van artikel 67 een aanvraag om gezinsuitkeringen wordt ingediend bij het 
bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving toepasselijk is, maar niet op grond van 
het prioritair recht overeenkomstig de leden 1 en 2:  

o zendt dat orgaan de aanvraag onverwijld door naar het bevoegde orgaan van de 
lidstaat waarvan de wetgeving prioritair van toepassing is; het stelt de betrokkene 
daarvan in kennis en betaalt, onverminderd de bepalingen van de 
toepassingsverordening betreffende de voorlopige toekenning van uitkeringen, zo 
nodig, de in lid 2 genoemde aanvullende toeslaguit; 

o neemt het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving prioritair van 
toepassing is, de aanvraag in behandeling alsof het rechtstreeks bij dat orgaan was 
ingediend; de datum waarop de aanvraag bij het eerste orgaan is ingediend, wordt 
beschouwd als de datum waarop de aanvraag bij het prioritaire orgaan is ingediend. 

Concreet in jouw dossier 
Op 30/04/2020 ontvangt ………………………………………………  je aanvraag om startbedrag met vermelding 
van de vermoedelijke geboortedatum 05/08/2020. Het rekeningnummer werd ontvangen op 
03/08/2020. 
Naar aanleiding van de ontvangst van de geboorteakte op 25/09/2020, verstuurde 
……………………………………………… aan jou een e-mail op 29/09/2020 om te melden dat er een 
samenlooponderzoek dient te gebeuren aangezien jouw kind samen met de moeder in Estland 
verblijft. 
Formulieren E401 en P12: 

 Aan jou verzonden op 05/10/2020; 
 Ontvangst op 29/10/2020. 

Formulier E411: 

 Verzonden aan de bevoegde Estse instantie op 30/10/2020; 
 Ontvangst op 10/02/2021: formulier E411 vermeldt Child Allowance en Parental Benefit. 
 Op 29/03/2021 brengt …...................... jou per e-mail op de hoogte dat het formulier E411 

werd ontvangen, maar dat er geen melding wordt gemaakt van de geboortepremie. Er wordt 
hierover bijkomende informatie opgevraagd bij de bevoegde Estse instantie op 29/03/2021. 
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Nazicht bij de officiële website van de Estse sociale zekerheid 
(https://sotsiaalkindlustusamet.ee/en/family-and-child-protection/kinds-family-
allowances#Parental%20Benefit) toont aan dat ‘Parental Benefit’ als “gezinsbijslag” beschouwd dient 
te worden. Ingevolge het arrest Wiering zou ‘Parental Benefit’ dus moeten worden meegerekend voor 
de verschilbetaling (= uitkering van dezelfde aard). Omdat de Estse bedragen hierdoor hoger lagen 
dan de Vlaamse bedragen kon er geen aanvullende gezinsbijslag worden uitbetaald in Vlaanderen.  
Naar aanleiding van je klacht en de door jou aangeleverde argumentatie werd je dossier in oktober 
2021 herbekeken. In het licht van het Arrest Wiering en de nakende aanpassing van artikel 68 V.O. 
883/2004 besliste het VUTG om geen rekening te houden met de ‘Parental Benefit’ zodat de 
verschilbetaling toch kon worden uitgevoerd. 
Op 27/10/2021 werd het dossier geregulariseerd. Je ontving € 1.511,32 over de periode 08/2020 - 
09/2021. Je werd op 27/10/2021 per e-mail hiervan op de hoogte gesteld.  
Er is geen recht op startbedrag in toepassing van de EG-reglementering aangezien het startbedrag 
niet kan worden geëxporteerd op basis van een zelfstandige activiteit (V492/2011 EG)  
Er zijn evenwel geen intresten verschuldigd: 

 voor de periode vanaf de aanvraag startbedrag tot ontvangst van het formulier E411 op 
10/02/2021: onderzoekstermijn opgeschort wegens opvragen van noodzakelijke informatie 
bij jou en de bevoegde Estse instantie. 

 periode vanaf 10/02/2021 tot de regularisatie op 27/10/2021: aangezien het VUTG besliste 
om geen rekening te houden met de ‘Parental Benefit’, was er voorheen geen recht op een 
aanvullende betaling van de gezinsbijslag. Er kan dus geen sprake zijn van een laattijdige 
betaling. 

Ik meen je hiermee voldoende te hebben ingelicht en sluit mijn tussenkomst af. 
 
 



22 
 

Indien de wijze waarop jouw klacht werd behandeld je geen genoegen kon geven, dan kan je je tot 
de Vlaamse Ombudsman wenden. Deze is te bereiken hetzij schriftelijk op het adres Leuvenseweg 86 
te 1000 Brussel, hetzij telefonisch op het gratis nummer 1700 of fax: 02 552 48 00 of e-mail naar 
klachten@vlaamseombudsdienst.be. 
 

Indien mijn antwoord je geen voldoening geeft en je niet akkoord bent met de beleidsbeslissingen 
i.v.m het Groeipakket, kan je je klacht samen met dit schrijven voor verder gevolg doorsturen naar de 
klachtendienst van het Agentschap Opgroeien, klachtendienst@kindengezin.be.” 
 

 
- Verzoeker heeft op 2 februari 2022 opnieuw een heropening van zijn dossier gevraagd bij 

de Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) 
van 21 januari 2021. Hij formuleerde zijn opmerkingen als volgt:  

 
“Hartelijk dank voor u uitleg maar er lopen duidelijk enkele zaken door elkaar.  

 

Ik respecteer de beslissing geen interesten uit te betalen, al blijf ik van mening dat men hier vooral 
schermt met excuses.  

Namelijk het al dan niet moeten meereken van uitkeringen aan de moeder. De EU-wetgeving is hier 
zeer duidelijk over zoals in email 8 november.  

En ik heb geen probleem dat men niet alles kan weten en moet navragen maar “niet” communiceren 
is een voedingsbodem van frustratie.  

 

En deze “niet” communicatie van ….................. is ook betreffende uitleg het startbedrag  

Niemand legt mij uit waarom er volgens Belgische instanties geen recht is op startbedrag maar 
volgens Europese instanties wel  

 

U raakt het punt zelf aan:  

start quote: “Er is geen recht op startbedrag in toepassing van de EG-reglementering aangezien het 
startbedrag niet kan worden geëxporteerd op basis van een zelfstandige activiteit (V492/2011 EG)” 
end quote 
Waarom is het blijkbaar onmogelijk voor een Belgische instelling uitleg te verschaffen ipv enkel met 
bovenstaande te schermen. 

Waarom spreekt men over exporten? Waarom deze discriminatie enkel voor zelfstandige?   

Ik ben zelfstandige in België, Belgische vennootschap, betaal Belgische sociale bijdrage, 
gedomicilieerd in België, …..  

 

Indien u niet kan antwoorden mag u mij gerust doorverwijzen.  

We zijn nog geen 2 weken verwijderd dat mijn dochter 18 maanden, het mag nu wel eens tijd worden 
dat iemand uitleg geeft.” 
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- De Klachten- en bemiddelingsdienst heeft per e-mail d.d. 28 februari 2022 aan verzoeker 
meegedeeld wat volgt:   

 

“Naar aanleiding van je e-mail van 02/02/2022 werd jouw vraag aangaande het recht op 
startbedrag onderzocht. 
Hierbij bezorg ik jou de conclusie van dit onderzoek en de geldende reglementering: 
Het startbedrag geboorte valt niet onder het toepassingsgebied van Verordening 883/2004 die de 
socialezekerheidsstelsels binnen de EU coördineert.  

 In artikel 1, z) van Verordening 883/2004 wordt volgende vermeld: “worden onder 
„gezinsbijslagen” verstaan alle verstrekkingen en uitkeringen ter tegemoetkoming van de 
gezinslasten, met uitzondering van voorschotten op onderhoudsbijdragen, en de in bijlage I 
vermelde bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie.” 

De Vlaamse regelgeving betreffende het Groeipakket vermeldt het volgende: 
“§1. Een kind geeft recht op gezinsbijslagen als het: 

 1° zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied. Het kind van wie het bewijs niet 
geleverd wordt dat het de Belgische nationaliteit bezit, moet toegelaten of gemachtigd zijn 
om in het Rijk te verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen;” (Artikel 8, §1 Decreet van 27 april 2018 tot regeling van 
de toelagen in het kader van het gezinsbeleid) 

 
De Vlaamse regelgeving voorziet in een aantal vrijstellingen die verleend worden in bepaalde 
situaties waardoor er toch recht zou kunnen zijn op een startbedrag geboorte. Deze vindt men terug 
in artikel 50 van het Besluit van de Vlaamse regering van 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 (zie bijlage). 
Conclusie: Op basis van Verordening 883/2004 en het Vlaamse Groeipakketdecreet kan er geen 
startbedrag geboorte betaald worden aangezien het kind niet in Vlaanderen geboren is en er 
woont. Er is tevens niet voldaan aan de voorwaarden om gebruik te maken van één van de 
algemene vrijstellingen. 
Verordening 492/2011 betreffende het vrij verkeer van werknemers binnen de Unie bepaalt in 
artikel 7 het volgende: 
 

 “1.   Een werknemer die onderdaan is van een lidstaat mag op het grondgebied van andere 
lidstaten niet op grond van zijn nationaliteit anders worden behandeld dan de nationale 
werknemers, wat betreft alle voorwaarden voor tewerkstelling en arbeid, met name op het 
gebied van beloning, ontslag, en, indien hij werkloos is geworden, wederinschakeling in het 
beroep of wedertewerkstelling. 
2.   Hij geniet er dezelfde sociale en fiscale voordelen als de nationale werknemers.” 

De Verordening geeft echter geen definitie van het begrip “werknemer”. Er dient dus beroep gedaan 
te worden op de rechtspraak van het Hof van Justitie (Arrest Meints, zaak C-57/96 dd. 27 november 
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1997). Hieruit kan afgeleid worden dat als 'werknemer' dient te worden beschouwd, de persoon die 
gedurende een bepaalde tijd voor een ander persoon en onder diens gezag prestaties verricht 
waarvoor hij als tegenprestatie een beloning ontvangt. 
Conclusie: Een zelfstandige valt niet onder het personele toepassingsgebied van Verordening 
492/2011. 
Er is dus bijgevolg geen recht op startbedrag uit het Vlaamse Groeipakket voor je kind dat geboren 
en woonachtig is in Estland.  
Ik meen je hiermee voldoende te hebben ingelicht en sluit mijn tussenkomst af. 
 

Indien de wijze waarop jouw klacht werd behandeld je geen genoegen kon geven, dan kan je je tot 
de Vlaamse Ombudsman wenden. Deze is te bereiken hetzij schriftelijk op het adres Leuvenseweg 86 
te 1000 Brussel, hetzij telefonisch op het gratis nummer 1700 of fax: 02 552 48 00 of e-mail naar 
klachten@vlaamseombudsdienst.be. 
 

Indien mijn antwoord je geen voldoening geeft en je niet akkoord bent met de beleidsbeslissingen 
i.v.m het Groeipakket, kan je je klacht samen met dit schrijven voor verder gevolg doorsturen naar 
de klachtendienst van het Agentschap Opgroeien, klachtendienst@kindengezin.be.” 
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-Verzoeker heeft op 28 februari 2022 opnieuw een heropening van zijn dossier gevraagd bij de 
Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG). Hij 
formuleerde zijn opmerkingen als volgt:  
 

“Hartelijk dank voor u uitleg.  

Ik ben geen jurist dus ik heb alles even tweekeer moeten nalezen. 

 

Als ik deze volledige uitleg en de vroegere gedeeltelijke uitleg van de verschillende instanties dus 
samenleg mag ik tot de volgende conclusie komen? 

 

Het is dus niet omdat men verkeerdelijk had geschreven dat ik zelfstandige in het buitenland was. 
Het is dus puur en alleen om het feit zelfstandige in België in combinatie met geboorte buiten 
België.  

 

Dus als in mijn situatie, ik (in hypothetische zin) bediende of ambtenaar zou zijn geweest op het 
moment van de geboorte was er wel een toepassing van het prioriteitsbeginsel voor het 
startbedrag.”  
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- De Klachten- en bemiddelingsdienst heeft per e-mail d.d. 15 maart 2022 aan verzoeker 
meegedeeld wat volgt:   
 

“Het klopt inderdaad dat je als zelfstandige in België niet valt onder het personele 
toepassingsgebied van Verordening 492/2011 (vrij verkeer van werknemers binnen de Unie).  

 

Voor een kind geboren in het buitenland kan er op basis van een aantal vrijstellingen toch recht zijn 
op het startbedrag. Ik verwijs daarvoor naar ‘Artikel 50 BVR Rechtgevend kind’ dat werd 
toegevoegd aan mijn schrijven van 28/02/2022. Eén van de voorwaarden is dat het kind binnen de 2 
maand na de geboorte zijn woonplaats in het Nederlandse taalgebied heeft.  

 

Aangezien ……………………………………………… in Estland is geboren en verder wordt opgevoed is er geen 
recht op het startbedrag. Ook indien je bediende of ambtenaar was geweest is er geen recht op 
startbedrag, aangezien ……………………………………………… nog steeds in Estland verblijft.” 

 

-Verzoeker heeft op 21 maart 2022 opnieuw een heropening van zijn dossier gevraagd bij de 
Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG). Hij 
formuleerde zijn opmerkingen als volgt:  

  
“Zou ik u er dan op mogen wijzen om de tegenstrijdige informatie die te vinden is op jullie website 
aan te passen?  

 

Ook al was mijn hypothetische vraag ingeval ik bediende was niet van toepassing, zijn het de 
tegenstrijdigheden die deze onduidelijkheden scheppen.  

 

Punt 5 cumulregeling spreekt volledig tegen wat u nu schrijft, het voorbeeld 1 is ook zeer duidelijk dat 
het Belgisch kraamgeld enkel aanvullend kan worden uitbetaald in het voorbeeld van het Zweedse 
gezin waarvan enkel de vader in België tewerkgesteld is en het gezin in Zweden verblijft.  

 

Dit toont de rode lijn van deze hele discussie aan; dit hele dossier met antwoorden van medewerkers 
van de Vlaamse instellingen zit vol met tegenstrijdigheden, binnen het Europese kader is geen enkele 
vorm van domiciliering een regel voor het gelijkheidsprincipe. Zoals ook duidelijk vermeld in het 
document op uw website.  

 

Voorbeeld 1 

Een gezin woont in Zweden. De vader werkt in België en de moeder in Zweden. Op 10 juli 2002 wordt 
een eerste kind geboren. 
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Het recht op kinderbijslag in Zweden is bij voorrang verschuldigd; België betaalt aanvullend. 
Dit is evenzo het geval voor de Zweedse ouderschapstoelage. Het Belgische kraamgeld kan enkel 
aanvullend betaald worden. 

CO 949 bijlage 67 van 13 februari 2006 - Export kraamgeld en adoptiepremie op basis van VO 
492/2011 MO 583 dd. 6 oktober 2003 - Addendum dd. 5 oktober 2005 Praktische toepassingsregels 
(zoals gewijzigd door de CO 949 - bijlage 67/1) | GPedia (groeipakket.be) 

 

 

Met aandrang vraag ik dus u diensten om jullie informatie op jullie website te corrigeren.”  

 

- De Klachten- en bemiddelingsdienst heeft per e-mail d.d. 19 maart 2022 aan verzoeker 
meegedeeld wat volgt:   

 

“Het klopt dat je tegenstrijdige informatie hebt ontvangen, waarvoor onze excuses. 

 

Hierbij bezorg ik jou  meer uitleg met betrekking tot de toepasbaarheid van Verordening Nr. 
492/2011 Van het Europees Parlement en De Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie. 

 

Bovenstaande VO 492/2011 laat toe om het Startbedrag geboorte toe te kennen aan ‘migrerende’ 
werknemers. VO 492/2011 mag dus enkel toegepast worden wanneer er sprake is van een migrerend 
element in hoofde van de werknemer wat betreft zijn woonplaats (andere dan zijn land van 
nationaliteit) of zijn plaats van tewerkstelling (andere dan zijn land van nationaliteit). 

 

Een Belg woont en werkt in België (Vlaanderen) maar zijn partner woont in Estland waar ook hun kind 
geboren wordt. Geen toepassing van VO 492/2011 want het gaat hier niet om een migrerende 
werknemer. De vader is namelijk een Belg die in België woont en werkt en het betreft zijn partner en 
kind die in een andere lidstaat verblijven. 

 

In het voorbeeld uit jouw e-mail is er sprake van een gezin dat in Zweden woont en de vader die in 
België tewerkgesteld is. In dat geval is er sprake van een migrerende werknemer (vader woont in 
Zweden en werkt in België) en is VO 492/2011 van toepassing. Het Startbedrag kan in dit voorbeeld 
aanvullend betaald worden.” 
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8. Beoordeling in rechte:  
 
  
8.1. Betreffende de bevoegde deelentiteit:  
  
Uit raadpleging van de gegevens van het Rijksregister blijkt dat het kind 
……………………………………………… na de geboorte ingeschreven is op de Belgische 
ambassade in Finland.  De Ambassade in Helsinki is bevoegd voor Finland en Estland. 
 
Conform de bepalingen van artikel 67 van de Verordening (EG) nr. 883/2004 heeft een persoon recht 
op gezinsbijslag overeenkomstig de wetgeving van de bevoegde lidstaat, ook voor de gezinsleden die 
in een andere lidstaat wonen, alsof deze in eerstbedoelde lidstaat woonden.  
 
Gelet op het feit dat verzoeker als zelfstandige werkzaam is in België, met onderworpenheid aan de 
Belgische sociale zekerheid, op het ogenblik dat het kind ………………………………………………  
op 17 augustus 2020 geboren is in Estland, worden de Vlaamse gezinsbijslagen toegekend bij de 
toepassing van de Europese Verordening nr. 883/2004 en rekening houdend met de 
samenloopregels ten opzichte van de Estse kinderbijslag.  
 
In het kader van de regionalisering van de kinderbijslagregeling met ingang van 1 januari 2019 
werden er in het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, 
het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige 
Gemeenschap aanknopingsfactoren bepaald voor de verdeling van de bevoegdheden tussen deze 
entiteiten.  
Deze aanknopingsfactoren zoals bepaald bij artikel 2 van voormeld akkoord zijn:  

1. de wettelijke woonplaats van het kind;  
2. de verblijfplaats van het kind;  
3. de lokalisatie van de vestigingseenheid of, wanneer dat gegeven niet 
beschikbaar is, van de exploitatiezetel van de huidige werkgever of van de laatste 
werkgever van de sociaal verzekerde in België;  
4. de wettelijke woonplaats of de laatste wettelijke woonplaats van de sociaal 
verzekerde in de entiteit;  
5. de lokalisatie van het sociaalverzekeringsfonds waarbij de sociaal verzekerde 
is aangesloten als zelfstandige;  
6. de lokalisatie van de laatst gekende kinderbijslaginstelling die de gezinsbijslag 
toekende.  

  
Vermits het kind ………………………………………………  in Estland is geboren en op het 
moment van haar geboorte geen woon-of verblijfplaats had in Vlaanderen, geven de eerste 2 
aanknopingsfactoren geen uitsluitsel welke deelentiteit effectief bevoegd is.  
 
De Geschillencommissie Groeipakket gaat er dan ook vanuit dat de verwerende partij op basis van de 
vierde aanknopingsfactor (de wettelijke woonplaats van de sociaal verzekerde in Vlaanderen) de 
bevoegdheid van de Vlaamse deelentiteit heeft kunnen vaststellen, aangezien de verwerende partij 
de Vlaamse gezinsbijslagen heeft uitbetaald en het dossier verder opvolgt voor dit recht ten behoeve 
van het kind ….....................   
 
Gelet op het feit dat de deelentiteit Vlaanderen bevoegd is om de gezinsbijslagen te betalen en 
rekening houdende met de bepalingen van artikel 67 van de Verordening (EG) nr. 883/2004 (cfr. 
supra), dient te worden aangenomen dat aan de voorwaarde van artikel 8, § 1, 1e lid, 1° van het 
Groeipakketdecreet (cf. vereiste Vlaams domicilie van het kind) is voldaan.  Het Unierecht en de 
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internationale verdragen hebben immers de primauteit op het interne recht (cf. artikel 2 
Groeipakketdecreet).  
 
  
 
8.2. Betreffende het recht op het startbedrag in het kader van het Groeipakketdecreet: 
  
8.2.1. Aangezien het kind geboren werd op 17 augustus 2020, d.w.z. onder de toepassing van het 
Groeipakketdecreet dat in werking getreden is op 1 januari 2019, dient te worden onderzocht of 
voldaan is aan de voorwaarden voor de toekenning van het zogenaamde ‘startbedrag geboorte’ (het 
vroegere ‘kraamgeld’ in de Algemene Kinderbijslagwet).  
  
Artikel 9, §1, eerste lid Groeipakketdecreet bepaalt:  
“De geboorte van een rechtgevend kind geeft recht op een startbedrag geboorte van 1100 euro.”  
  
Het begrip ‘startbedrag geboorte’ wordt als volgt gedefinieerd in artikel 3, §1, 41° 
Groeipakketdecreet:  
“startbedrag geboorte: een eenmalige toelage die uitbetaald wordt naar aanleiding van de geboorte 
van een rechtgevend kind”.  
  
Het begrip ‘rechtgevend kind’ wordt als volgt gedefinieerd in artikel 3, §1, 34° Groeipakketdecreet:  
“rechtgevend kind: een kind dat een recht op gezinsbijslagen doet ontstaan”.  
  
De toekenningsvoorwaarden om recht te geven op gezinsbijslagen zijn bepaald in artikel 8 
Groeipakketdecreet:  
“§1. Een kind geeft recht op gezinsbijslagen als het:  
1° zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied. (…)   
§3. De gezinsbijslagen zijn niet verschuldigd voor de kinderen die worden opgevoed of lessen volgen 
buiten België.  
De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het vorige lid verlenen.”  
  
Aangezien het kind werd geboren in het buitenland (Estland) is principieel niet voldaan aan de 
voormelde toekenningsvoorwaarden en dient er te worden onderzocht of één van de algemene 
vrijstellingen zoals bepaald bij besluit van de Vlaamse Regering van toepassing is.  
  
Artikel 12 Groeipakketdecreet bepaalt immers het volgende:   
‘De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen bepalen waarbij een startbedrag adoptie en een 
startbedrag geboorte kunnen worden toegekend als de voorwaarden niet vervuld zijn.’.  
  
De Memorie van toelichting licht daarbij toe als volgt: “Artikel 12 heeft zowel betrekking op het 
startbedrag geboorte als op het startbedrag adoptie.  Deze bepaling laat de Vlaamse Regering toe 
om in bepaalde gevallen alsnog in de toekenning van een startbedrag te kunnen voorzien, aangezien 
niet alle situaties in dit ontwerp van decreet kunnen worden opgevangen. Het gaat bijvoorbeeld om   
(1) algemene afwijkingen voor personen op wie Verordening (EU) 492/2011 van toepassing is (de 
regels die thans zijn opgenomen in MO 583 van 6 oktober 2003 - Uitvoer van het kraamgeld en de 
adoptiepremie (uittreksel);…) en   
(2) algemene afwijkingen voor kinderen in het buitenland die thans zijn opgenomen in de Ministeriële 
omzendbrief 599 van 16 juli 2007 (Algemene afwijkingen in de samengeordende wetten betreffende 
de kinderbijslag voor loonarbeiders en in de wet van 20 juli 1971).”  
  
De algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor het startbedrag geboorte zijn 
bepaald in artikel 50 van het Besluit van 5 oktober 2018 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van 
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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 (hierna BVR Rechtgevend kind) onder ‘Afdeling 2. Algemene 
vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor het startbedrag geboorte’.    
  
Artikel 50 BVR Rechtgevend kind:  
“Voor de volgende kinderen gelden algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de 
startbedragen geboorte:  
  
1° voor een kind dat geboren wordt buiten België, als er een recht op gezinsbijslagen toegekend 
wordt voor dat kind op basis van een algemene vrijstelling als vermeld in artikel 47 tot en met 49 van 
dit besluit, en als de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:  
a) de gezinsbijslagen worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand van de geboorte;  
b) er bestaat geen recht op het startbedrag geboorte krachtens de regelgeving van een andere 
deelentiteit, krachtens buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of krachtens regels die van 
toepassing zijn op het personeel van een volkenrechtelijke instelling. De minister kan bepalen wat 
wordt verstaan onder recht op een startbedrag geboorte krachtens buitenlandse wets- of 
reglementsbepalingen of krachtens regels die van toepassing zijn op het personeel van een 
volkenrechtelijke instelling;  
  
2° voor een kind dat geboren wordt in een land waarop de Europese Verordening nr. 492/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers 
binnen de Unie van toepassing is, als de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:  
a) een van de ouders, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met derde graad van de 
ouder en met wie de ouder feitelijk of wettelijk samenwoont, of de echtgenoot of echtgenote van de 
ouder is een zelfstandige;  
b) de gezinsbijslagen worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand van de geboorte;  
c) het kind heeft binnen twee maanden na de geboorte zijn woonplaats in het Nederlandse 
taalgebied;  
d) er bestaat geen recht op startbedrag geboorte krachtens de regelgeving van een andere 
deelentiteit.”  
  
 
8.2.2. Inzake voormeld artikel 50, eerste lid, 1° BVR Rechtgevend kind is er in het voorliggende 
dossier geen sprake van een gedetacheerde werknemer of ambtenaar op het ogenblik van de 
geboorte van het kind (artikelen 48 en 49 BVR Rechtgevend kind).   
 
 
Wat betreft de algemene vrijstellingen zoals bepaald in artikel 47 BVR Rechtgevend kind, lijkt geen 
van deze situaties van toepassing te zijn:  
  
“§1. Voor de volgende kinderen gelden algemene vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor 
gezinsbijslagen, vermeld in artikel 8, §3, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018:  
  
1° kinderen die in België al een einddiploma secundair onderwijs hebben verworven en die niet-hoger 
onderwijs volgen buiten België.  Deze afwijking wordt beperkt tot maximaal één schooljaar. De 
vakantieperiodes, vermeld in artikel 21, eerste lid, van dit besluit, maken deel uit van het schooljaar;  
  
2° kinderen die hoger onderwijs volgen buiten België.  Deze afwijking geldt voor de hele periode van 
het gevolgde onderwijs. De vakantieperiodes, vermeld in artikel 28 van dit besluit, maken deel uit van 
het academiejaar;  
  



31 
 

3° kinderen die tijdens de twaalf maanden, vermeld in artikel 40 van dit besluit, vrijwilligerswerk 
verrichten of een opleiding of stage volgen buiten België, op voorwaarde dat ze een attest, waarvan 
de minister het model bepaalt, kunnen voorleggen, respectievelijk van de betrokken 
vrijwilligersorganisatie, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;  
  
4° kinderen die gedurende maximaal drie jaar buiten België verblijven wegens medische redenen van 
het kind of van de ouder, de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad van 
de ouder en met wie de ouder feitelijk samenwoont of de echtgenoot of echtgenote van de ouder.  De 
medische redenen worden gestaafd met een medisch getuigschrift.  Het medisch attest, ondertekend 
en gedagtekend door een arts, vermeldt dat het voor het kind of voor de ouder, de persoon die geen 
bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad van de ouder en met wie de ouder feitelijk 
samenwoont of de echtgenoot of echtgenote van de ouder, onmogelijk is om terug te reizen naar 
België.  Een buitenlands medisch attest wordt bevestigd door een arts die in België gevestigd is;  
  
5° kinderen die tijdelijk buiten België verblijven, 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;  
  
6° kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en die alleen tijdens de 
schoolvakantie, vermeld in artikel 21, eerste lid, en artikel 28 van dit besluit, buiten België verblijven;  
  
7° kinderen die buiten België geboren worden, terwijl een van de ouders zijn woonplaats in het 
Nederlandse taalgebied heeft, op voorwaarde dat het verblijf van de moeder en van het kind buiten 
België niet langer dan twee maanden na de geboorte duurt;  
  
8° kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en naar een school gaan die 
buiten België ligt, op voorwaarde dat ze elke dag terugkeren naar hun ouders of naar hun opvoeders, 
die hun ouders vervangen;  
  
9° kinderen die een studietoelage ontvangen om lessen buiten België te volgen.  Een binnenlandse of 
buitenlandse instelling kan die studietoelage toekennen.  Het Departement Onderwijs en Vorming, 
vermeld in artikel 22, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot 
de organisatie van de Vlaamse administratie, deelt de toekenning van die studietoelage door een 
instelling binnen het Nederlandse taalgebied mee.  Als een instelling van een andere deelentiteit of 
een buitenlandse instelling die studietoelage toekent, wordt dat bewezen met een officieel attest;  
  
10° kinderen die hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied hebben en het voorwerp uitmaken 
van een ontvoering conform de voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van dit besluit, en buiten België 
verblijven;  
  
11° kinderen die buiten België geadopteerd worden en binnen twee maanden na de adoptie hun 
woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied.  
  
§2. De algemene vrijstellingen, vermeld in paragraaf 1, zijn alleen geldig als de volgende 
voorwaarden cumulatief vervuld zijn:  
  
1° de kinderen hebben geen recht op gezinsbijslagen krachtens de regelgeving van een andere 
deelentiteit, krachtens buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of krachtens regels die van 
toepassing zijn op het personeel van een volkenrechtelijke instelling.  De minister kan bepalen wat 
onder recht op gezinsbijslagen krachtens buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of krachtens 
regels die van toepassing zijn op het personeel van een volkenrechtelijke instelling wordt verstaan;  
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2° noch een van de ouders, noch de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde 
graad van een van de ouders en met wie de ouder feitelijk of wettelijk samenwoont, noch de 
echtgenoot of echtgenote van een van de ouders, oefent een winstgevende activiteit uit in het raam 
van een arbeidsovereenkomst of van een zelfstandige activiteit of in opdracht van een openbare 
dienst in het land waar de kinderen verblijven.”  
  
 
8.2.3. Inzake artikel 50, eerste lid, 2° BVR Rechtgevend kind kan onder bepaalde cumulatieve 
voorwaarden het startbedrag geboorte toegekend worden voor een kind dat geboren is in een land 
waarop de Europese Verordening nr. 492/2011 van toepassing is, hetgeen in casu het geval 
is.  Echter is er niet voldaan aan de voorwaarde dat het kind binnen twee maanden na de geboorte 
zijn woonplaats in Vlaanderen heeft.  
 
Een kind dat na de geboorte werd ingeschreven op een Belgische ambassade kan immers niet 
beschouwd worden als zijnde te verblijven op Belgisch grondgebied. Bijgevolg is er niet voldaan aan 
de voorwaarden van artikel 8, §3, Groeipakketdecreet en kan er geen recht op startbedrag geboorte 
toegekend worden vanaf de geboorte. Zie ook advies VUTG: 
https://gpedia.groeipakket.be/nl/adviezen/jur19a00002-kind en NR. 2022/065 van 1 juli 2022.  
 
 
 
8.3. Betreffende het recht op het startbedrag in het kader van de Europese Verordening   
nr. 492/2011:  
 
Op grond van bovenstaande analyse zou er op grond van het interne recht binnen het 
Groeipakketdecreet geen rechtsgrond gevonden kunnen worden om het startbedrag toe te kennen 
aan de verzoeker voor zijn dochter. 
  
  

1. Europese Verordening nr. 492/2011 d.d. 5 april 2011: 
 

Europeesrechtelijk gezien dient echter rekening te worden gehouden met de toepassing van de 
Europese Verordening nr. 492/2011 d.d. 5 april 2011, als volgt:  
  
“(…)  Overwegende hetgeen volgt:   
 
(2) Het vrije verkeer van werknemers moet binnen de Unie worden gewaarborgd. De verwezenlijking 
van dit doel houdt de afschaffing in van elk discriminatie op grond van nationaliteit tussen de 
werknemers uit de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden, alsook het recht voor deze werknemers, om zich vrij binnen de Unie te 
verplaatsen om er arbeid in loondienst te verrichten, behoudens de uit hoofde van openbare orde, 
openbare veiligheid en volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen. 
   
(3) Er moet worden voorzien in bepalingen die het mogelijk maken de in de artikelen 45 en 46 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op het gebied van het vrije verkeer gestelde 
doeleinden te verwezenlijken.   
 
(4) Het vrije verkeer vormt voor de werknemers en hun familie een fundamenteel recht. De mobiliteit 
van de arbeidskrachten in de Unie moet één van de middelen zijn om aan de werknemer de 
mogelijkheid tot verbetering van zijn levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden te waarborgen 
en de verbetering van zijn sociale positie te vergemakkelijken, waardoor terzelfder tijd wordt 
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bijgedragen tot het voldoen aan de behoeften van de economie der lidstaten. Het recht van alle 
werknemers van de lidstaten om de arbeid van hun keuze binnen de Unie te verrichten, moet worden 
bevestigd.   
 
(5) Dit recht moet zonder onderscheid worden toegekend aan „permanente” werknemers, 
seizoenarbeiders, grensarbeiders of werknemers die arbeid in dienstverlening verrichten. 
   
(6) Om volgens objectieve maatstaven van waardigheid en vrijheid te kunnen worden uitgeoefend, 
vereist het recht van het vrije verkeer dat de gelijkheid van behandeling in alles wat de uitoefening 
van arbeid in loondienst en de toegang tot huisvesting betreft, in feite en in rechte verzekerd is, en 
eveneens dat de belemmeringen voor de mobiliteit van de werknemers uit de weg worden geruimd, 
met name wat betreft de voorwaarden voor de integratie van de familie van de werknemer in het 
land van ontvangst  
(…)  
  
AFDELING 2 Verrichten van arbeid en gelijkheid van behandeling   
  
Artikel 7   
1. Een werknemer die onderdaan is van een lidstaat mag op het grondgebied van andere lidstaten 
niet op grond van zijn nationaliteit anders worden behandeld dan de nationale werknemers, wat 
betreft alle voorwaarden voor tewerkstelling en arbeid, met name op het gebied van beloning, 
ontslag, en, indien hij werkloos is geworden, wederinschakeling in het beroep of 
wedertewerkstelling.   
2. Hij geniet er dezelfde sociale en fiscale voordelen als de nationale werknemers  
(…)”  
  
De Geschillencommissie stelt vast dat in de Engelse en Franse taalversie in artikel 7 sprake is van 
‘worker’ en ‘travailleur’.  
 
  

2. Administratieve richtlijnen binnen de sector gezinsbijslagen: 
 

Voormeld artikel 7.1 en 7.2. van de Verordening nr. 492/2011 werd vertaald in een administratieve 
richtlijn voor de uitbetalingsactoren.  Om het startbedrag geboorte te kunnen toekennen voor een 
kind dat geboren is in Estland, dus binnen de Europese Economische Ruimte, moeten de principes 
opgenomen in de Toelichtingsnota 22 van 26 april 2022 - Internationaal - Europese verordeningen | 
GPedia (groeipakket.be) worden toegepast:    
 
“5. VO 492/2011 - Startbedragen geboorte en adoptie 

5.1 Rechtsgrond 

De export van het startbedrag geboorte en het startbedrag adoptie vindt plaats in toepassing van 
artikel 7, lid 2 van Verordening (EU) nr. 492/2011 van 5 april 2011 betreffende het 'vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie'. 

Artikel 7, lid 1 luidt als volgt: "Een werknemer die onderdaan is van een lidstaat mag op het 
grondgebied van andere lidstaten niet op grond van zijn nationaliteit anders worden behandeld dan 
de nationale werknemers wat betreft alle voorwaarden voor tewerkstelling en arbeid, met name op 
het gebied van beloning, ontslag, en, indien hij werkloos is geworden, wederinschakeling in het 
beroep of wedertewerkstelling". 
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Artikel 7, lid 2 stelt: "Hij geniet er dezelfde sociale en fiscale voordelen als de nationale werknemers." 

5.2 Materiële werkingssfeer 

Volgens een vaste rechtspraak van het Hof van Justitie worden onder 'sociale voordelen' verstaan, 
alle voordelen die, al dan niet verbonden aan een arbeidsovereenkomst, in het algemeen aan 
nationale werknemers worden toegekend op grond van hun objectieve hoedanigheid van werknemer 
of enkel wegens het feit dat zij ingezetenen zijn, en waarvan de uitbreiding tot werknemers-
onderdanen van andere lidstaten geschikt lijkt om hun mobiliteit binnen de Gemeenschap te 
vergemakkelijken. 

Het startbedrag geboorte en het startbedrag adoptie vallen onder het begrip ‘sociale voordelen’ en 
kunnen bijgevolg geëxporteerd worden. 

5.3 Personele werkingssfeer 

5.3.1 Werknemers 

VO 492/2011 geeft geen definitie van het begrip “migrerende werknemer”. 

Uit rechtspraak van het Hof van Justitie kan afgeleid worden dat als 'werknemer' dient te worden 
beschouwd, de persoon die gedurende een bepaalde tijd voor een ander persoon en onder diens 
gezag prestaties verricht waarvoor hij als tegenprestatie een beloning ontvangt. 

Wanneer de arbeidsverhouding beëindigd is, verliest betrokkene zijn hoedanigheid van werknemer, 
met dien verstande evenwel dat die hoedanigheid bepaalde effecten kan hebben na het beëindigen 
van de arbeidsverhouding. De voormalige werknemer heeft immers na het beëindigen van zijn 
beroepsactiviteiten nog steeds recht op sommige, tijdens zijn arbeidsverhouding verworven, 
voordelen. Op basis van het beginsel van gelijke behandeling moet hij die ook kunnen genieten zonder 
dat als voorwaarde wordt gesteld dat hij woont op het grondgebied van de bevoegde staat. 

Het Hof stelt echter dat daar niet uit volgt dat een voormalig werknemer die een invaliditeitspensioen 
en dus een prestatie ontvangt welke verband houdt met een voorheen bestaande arbeidsverhouding, 
moet worden geacht nog steeds de hoedanigheid van werknemer in de zin van VO 1612/68 te 
bezitten wegens het feit dat hij een pensioen ontvangt. 

Een persoon in die situatie wordt wel beschermd tegen elke discriminatie die inbreuk maakt op 
rechten die tijdens de voormalige arbeidsverhouding zijn verkregen, maar kan, waar hij thans geen 
arbeidsverhouding heeft, geen nieuwe rechten verkrijgen welke geen verband houden met zijn 
vroegere beroepsarbeid. 

Onder ‘werknemers’ worden ook ambtenaren verstaan. 

Het migrerend aspect kan zich op twee manieren manifesteren: 

1. Op basis van woonplaats: bvb. een Belg woont in Nederland maar werkt in België 
(Vlaanderen). 

2. Op basis van tewerkstelling: bvb. een Nederlander woont in Nederland maar werkt in 
België (Vlaanderen). 

5.3.2 Met arbeid gelijkgestelde situaties 
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Een met arbeid gelijkgestelde situatie5 opent recht op startbedrag geboorte en adoptie voor zover ze 
plaatsvindt tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst. 

5.3.3 Loopbaanonderbreking 

De loopbaanonderbreking, een situatie van 'toekenning' geldt als basis voor de export van 
het startbedrag geboorte en adoptie voor zover de werknemer/rechthebbende in die periode ook zijn 
arbeidscontract behoudt en een loopbaanonderbrekingsuitkering geniet. 

5.3.4 Ziekte en arbeidsongeval 

De zieke werknemer of hij die een invaliditeitsuitkering ontvangt na een jaar primaire ziekte kan 
aanspraak maken op de export van het startbedrag geboorte en adoptie voor zover beide situaties 
zich voordoen tijdens de periode van arbeidsovereenkomst. Dit is niet het geval wanneer de zieke of 
invalide ondertussen werd ontslagen. 

5.3.5 Opzegtermijn 

De ontslagen werknemer heeft voor een geboorte die plaatsvindt tijdens zijn opzegtermijn of de 
periode die gedekt is door een verbrekingsvergoeding wel recht op startbedrag geboorte en adoptie, 
voor zover, uiteraard, hij recht heeft op gezinsbijslag ook al leidt dit recht door een samenloopregel in 
toepassing van VO 883/2004 niet tot een effectieve of een volledige uitbetaling. 

Voorbeeld 1 
Een gezin woont in Nederland. De moeder is zonder beroep, de vader werkt in België. Er is één kind 
waarvoor Vlaamse gezinsbijslag wordt betaald. De rechthebbende vader treedt uit dienst bij zijn 
Belgische werkgever op 30 juni 2022 en begint op 1 augustus 2022 te werken in Nederland. Hij neemt 
zijn jaarlijks verlof op in juli 2022. Op 10 juli 2022 wordt een tweede kind geboren. 
Er is recht op Vlaamse gezinsbijslag tot 31 juli 2022 en er is recht op startbedrag geboorte gezien het 
recht op gezinsbijslag voor de periode van de jaarlijkse vakantie omdat dit recht op jaarlijkse vakantie 
rechtstreeks voortvloeit uit de tewerkstelling. 

Voorbeeld 2 
Een gezin woont in Nederland. De moeder is zonder beroep, de vader werkt in België. Er is één kind 
waarvoor Vlaamse gezinsbijslag wordt betaald. Het arbeidscontract van de vader wordt verbroken op 
30 juni 2022. De verbrekingsvergoeding dekt de periode van 1 juli 2022 tot 31 december 2022. 

Er is een voorrangsrecht op Vlaamse gezinsbijslag tot 31 december 2022 voor zover de man in kwestie 
niet werkt of een vervangingsinkomen ontvangt in een andere lidstaat. 

Voor het tweede kind dat geboren wordt op 10 november 2022 is er recht op startbedrag geboorte 
om dezelfde reden als in voorbeeld 1. Voor het kind dat geboren wordt op 5 februari 2023 is er geen 
recht op startbedrag geboorte. 

  

5.3.6 Ontslag - werkloosheid 

Ontslagen werknemers die Belgische werkloosheidsuitkeringen ontvangen kunnen op grond van VO 
492/2011 geen aanspraak maken op startbedrag geboorte of adoptie. Voor de bepaling van de 
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datum/dag waarop het arbeidscontract een einde neemt dient beroep gedaan te worden op de ter 
zake door de werkgever of de RVA opgemaakte documenten. 

Zo kan geen startbedrag toegekend worden voor het kind dat op zaterdag wordt geboren wanneer 
het contract definitief een einde heeft genomen op de voorafgaande vrijdag. 

Er dient op gewezen dat de einddatum van de arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk samenvalt met 
de laatste werkdag van de werknemer. Het kind dat geboren wordt op zaterdag 30 januari geeft nog 
recht op startbedrag wanneer het contract van de rechthebbende afloopt op 31 januari terwijl de 
laatste werkdag vrijdag 29 januari was. 

5.3.7 Zelfstandigen 

Uit rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat VO 492/2011 niet van toepassing is op 
zelfstandigen. Zie punt 3.1. 

5.3.8 Pensioen/rente 

Uit wat voorafgaat spreekt het voor zich dat noch de gepensioneerde noch de rentetrekker aanspraak 
kan maken op de export van het startbedrag geboorte of adoptie. 

5.3.9 Studenten 

VO 492/2011 is niet van toepassing op studenten. 
 

6. Territorialiteits- en nationaliteitsvoorwaarde 

Op het grondgebied van en op de onderdanen van welke lidstaten is VO 492/2011 van toepassing? 

Verordening 492/2011 is van toepassing op het grondgebied van de Europese Unie en dus ook op 
onderdanen van de verschillende lidstaten. 

Bijlage V van het Akkoord omtrent de Europese Economische Ruimte6 omvat de regels omtrent het 
vrij verkeer van werknemers. Door de expliciete verwijzing naar VO 492/2011 is artikel 7 van deze 
verordening van toepassing op de onderdanen en het grondgebied van de lidstaten van de EER. 

VO 492/2011 is niet van toepassing op onderdanen van derde landen, noch in de relaties met 
Zwitserland. 

Vb.: Een Japans gezin met twee kinderen woont in Nederland meer één van de ouders is 
tewerkgesteld in België (Vlaanderen bevoegd), de andere ouder werkt in Nederland. Op 30/05/2022 
wordt een derde kind geboren in het gezin. Er is vanaf 01/05/2022 recht op 
Vlaamse gezinsbijslagen voor het kind, maar niet op startbedrag geboorte. 

7. Cumulregeling 

Dient bij de export van het startbedrag geboorte of adoptie naar een andere EER-lidstaat rekening 
gehouden te worden met de uitkeringen van dezelfde aard die door een andere lidstaat voor 
hetzelfde kind worden toegekend? 
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VO 492/2011 bevat geen anticumulregels. Het is dan ook voor de hand liggend dat om cumulatie van 
uitkeringen te voorkomen er toepassing gemaakt wordt van het artikel 23 van 
het Groeipakketdecreet. 

Voorbeeld 1 
Een gezin woont in Estland. De vader werkt in België (VL) en de moeder in Estland. Op 10 juli 2022 
wordt een eerste kind geboren. 
Het recht op gezinsbijslag in Estland is bij voorrang verschuldigd; Vlaanderen betaalt aanvullend. Dit 
is evenzo het geval voor de Estse geboortepremie. Het startbedrag geboorte kan enkel aanvullend 
betaald worden. 

Voorbeeld 2 
Een gezin woont in Estland. De vader werkt in België (VL); de moeder is zonder beroep. Op 10 juli 
2022 wordt een eerste kind geboren. 

Aangezien de moeder niet werkt is de Vlaamse gezinsbijslag bij voorrang verschuldigd. De Estse 
geboortepremie blijft echter bij voorrang verschuldigd terwijl het startbedrag geboorte enkel 
aanvullend kan worden toegekend. 

  

Opgelet 
Teneinde te vermijden dat het startbedrag geboorte of adoptie volledig wordt betaald daar waar er 
door een andere lidstaat een gelijkaardige uitkering wordt betaald is het noodzakelijk de verklaringen 
van de begunstigden op het aanvraagformulier te controleren bij het bevoegde orgaan of het 
verbindingsorgaan van die andere lidstaat. 

8. Toepassing van de bilaterale overeenkomsten inzake startbedrag geboorte - exclusieve toepassing. 

Dat met de landen waarmee een bilaterale overeenkomst inzake het toekennen 
van startbedrag geboorte (Frankrijk, Luxemburg en Duitsland) is gesloten, voorrang wordt gegeven 
aan de toepassing van het bilateraal akkoord heeft als gevolg dat er in toepassing van VO 492/2011 
geen startbedrag geboorte kan geëxporteerd worden wanneer het verdrag van toepassing is, ook 
wanneer er in dit kader geen recht kan worden vastgesteld of dit recht niet leidt tot een effectieve 
betaling van het startbedrag geboorte. 

Een lager bedrag voorzien in het bilateraal verdrag geeft evenmin aanleiding tot een verschilbetaling 
tot het hogere startbedrag geboorte. 

De bilaterale verdragen met Frankrijk, Luxemburg en Duitsland voorzien enkel in de toekenning van 
het startbedrag geboorte; de eerste twee overeenkomstig de regeling voorzien in het woonland 
(startbedrag geboorte te betalen door deze lidstaat), het verdrag met Duitsland voorziet in de export 
van het startbedrag geboorte. 

Daar geen enkel bilateraal akkoord voorziet in de toekenning van het startbedrag adoptie dient, voor 
de betaling van deze toelage, een beroep gedaan te worden op VO 492/2011. 

Het bilateraal verdrag met Duitsland beperkt de export van het startbedrag geboorte tot 
de grensarbeiders in België. Voor de export van het startbedrag geboorte voor andere categorieën 
van werknemers moet eveneens beroep gedaan worden op VO 492/2011. 



38 
 

Voorbeeld 
Belgisch gezin woont in Duitsland en de moeder werkt in België (Vlaanderen bevoegd). Op 20 mei 
2022 wordt een eerste kind geboren in Duitsland. Het startbedrag geboorte kan in toepassing van het 
bilateraal akkoord met Duitsland geëxporteerd worden. 
Deze situatie valt ook onder toepassing van VO 492/2011 maar aangezien er een bilateraal akkoord is 
met Duitsland, heeft dit akkoord voorrang op de toepassing van de verordening.” 
 
 
Toepassing in casu: 

 

Verzoeker is “zelfstandige” met onderworpenheid aan de Belgische sociale zekerheid tijdens de 
periode vanaf de geboorte van het kind ………………………………………………  in Estland en hij heeft zijn 
woonplaats in België.  

 
Verzoeker kan hierdoor niet als “migrerende werknemer”  beschouwd worden, met als gevolg dat 
het recht op het startbedrag geboorte niet kan toegekend worden op basis van voormeld artikel 7.1 
en 7.2. van de Europese Verordening nr. 492/2011, zoals vertaald in een administratieve richtlijn van 
het VUTG voor de uitbetalingsactoren, namelijk voormelde Toelichtingsnota 22 van 26 april 2022 van 
het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. 

 

9. Beoordeling door de Geschillencommissie  
  
 
9.1. Feitelijke gegevens socio-professionele situatie verzoeker en zijn gezin 
 
Uit de toelichting verstrekt door verzoeker en verwerende partij kan de Geschillencommissie de 
socio-professionele situatie in hoofde van verzoeker, voor en na de geboorte van zijn kind, als volgt 
reconstrueren: 
 
De verzoeker is Belg en gedomicilieerd in België, op het adres ……………………………………………… . Hij 
werkt als zelfstandige in België met onderworpenheid aan de Belgische sociale zekerheid. Hij is niet 
gedetacheerd naar Estland (cf. ergens in de communicatie tussen SOLVIT België en 
……………………………………………… kwam dit ter sprake, maar dit klopt dus niet).  Hij is 100% zelfstandige 
in België, betaal enkel sociale bijdragen en belastingen in België, dit voor volle fiscale jaren. Wel is 
het zo dat hij niet gebonden is aan zijn vaste inrichting te ………………………………………………  waar zijn 
bureau staat, zijn werk verloopt 100% digitaal, zeker voor zolang zijn dochter nog niet naar school 
gaat werkt hij door het jaar vanuit 3 landen (België, Italië en Estland) en dit met respect van de 
geldende EU-regels betreffende het vrij verkeer.  

 
Zijn echtgenote ………………………………………………  is Ests en gedomicilieerd in Estland, op het adres 
……………………………………………… . Ze werkt als bediende voor een Ests bedrijf met onderworpenheid 
aan de Estse sociale zekerheid.  

 
De verzoeker en zijn echtgenote zijn op 17/08/2019 te Estland getrouwd en het huwelijk is 
overgeschreven in België; ze wonen samen als gezin, en volgen de Europese driemaandelijkse 
aanmeldingsplichten wanneer nodig.  Hun dochter is geboren te Tallinn in Estland op 17/08/2020 en 
na de geboorte ingeschreven op de Belgische Ambassade te Finland. De Ambassade in Helsinki is 
bevoegd voor Finland en Estland. 
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9.2. Juridische analyse 
 
De Geschillencommissie stelt vast dat de Europese Verordening nr. 492/2011 voorziet in de export 
van het Vlaamse startbedrag geboorte voor een “migrerende werknemer” waarbij de ratio legis erin 
bestaat dat men in het kader van het vrij verkeer van werknemers bepaalde sociale voordelen die 
bestaan voor de nationale werknemers ook wil toekennen aan de “migrerende werknemer” en deze 
daar dus niet van wil uitsluiten bij gebruikmaking van het vrij verkeer van werknemers.  
 
In het voorliggende dossier blijkt dat verzoeker in Vlaanderen gedomicilieerd is en als zelfstandige 
werkt in België met onderworpenheid aan de Belgische sociale zekerheid.              

Hierdoor kan verzoeker volgens de gangbare interpretatie in de administratieve onderrichtingen niet 
als “migrerende werknemer” beschouwd worden, met als gevolg dat het recht 
op startbedrag geboorte niet kan toegekend worden op basis van voormeld artikel 7.1 en 7.2. van de 
Europese Verordening nr. 492/2011, zoals vertaald in een administratieve richtlijn van het VUTG voor 
de uitbetalingsactoren.  

Daarnaast is de moeder werkneemster in Estland en heeft zij haar adres te Estland. Ze is niet 
onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. Zij valt eveneens niet onder het toepassingsgebied 
van de voormelde Europese Verordening nr. 492/2011, noch onder de administratieve richtlijn van 
het VUTG voor de uitbetalingsactoren.  

De Europese Verordening nr. 492/2011, zoals uitgelegd voor de kinderbijslagsector in de 
Toelichtingsnota 22 van 26 april 2022 - Internationaal - Europese verordeningen sluit actueel volgens 
de Geschillencommissie uit dat verzoeker op het ogenblik van de geboorte van …....................... zou 
kunnen beschouwd worden als een “migrerende werknemer”.  De Geschillencommissie wijst er 
hierbij evenwel op dat de richtlijnen slechts een administratieve interpretatie vormen om handvaten 
te bieden aan de dossierbeheerders en in eerste instantie de tekst van de Europese Verordening en 
de ratio legis zoals blijkt uit de overwegingen in de Verordening dient te primeren.  De 
Toelichtingsnota 22 van 26 april 2022 bespreekt situaties die kunnen gelijkgesteld worden met een 
“migrerende werknemer”, wat in principe niet het geval is in het voorliggende dossier.  
 
In acht genomen het opzet van de Europese Verordening om het vrij verkeer van “migrerende 
werknemers” en hun recht op sociale voordelen van nationale werknemers niet te benadelen, maar 
“migrerende zelfstandigen” hierbij niet expliciet vermeld worden, lijkt het de Geschillencommissie 
volgens de gangbare interpretatie actueel moeilijk verdedigbaar dat voor de individuele woon- werk- 
en gezinssituatie van verzoeker het realiseren van de ratio legis van de Europese Verordening zou 
mogelijk gemaakt worden.  
 
Anderzijds meent de Geschillencommissie uit de Europese Verordening niet te kunnen afleiden dat 
er op de geboortedag van het kind (per definitie een gebeurtenis waarvan het exacte tijdstip van 
nature onvoorzienbaar is) sprake moet zijn van een arbeidsovereenkomst.  De Verordening spreekt 
in het algemeen over werknemers en in het kader van het Europees recht moet vermeden worden 
hieraan een te specifieke invulling te geven volgens het intern Belgisch recht, ook met het oog op de 
praktische toepassing ervan door de uitbetalingsactoren3.  
  

 
3 Zie beslissing nr. 2021/032 d.d. 25 juni 2021 van de Geschillencommissie Groeipakket. 
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Immers aldus bepaalt de Europese Verordening:  
“1. Een werknemer die onderdaan is van een lidstaat mag op het grondgebied van andere lidstaten 
niet op grond van zijn nationaliteit anders worden behandeld dan de nationale werknemers, wat 
betreft alle voorwaarden voor tewerkstelling en arbeid, met name op het gebied van beloning, 
ontslag, en, indien hij werkloos is geworden, wederinschakeling in het beroep of 
wedertewerkstelling.   
2.Hij geniet er dezelfde sociale en fiscale voordelen als de nationale werknemers.”  
 
 
Verzoeker verwijst ook naar het antwoord van Uw Europa via het 
vragenformulier:https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-
form/home?languageCode=nl&origin=replied_follow_up .  
 
Uw Europa vermeldt het volgende in verband met de vraag van verzoeker. Belangrijk hierbij is dat dit 
een onafhankelijk advies betreft en niet kan beschouwd worden als de mening van de Europese 
Commissie, een andere EU-instelling of hun personeel, en niet bindend is voor de Europese 
Commissie of andere EU- of nationale instellingen.  
 
“In dit verband wordt er in uw vraag verwezen naar Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie 
die iedere onderdaan van een lidstaat, ongeacht zijn woonplaats, het recht geeft om op het 
grondgebied van een andere lidstaat arbeid in loondienst te aanvaarden en te verrichten, 
overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die de tewerkstelling van de 
onderdanen van die staat regelen. Het begrip werknemer in de zin van het recht van de Unie moet 
zelf worden gedefinieerd aan de hand van objectieve criteria die kenmerkend zijn voor de 
arbeidsverhouding, rekening houdend met de rechten en verplichtingen van de betrokken personen. 
Op dit punt is het vaste rechtspraak dat het hoofdkenmerk van deze verhouding is gelegen in de 
omstandigheid dat een persoon gedurende bepaalde tijd voor een ander onder diens gezag prestaties 
verricht tegen beloning. De kwalificatie als zelfstandige naar nationaal recht sluit echter niet dat een 
persoon moet worden aangemerkt als werknemer in de zin van het recht van de Unie, indien zijn 
zelfstandigheid slechts fictief is en dus een echte arbeidsverhouding verhult. Bijgevolg wordt aan de 
status van werknemer in de zin van het recht van de Unie niet afgedaan door het feit dat een persoon 
naar nationaal recht op fiscale, administratieve of bureaucratische gronden als zelfstandige is 
aangeworven, voor zover die persoon onder leiding van zijn werkgever handelt wat betreft onder 
meer de vrijheid om zijn tijdschema en de plaats en de inhoud van zijn werk te kiezen. Overige 
zelfstandigen kunnen geen rechten ontlenen aan de bepalingen van Verordening (EU) nr. 492/2011.  
 
Wij adviseren u om contact op te nemen met een advocaat om na te gaan of de betreffende 
maatregel een ongerechtvaardigd onderscheid maakt tussen werknemers en zelfstandigen die 
Belgische/Vlaamse ingezetenen zijn en zich in een vergelijkbare situatie bevinden en, voor zover 
economisch haalbaar, de nodige (buiten-) gerechtelijke stappen te ondernemen om uw rechten te 
doen gelden. “ 
 
 
 
Verzoeker verwijst ook naar het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989:  

 
“Wel zou ik willen aankaarten dat het startbedrag het volgende doel beoogt zoals vermeld door de 
Vlaamse Overheid:  



41 
 

Start quote Vlaamse Overheid: “Het startbedrag moet elk kind de kans geven om zich te ontwikkelen 
en de ouders daarbij ondersteunen.” End quote.  

In de brief ontvangen van de bevoegde minister stelt men, start quote: “Omdat kinderen van 
rechthebbende zelfstandige op basis van de Europese verorbering geen recht op het Vlaamse 
startbedrag geboorte krijgen, voorziet de Vlaamse wetgeving echter in een mogelijke algemene 
vrijstelling. Zo wordt dus een stuk tegemoetgekomen aan zelfstandige” end quote  

De vrijestelling is enkel te verkrijgen na het cumulatief bekomen van vier voorwaarden. Deze 
voorwaarden zijn niet van toepassing voor werknemer en ambtenaren in dezelfde situatie.  

Dit vormt een juridische basis van discriminatie op basis van de schending van het Verdrag van de 
Rechten van het kind, dat België heeft geratificeerd.  

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties op 20 november 1989:  

Artikel 2  

1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag beschreven 
rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, 
ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, 
etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid van 
het kind of van zijn of haar ouder of wettige voogd.  

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind wordt 
beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de status of de 
activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de ouders, wettige voogden of 
familieleden van het kind. 

Artikel 3  

1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 
particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 
autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.  

2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg 
die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar 
ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen 
hiertoe alle passende wettelijke en bestuur maatregelen.  

3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die 
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de 
bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, 
het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht. 

Artikel 4  

De Staten die partij zijn, nemen alle nodige wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen om de in 
dit Verdrag erkende rechten te verwezenlijken. Ten aanzien van economische, sociale en culturele 
rechten nemen de Staten die partij zijn deze maatregelen in de ruimste mate waarin de hun ter 
beschikking staande middelen dit toelaten en, indien nodig, in het kader van internationale 
samenwerking. 

Mijn persoonlijke mening:  
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- Een verkeerde interpretatie van de Verordening gebaseerd op een definitie lijst, zie ook email 
communicatie van ….................. 

o Aanvullende maandelijkse kinderbijslag toekenning definiëren ze als een “goodwill” 
en niet het feit dat men een fout had gemaakt en dat het om een wettelijke 
verplichting ging.   

o Hun eerste argument en reden waarom ze de zaak pas wouden bekijken 01/2022 
was omdat ze stelden dat de moederschap uitkering meegerekend moest worden, 
terwijl er op de EU Verordening duidelijk het verschil staat.  

Dit was ook samengevat in de email ontvangen door het groeipakket 
waarvan uw dienst in cc was.  
Start Quote info@groeipakket.be: 02/02/2022 3:46PM: Naar aanleiding van 
je klacht en de door jou aangeleverde argumentatie werd je dossier in oktober 
2021 herbekeken. In het licht van het Arrest Wiering en de nakende 
aanpassing van artikel 68 V.O. 883/2004 besliste het VUTG om geen rekening 
te houden met de ‘Parental Benefit’ zodat de verschilbetaling toch kon worden 
uitgevoerd. End quote  

- Een verkeerde interpretatie “Werknemer” vs “arbeid verrichten” vs “zelfstandige”  
- Het betalen van de sociale bijdragen in België maakt dit tot rechthebbend  
- Niet respecteren van bovenvermelde artikels van het Verdrag van de rechten van het kind is 

een duidelijke vorm van discriminatie t.a.v. mijn dochter.  
o Indien men stelt dat het startbedrag geen recht van het kind is, maar enkel een recht 

van de ouders gebaseerd op de sociale zekerheid  
 Tegenstrijdig met de communicatie van alle instanties in Vlaanderen, 

verbonden aan kinderbijdragen.  
 Maar als het dus losgekoppeld is van de rechten van het kind is er 

een discriminatie t.a.v. mezelf omdat een zelfstandige in België met 
kinderen in België wel startbedrag zou ontvangen  

Wij hebben veel problemen gehad met Vlaamse instanties voor de toepassingen van de 
correcte wetgevingen, EHIC voor zwangerschap niet aanvaarden, dienst bevolkingsregister 
wist niet hoe mijn dochter in te schrijven maar wou niet de consulaire diensten te Helsinki 
en/of FOD contacteren, ……………………………………………… en dienst opgroeien geeft 
tegenstrijdige en fuote informatie, …  
Mijn doel is niet zoals mijn klacht IB/20.0/509457/......, Klacht - Intresten Groeipakket om 
interesten te ontvangen dat was proberen om tot een snellere oplossing te komen.  Mijn doel 
is te vermijden dat de verkeerde dingen blijven gebeuren. Want de situatie als de mijne zie ik 
meet en meer.” 

 

De Geschillencommissie vindt het belangrijk om hierbij te vermelden dat in de Memorie van 
Toelichting bij artikel 8 van het Groeipakketdecreet er het volgende geciteerd wordt:  
 
“Niettemin heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in het arrest Leclere van 31 mei 2001 
(zaak C-4 van 43/99) geoordeeld dat een uitkering bij geboorte die niet onder Verordening (EG) nr. 
883/2004 valt, een sociaal voordeel in de zin van artikel 7, lid 2 van Verordening (EU) 492/2011 is. 
Artikel 7, lid 2 van Verordening (EU) 492/201 1 huldigt het principe van de gelijke behandeling van 

 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0043&from=GA 
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werknemers inzake sociale voordelen. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie vloeit voort dat een 
Staat de toekenning van een sociaal voordeel in de zin van artikel 7, lid 2 van Verordening (EU) 492 
/2011 niet mag onderwerpen aan de voorwaarde dat de begunstigden van het voordeel hun 
woonplaats hebben op het nationale grondgebied van deze Staat. De teneur van deze rechtspraak is 
ook van toepassing op zelfstandigen die gebruik hebben gemaakt van het recht op vrij verkeer en 
wier economische activiteiten gevestigd zijn in één lidstaat, maar die wonen in een andere lidstaat. 
Het Hof van Justitie baseerde zich hiervoor rechtstreeks op artikel 49 VWEU5. 
Artikel 8, § 1, eerste lid, 1° zal dan ook, wat de startbedragen geboorte en adoptie betreft, worden 
toegepast rekening houdende met Verordening (EU) 492/2011 en artikel 49 VWEU (zie artikel 2). Ook 
de kinderen of de zwangere persoon die niet hun woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied, 
kunnen ten gevolge van Verordening (EU) 492/2011 of artikel 49 VWEU, een recht op de 
startbedragen geboorte en adoptie geven.”  
 
De tekst van de Memorie van Toelichting bij artikel 8 van het Groeipakketdecreet lijkt de 
toepassing van de Europese Verordening nr. 492/2011 toch toe te laten voor migrerende 
zelfstandigen bij de mogelijke toekenning van het Vlaamse startbedrag geboorte.   
 
Finaal concludeert de Geschillencommissie ook dat het mogelijk discriminatoir lijkt te zijn om 
verzoeker als zelfstandige hierbij verschillend te behandelen ten opzichte van werknemers bij 
toepassing van de Europese Verordening nr. 492/2011, voor de toekenning van sociale voordelen in 
Europese lidstaten, zoals het Vlaamse startbedrag geboorte. Hiervoor is het echter noodzakelijk om 
een prejudiciële vraag te stellen aan het Europees Hof van Justitie, maar dit is niet mogelijk door de 
Geschillencommissie, maar moet door een bevoegde arbeidsrechtbank gebeuren: 
https://ecer.minbuza.nl/ecer/hof-van-justitie/procedures/de-prejudiciele-procedure.htm. 
 
 
De Geschillencommissie besluit als volgt: de vordering van de verzoeker is ontvankelijk maar het 
behoort niet tot de bevoegdheid van de Geschillencommissie om zich ten gronde uit te spreken over 
de door de verzoeker ingeroepen discriminatie.  Een prejudiciële vraag kan hierover gesteld worden 
aan het Europees Hof van Justitie, maar dit is niet mogelijk door de Geschillencommissie, maar moet 
door de bevoegde arbeidsrechtbank gebeuren: De prejudiciële procedure | Expertisecentrum 
Europees Recht (minbuza.nl) . 

https://ecer.minbuza.nl/ecer/hof-van-justitie/procedures/de-prejudiciele-procedure.htm 
 
 
In bevestigend geval, kan het startbedrag geboorte toegekend worden door verwerende partij voor 
……………………………………………… , geboren in Estland, echter onder de volgende voorwaarden.  Indien 
er tegelijkertijd een recht bestaat op een Ests kinderbijslagbedrag dat toegekend wordt bij de 
geboorte van het kind en op het Vlaamse startbedrag geboorte, dan moet artikel 23 van het 
Groeipakketdecreet worden toegepast, dat de samenloop en mogelijke verschilbetaling regelt tussen 
deze twee bedragen. Verzoeker dient deze aanvraag te richten tot de Estse instantie en dient 
(verplicht) het attest van deze instantie af te leveren aan de verwerende partij.   
 
 

10. 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;   

 
5 https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel49.  
Artikel 49 VWEU betreft het recht op vrijheid van vestiging voor onderdanen van de Europese Unie. 
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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 is, maar de Geschillencommissie kan zich niet ten 
gronde uitspreken over de door de verzoeker ingeroepen discriminatie. Een prejudiciële vraag kan 
hierover gesteld worden aan het Europees Hof van Justitie, maar dit is niet mogelijk door de 
Geschillencommissie, maar moet door de bevoegde arbeidsrechtbank gebeuren: 
https://ecer.minbuza.nl/ecer/hof-van-justitie/procedures/de-prejudiciele-procedure.htm. 
 
De Geschillencommissie acht het raadzaam en in het belang van de verzoeker dat hij hiertoe een 
verzoek indient bij de bevoegde arbeidsrechtbank te Leuven (cf. infra). 
 
   
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).  
 
  
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 
……………………………………………….  
 

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  


