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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2020/022 

20 november 2020 

REPERTORIUMNR. GC/20/A0071 

 

INZAKE : Mevrouw …… en de heer ……, …… 

- Verzoekers -  

TEGEN : uitbetalingsactor ……, met maatschappelijke zetel op het adres …… 

- Verweerder - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op de beslissing van verweerder d.d. 5 juni 2020 om bedragen Groeipakket ten bedrage van 
2.156,47 euro terug te vorderen voor de periode van januari 2019 tot en met mei 2020; 

Gelet op het verzoekschrift dat door verzoekers werd ingediend per e-mail d.d. 11 juni 2020 bij de 
Geschillencommissie; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 3 juli 2020 waarbij aan verzoekers de 
ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het feit dat met inachtneming van de door de overheid opgelegde maatregelen in het kader 
van de bestrijding van het Coronavirus (Covid-19), de zitting van de Geschillencommissie niet in 
fysieke aanwezigheid van de betrokkenen kan doorgaan; 
 
Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun belangen 
mondeling konden verdedigen of zich daarbij door een raadsman of een gemachtigde 
konden laten vertegenwoordigen;  
 
Gelet op het feit dat noch de verzoekers, noch de verweerder, gevraagd hebben gehoord te 
worden; 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 
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2. Feitelijke elementen 
 

Verzoekers wonen in België met hun kinderen, maar werken in Nederland.  De Nederlandse 
kinderbijslag wordt met voorrang toegekend.  Er zijn drie kinderen in het gezin, kind 1, (°… 2010), 
kind 2 (°…  2011) en kind 3 (°… 2013).  Er wordt op 3 maart 2019 een aanvraag gericht aan de 
uitbetalingsactor om aanvullend kinderbijslag uitbetaald te krijgen; in april 2019 ondervraagt 
verweerder de Sociale Verzekeringsbank (hierna SVB) welke bedragen uitbetaald worden; er 
wordt door de SVB bevestigd dat er geen kinderopvangtoeslag wordt toegekend.  Sedert mei 
2019 wordt aanvullend kinderbijslag betaald vanuit België door verweerder op basis 
van het ingezetenschap.  

In een e-mail d.d. 20 mei 2020 stuurt verweerder een vraag uit naar de SVB te Nederland om een 
overzicht te bezorgen van de toegekende bedragen in Nederland van de kinderbijslag en de 
kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget vanaf april 2019.   

Op 26 mei 2020 antwoordt de SVB aan verweerder welke bedragen aan kinderbijslag (periode 
juli 2019 – juni 2020 voor kind 1 en april 2019 – maart 2020 voor kind 2 en kind 3 en 
kinderopvangtoeslag (periode januari 2019 – maart 2020) voor de drie kinderen 
werden uitbetaald.  De aandacht wordt gevestigd op het feit dat voor de periode met ingang van 1 
januari 2019 kinderopvangtoeslag betaald werd, in tegenstelling tot wat de SVB in haar eerdere 
berichten meedeelde.  

Op grond van dit antwoord herziet verweerder het dossier op 5 juni 2020 en stuurt de 
debetbeslissing naar verzoekers. 

Op 11 juni 2020 dienen verzoekers een klacht in bij de Geschillencommissie, tegen de 
terugvorderingsbeslissing, op basis van informatie die een jaar na de toekenning bekend wordt.  

 

3. Standpunt van verzoekers 
 

In het verzoekschrift van 11 juni jl. stellen verzoekers het volgende:  

 ‘Via deze mail ga ik in beroep  tegen de  beslissing van …… tot terugvordering van onterechte 
betalingen van 5 juni 2020. Daarin stelt …… dat wij in de periode 2019-2020 
onterecht teveel kinderbijslag vanuit België zou aangevuld hebben gekregen wegens het feit dat wij 
in die periode naast kinderbijslag ook kinderopvangtoeslag kregen vanuit Nederland.  Dit is extra 
zuur omdat de bedragen eerst in 2019 op grond van informatieuitwisseling tussen SVB en 
Groeipakket zijn toegekend aan ons en nu een jaar later, op grond van blijkbaar 
verkeerde informatieuitwisseling uit 2019 die in mei 2020 bekend wordt bij ……  en uiteindelijk via …… 
bij ons, ineens worden teruggevorderd.(zie bijlage voor informatieuitwisseling tussen SVB en ……  en 
de debetbrief van ……)  

 In totaal zou dit gaan om een bedrag van 2156,47 Euro. ……  baseert zich daarbij op artikel 23 van 
het Groeipakket namelijk dat het bedrag van de gezinsbijslag wordt verminderd met het bedrag van 
de uitkeringen van dezelfde aard waarop door een rechtgevend kind aanspraak kan worden 
gemaakt.  



  
 

  3
 

Dit is in mijn ogen onterecht. Ik verwijs daarbij naar het Arrest Wiering van het Europese Hof. Daaruit 
blijkt dat gezinsuitkeringen binnen de EU dus ook in België alleen op elkaar in mindering mogen 
worden gebracht als zij van dezelfde aard zijn.   

De Nederlandse kinderopvangtoeslag en de Belgische kinderbijslag zijn geen uitkeringen van dezelfde 
aard. De Nederlandse kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de 
kosten van kinderopvang, een tegemoetkoming derhalve in specifieke kosten. Hiervan kan enkel 
genoten worden voor zover de kosten van de kinderopvang worden gemaakt. De Nederlandse 
kinderopvangtoeslag is afhankelijk van voorwaarden zoals de hoogte van het inkomen, het 
ingeschreven zijn bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie en het feit dat men beide 
werkzaam moet zijn. Dit betreft een uitleg van geheel andere aard dan de uitleg van de algemene 
kinderbijslag. De kinderbijslag beoogt namelijk de gezinslasten te compenseren en het 
bestaansminimum voor het kind te garanderen. Het betreft een vast bedrag per kind, onafhankelijk 
van het inkomen en het vermogen van de gezinsleden.   

 De Nederlandse kinderopvangtoeslag is een fiscale toeslag die te vergelijken valt met de Belgische 
fiscale tussenkomst voor kinderopvang en mag aldus conform arrest-Wiering niet worden 
meegenomen in de verschilberekening omtrent de sociale toeslagen die Fons doet.  

Ik verwijs hierbij nog naar een uitspraak van de Rechtbank te Gent (19/155-A van 15 januari 2020) 
waarbij bevestigd werd dat de Nederlandse Kinderopvangtoeslag toch niet vergelijkbaar is met de 
Belgische Kinderbijslag.  

Ik vind het merkwaardig dat …… de Nederlandse kinderopvangtoeslag beschouwt als deel uitmakend 
van de gezinsbijslag terwijl men in Vlaanderen deze kinderopvangtoeslag beschouwt als een andere 
toelage in het gezinsbeleid. Dit geeft mij de impressie dat men met 2 maten en gewichten werkt.  

Het verrekenen van de Kinderopvangtoeslag met Belgische kinderbijslag is in strijd met het Europese 
recht in bijzonder artikelen 48 van het Vw EU en de artikelen 10 en 68 van Verordening (EG) 
883/2004.  

Derhalve vraag ik met klem om de terugvordering te laten vallen en de eerdere berekening te 
handhaven op basis van het verschil tussen de Nederlandse kinderbijslag zoals uitbetaald door het 
SVB en de Belgische kinderbijslag zonder de kinderopvangtoeslag in mindering te brengen.’  

  
  

4. Standpunt van verweerder 

4.1. Per e-mail van 16 mei 2019 deelde verweerder het volgende mee aan verzoekers:   

 ‘Wij ontvingen de bedragen van de Nederlandse kinderbijslag. Voor het eerste kwartaal kunnen wij 
voor kind 1 en kind 2 74.17€ basisbedrag per maand aanvullend Groeipakket betalen. Voor kind 3 
389.88€ per maand.  

 Gezien uw inkomen heeft u ook recht op een sociale toeslag van 61.20€ per kind per maand.  

Dit komt voor het eerste kwartaal neer op 421.82€ per maand voor de drie kinderen samen.  

Nederland betaald (sic) per kwartaal en bezorgt ons slechts eenmaal per jaar een overzicht van de 
bedragen. Aangezien wij graag maandelijks betalen werken wij met veilige voorschotten.1 Voor kind 
1 en kind 2 zal dat vanaf 01 04 2019 ieder 60€ per maand zijn, voor kind 3 75€.  
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 Gezien uw inkomen heeft u ook recht op een sociale toeslag van 61.20€ per kind per maand.  

 Rond 20 05 2019 ontvangt u een eerste betaling van onze dienst (januari 2019-april 2019). Een 
totaalbedrag van 1.644,06€. Daarna zal u maandelijks rond de 8e van de maand het bedrag van 
378,60€ ontvangen voor de 3 kinderen samen.’  

  

4.2. Per e-mail van 19 augustus 2020 werd het officieel standpunt van de verweerder meegedeeld 
aan het secretariaat van de Geschillencommissie. 

Verweerder verwoordde het als volgt:   

  
‘Het gezin ……  heeft op 03 maart 2019 een aanvraag voor hun 3 kinderen ingediend bij ……. Zij geven 
aan dat de bedragen in het Groeipakket hoger liggen dan de Nederlandse bedragen, en dat zij recht 
hebben op verschilbetalingen.  

…… onderzoekt het recht op Groeipakket, en ondervraagt ook de Nederlandse Sociale 
Verzekeringsbank over de toegekende Nederlandse bedragen (11 april 2019). Op 19 april ontvangt 
…… het antwoord, de SVB bevestigt dat er geen Kinderopvangtoeslag wordt toegekend (zie bijlage 
20190419). Op 16 mei 2019 kondigt ……  aan de betalingen aan te vatten, tevens stellen we voor om 
veilige voorschotten te betalen op basis van de gekende informatie (bijlage 20190516).  

Op 20 mei 2020 vraagt …… een overzicht van de betaalde bedragen aan de SVB (zie bijlage). Uit het 
antwoord van de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat deze een vergissing heeft begaan, en dat er wél 
sprake is van Kinderopvangtoeslag in 2019 (20200526). Rekening houdende met deze nieuwe 
gegevens herevalueert …… het dossier, en stelt vast dat een bedrag van 2.156,47 euro onterecht 
werd betaald. Omwille van het mee in rekening brengen van de Nederlandse 
Kinderopvangtoeslagbedragen zijn de uiteindelijke verschilbetalingen waar recht op is veel lager dan 
deze die provisioneel werden uitgekeerd.  
  
De heer ……  haalt in zijn verzoekschrift aan dat de Nederlandse Kinderopvangtoeslag en de Belgische 
gezinsbijslag geen uitkeringen van dezelfde aard zijn, en dus niet met elkaar vergeleken mogen 
worden. De Nederlandse Kinderopvangtoeslag mag volgens hem niet meegenomen worden in de 
verschilberekening. Ik verwijs hier naar de beslissing van de Geschillencommissie van 20 december 
2019 (GC/19/A0060). In deze beslissing wordt bevestigd dat de verschilbetaling wél mag worden 
toegepast (“de Geschillencommissie vestigt de aandacht op de kwalificatie van de Nederlandse 
kinderopvangtoeslag door Nederland als gezinsbijslag in de zin van de Verordening (EG) 883/2004, 
reden waarom, bij toepassing van het arrest Wiering, de verschilbetaling kan worden toegepast. 
Verzoeker meent dan ook verkeerdelijk dat de Belgische kinderbijslag en de Nederlandse 
kinderopvangtoeslag geen uitkeringen van dezelfde aard zijn in de zin van artikel 10 van de 
Verordening (EG) 883/2004).  
  
Wij hebben het dossier opnieuw in overweging genomen, rekening houdende met de elementen 
aangedragen in het verzoekschrift. Op basis van alle voorgaande elementen handhaven wij onze 
beslissing.’  

 
  

5. Beoordeling in rechte 
 
5.1. Vaststelling bevoegde deelentiteit  
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Artikel 2, lid 1 en 2 van het Decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van 
het gezinsbeleid, bepaalt:   

  
‘Dit decreet is van toepassing onder voorbehoud van de toepassing van de 
samenwerkingsakkoorden, vermeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen en de bepalingen van het Unierecht, internationale verdragen en 
protocollen.  
  
Het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse 
Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap 
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 bepaalt daarbij onder toepassing van artikel 
23 van de Grondwet de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap inzake 
de gezinsbijslagen overeenkomstig de aanknopingsfactoren in artikel 2 van het betrokken 
samenwerkingsakkoord.’  
  
Artikel 2 van dit samenwerkingsakkoord leert via de aanknopingsfactoren welke deelentiteit 
bevoegd is inzake gezinsbijslagen.  De volgende aanknopingsfactoren bepalen de uitsluitend 
bevoegde deelentiteit, in deze volgorde:  

1.De wettelijke woonplaats van het kind in de entiteit;  

(…)  
   

In casu wonen de kinderen in ……, bijgevolg is Vlaanderen bevoegd.  

In de Toelichtingsnota nr. 3 van 21 december 2018 over de vaststelling van de bevoegde deelentiteit 
van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket, wordt uitgelegd dat artikel 3, eerste lid van het 
samenwerkingsakkoord de gezinsleden limitatief opsomt met wie rekening moet worden gehouden 
om te bepalen in welke mate de bevoegde deelentiteit, in overeenstemming met artikel 2, moet 
tussenkomen in het kader van de Europese regelgeving.  Om te bepalen of België op basis van de 
Europese Verordeningen bij voorrang of aanvullend bevoegd is, wordt in de bijlage bij het 
samenwerkingsakkoord een overzicht gegeven van de categorieën van rechten: op basis van arbeid, 
op basis van een pensioen, of basis van de woonplaats of wezenbijslag.  

Zodoende worden dus enkel voor die sociaalverzekerden de socioprofessionele situaties bedoeld in 
de bijlage van het samenwerkingsakkoord onderzocht in het licht van de artikelen 67, 68 en 69 van 
de Europese verordening 883/2004.    

  
‘Artikel 3. Europese Verordeningen  
Voor de toepassing van Europese verordeningen wordt het personeel toepassingsgebied met 
betrekking tot de sociaal verzekerde die het recht verkrijgt in het kader van de gezinsbijslagen 
beperkt tot de ouder, tot de persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad van 
die ouder en met wie de ouder feitelijk of wettelijk samenwoont en tot de echtgeno(o)t(e) van de 
ouder met betrekking tot hun eigen of gemeenschappelijke kinderen.  
  
Voor de toepassing van verordening 883/2004 zijn de socioprofessionele situaties waarmee rekening 
wordt gehouden om een recht op gezinsbijslagen te verkrijgen in de bijgevoegde tabel 
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opgenomen.  Die tabel kan door de regeringen van de bevoegde deelentiteiten gezamenlijk worden 
gewijzigd via een samenwerkingsakkoord.’  
  
  

5.2. Respect voor het unierecht  
  
Uit artikel 2, derde lid Groeipakketdecreet volgt dat de internationaal toepasselijke regels uit het 
Unierecht hun gelding blijven hebben en het decreet daaraan geen afbreuk wil doen:  

‘Nadat de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap werd vastgesteld op basis van het in het 
tweede lid vermelde samenwerkingsakkoord, zullen de aanwijsregels uit verordening (EG) nr. 
883/2004 de samenloop met andere lidstaten van de Europese Unie bepalen.’  
  
Bedoeld wordt de Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.   

Personele werkingssfeer:  

Deze is van toepassing op onderdanen van een lidstaat, staatlozen en vluchtelingen, die in een van de 
lidstaten wonen, en op wie de wetgeving van een of meer lidstaten van toepassing is of geweest is, 
alsmede op hun gezinsleden en hun nabestaanden, zo bepaalt artikel 2.  
  
Deze Verordening is van toepassing op gezinsbijslagen, zo blijkt uit artikel 3:  
  
‘Materiële werkingssfeer  
   
1. Deze verordening is van toepassing op alle wetgeving betreffende de volgende takken van sociale 
zekerheid:   
   
(…)  
j) gezinsbijslagen.’  
  
De gezinsbijslagen worden onder titel I, Algemene bepalingen in artikel 1, gedefinieerd als volgt:   
  
‘Voor de toepassing van deze verordening 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.’  
  
Verder wordt een gelijke behandeling gegarandeerd van hen die in een andere lidstaat wonen als 
de onderdanen van die staat; zo stelt artikel 4 van de Verordening:   
   
‘Tenzij in deze verordening anders is bepaald hebben personen op wie de bepalingen van deze 
verordening van toepassing zijn, de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de wetgeving van 
elke lidstaat onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat.’   
  
  

5.3. Samenloop  
  
Indien er een samenloop is van rechten doordat zoals in het geval 
van betrokkene er een tewerkstelling is in Nederland, maar de woonplaats zich in België 
bevindt, bepaalt artikel 68 VO 883/2004 de hiernavolgende prioriteitsregels:   

  
‘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:   
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a) 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 tenslotte de 
rechten op grond van de woonplaats;  
  
b) (…)’  
  
In casu werken beide ouders in Nederland, terwijl ze in België wonen, bijgevolg is Nederland bij 
voorrang bevoegd om de gezinsbijslag te betalen en heeft dit voorrang op de woonplaats.  

  

  
5.4. Verschilbetaling  

  
Of de uitkeringen waarop door de samenloop recht is in beide lidstaten, volledig, dan wel per 
verschil kunnen betaald worden, wordt bepaald in artikel 68, 2):   

 ‘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. (…)’  
  
Hieruit blijkt dat uitkeringen van dezelfde aard in mindering mogen gebracht worden van elkaar. De 
classificatie van de ‘verschillende’ gezinsbijslagen in functie van de aard van de tegemoetkoming 
is dus van belang in geval van samenloop.  Dat verstrekkingen en uitkeringen van dezelfde aard van 
elkaar in mindering worden gebracht, werd reeds gesteld in het arrest Wiering van 8 mei 2014 (het 
Hof oordeelde hier dat het Duitse kindergeld en de Nederlandse kinderopvangtoeslag niet van 
dezelfde aard zijn in de zin van de artikelen 10 en 68 van Verordening (EG) 883/2004, zodat het 
Duitse Kindergeld niet in mindering mag worden gebracht op de Nederlandse kinderopvangtoeslag.)  

De aandacht wordt gevestigd op de kwalificatie van de Nederlandse kinderopvangtoeslag door 
Nederland als gezinsbijslag in de zin van de Verordening (EG) nr. 883/20042, reden waarom, bij 
toepassing van het arrest Wiering, de verschilbetaling kan toegepast worden.  

Verzoekers menen dan ook verkeerdelijk dat de Belgische kinderbijslag en de Nederlandse 
kinderopvangtoeslag geen uitkeringen van dezelfde aard zijn in de zin van artikel 10 van de VO (EG) 
883/2004 zijn.  

Ze verwoorden het als volgt:   

  
‘De Nederlandse kinderopvangtoeslag en de Belgische kinderbijslag zijn geen uitkeringen van 
dezelfde aard. De Nederlandse kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in 
de kosten van kinderopvang, een tegemoetkoming derhalve in specifieke kosten. Hiervan kan enkel 
genoten worden voor zover de kosten van de kinderopvang worden gemaakt. De Nederlandse 
kinderopvangtoeslag is afhankelijk van voorwaarden zoals de hoogte van het inkomen, het 
ingeschreven zijn bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie en het feit dat men beide 
werkzaam moet zijn. Dit betreft een uitleg van geheel andere aard dan de uitleg van de algemene 
kinderbijslag. De kinderbijslag beoogt namelijk de gezinslasten te compenseren en het 
bestaansminimum voor het kind te garanderen. Het betreft een vast bedrag per kind, onafhankelijk 
van het inkomen en het vermogen van de gezinsleden.   
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De Nederlandse kinderopvangtoeslag is een fiscale toeslag die te vergelijken valt met de Belgische 
fiscale tussenkomst voor kinderopvang en mag aldus conform arrest-Wiering niet worden 
meegenomen in de verschilberekening omtrent de sociale toeslagen die …… doet.  
   
Ik verwijs hierbij nog naar een uitspraak van de Rechtbank te Gent (19/155-A van 15 januari 2020) 
waarbij bevestigd werd dat de Nederlandse Kinderopvangtoeslag toch niet vergelijkbaar is met de 
Belgische Kinderbijslag.  
  
Ik vind het merkwaardig dat …… de Nederlandse kinderopvangtoeslag beschouwt als deel uitmakend 
van de gezinsbijslag terwijl men in Vlaanderen deze kinderopvangtoeslag beschouwt als een andere 
toelage in het gezinsbeleid. Dit geeft mij de impressie dat men met 2 maten en gewichten werkt.  
   
Het verrekenen van de Kinderopvangtoeslag met Belgische kinderbijslag is in strijd met het Europese 
recht in bijzonder artikelen 48 van het Vw EU en de artikelen 10 en 68 van Verordening (EG) 
883/2004.  
  
(…)’  
  

  
5.5. Terugvordering  

  
De vermindering van gezinsbijslagen, waarvan sprake in punt 5.4., werd toegepast in het dossier van 
verzoekers.  Alleen waren nog niet de juiste bedragen gekend via de Sociale Verzekeringsbank in 
Nederland - dit is de uitvoeringsinstelling op het gebied van sociale zekerheid in Nederland, 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinderbijslag en enkele andere regelingen – die aan 
verweerder diende te laten weten welke bedragen juist bij voorrang werden betaald, om zo te 
berekenen welke bedragen er aanvullend door verweerder konden worden betaald.   

In eerste instantie had de SVB zich hier vergist door te stellen (in april 2019) dat er geen 
kinderopvangtoeslag werd uitgekeerd; een jaar later, in mei 2020, kwam de SVB hierop terug, en gaf 
toen pas een overzicht van de juiste bedragen aan gezinsbijslag en kinderopvangtoeslag; deze 
laatste werd toegekend voor de periode van 1 januari 2019 tot en met maart 2020, reden waarom 
het debet was ontstaan (voor de periode van januari 2019 tot en met mei 2020). Na herberekening, 
en door de in Nederland uitbetaalde kinderopvangtoeslagen in rekening te brengen, bleek nl. te veel 
betaald te zijn.   

 Verweerder bevestigde eveneens het systeem van het betalen van voorschotten in zijn e-mail 
van 19 augustus jl. dat achteraf tot een herberekening kan leiden:  

  
‘Omwille van het mee in rekening brengen van de Nederlandse Kinderopvangtoeslagbedragen zijn de 
uiteindelijke verschilbetalingen waar recht op is veel lager dan deze die provisioneel werden 
uitgekeerd.’  
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6. Beslissing 

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

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 op basis van alle voormelde elementen ontvankelijk doch ongegrond is, in die mate dat 
verweerder terecht de verschilbetaling toegepast heeft, rekening houdende zowel met de reeds in 
Nederland toegekende kinderbijslag met inbegrip van de kinderopvangtoeslag.  

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 20 november 2020; 

 

De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

De heer Ignace Lambert (Opgroeien Regie) en mevrouw Renata Sterken (Parentia), effectieve leden. 

 

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

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

De partijen beschikken hiervoor over een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde dag 
na de datum van dit aangetekend schrijven (art. 115, § 1, eerste lid van het Decreet van 27 april 
20181 en art. 22, derde lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 20182). 

 

De voorzitter                                                                  De secretaris 

 

 

 

H. Verlinden                                                                    M. Serlippens 

 
1 Tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. 
 
2 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. 
 


