
  1
 

 

 

OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2021/011 
 

26 februari 2021 

 

REPERTORIUMNR. GC/20/A0086 

 

INZAKE : De heer ………………, wonende te …………………………. 

- Verzoeker –  

TEGEN : ………………, met maatschappelijke zetel te ………………………………. 

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op de beslissing van verwerende partij d.d. 2 oktober 2020; 

Gelet op het verzoekschrift dat door verzoeker werd ingediend per e-mail d.d. 15 november 
2020 bij de Geschillencommissie; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 27 november 2020 waarbij aan 
verzoeker de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op de besluiten van verzoeker d.d. 18 februari 2021; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun belangen 
op deze zitting van 26 februari 2021 kunnen komen verdedigen of zich daarbij door een 
raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat verzoeker in persoon aanwezig is op de zitting van 26 februari 2021;  

Gelet op het feit dat verwerende partij niet op de zitting van 26 februari 2021 is verschenen 
of zich heeft laten vertegenwoordigen; 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 
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2. Over de feiten van de zaak: 

 
Verzoeker heeft drie kinderen, m.n.: 

- …………… (°………...2001); 
- …………… (°………..2003); 
- …………… (°………..2004). 

 
De kinderen zijn gedomicilieerd bij verzoeker en volgen allen secundair onderwijs. 

Verzoeker stelt dat de schooltoelage (bij het departement Onderwijs) sinds 2014 jaarlijks werd 
aangevraagd en toegekend. 

Verzoeker geniet bezoldigingen in de hoedanigheid van bestuurder/advocaat van het 
advocatenkantoor …………...  De kosten kunnen jaarlijks gedekt worden, maar er is maar een 
beperkte persoonlijke bezoldiging.  In het inkomstenjaar 2018 (inkomen dat relevant is voor de 
automatische toekenning van de schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021) zou er een 
persoonlijk gezamenlijk belastbaar inkomen van 13.164,00 euro zijn. 

Op 6 april 2018 is de vader van verzoeker overleden en heeft verzoeker samen met zijn twee zussen 
vijf appartementen geërfd.  Eén appartement wordt bewoond door verzoeker. De andere 
appartementen worden verhuurd: de huurgelden ten bedrage van 2.132,87 euro worden gestort op 
een gezamenlijke rekening van verzoeker en zijn zussen.  Deze inkomsten zouden niet volstaan om 
de kosten van de gebouwen te dekken. 

Verwerende partij stelt dat er geen recht is op de schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 
aangezien het KI vreemd gebruik te hoog is in vergelijking met het inkomen, waardoor er geen recht 
is op de schooltoeslag. 

Verzoeker kan daar niet mee instemmen en tekende op 15 november 2020 beroep aan bij de 
Geschillencommissie waarbij hij verzoekt de beslissing van verwerende partij waarbij de 
schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 voor de leerlingen ………………………………………………. 
wordt geweigerd, te vernietigen en aldus recht doende te beslissen dat aan elk van voormelde 
leerlingen voor het schooljaar 2020-2021 wel degelijk een maximale schooltoeslag moet worden 
toegekend. 

 

3. Standpunt van verzoeker: 
 

- Verzoekschrift d.d. 15 november 2020: 
 

Verzoeker tekende per e-mail d.d. 15 november 2020 beroep aan bij de Geschillencommissie. 

Het standpunt en de argumenten van verzoeker waarom hij meent dat er recht is op de (maximale) 
selectieve participatietoeslag kunnen samengevat worden als volgt: 
 

1. De financiële voorwaarden en de tarieven voor de selectieve participatietoeslagen worden 
bepaald door het Groeipakketdecreet.  In het decreet wordt in artikel 24 bepaald dat de 
Vlaamse Regering de nadere regels met betrekking tot de selectieve participatietoeslag 
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leerling bepaalt, wat gebeurd is in het BVR Selectieve Participatietoeslagen.  Verzoeker stelt 
dat artikel 10 BVR Selectieve Participatietoeslagen (dat de regels met betrekking tot de KI-
test vastlegt) van een lagere rangorde is in de hiërarchie van de rechtsbronnen dan het 
Groeipakketdecreet.  Een lagere rechtsbron mag een hogere rechtsbron niet ongedaan 
maken (cfr. art. 159 Grondwet).  Daarenboven schendt artikel 10 BVR Selectieve 
Participatietoeslagen in zijn discretionaire toepassing ook artikel 23 van de Grondwet dat 
een onaantastbare bescherming biedt aan de gezinsbijslagen in het algemeen. 
 

2. Verder stelt verzoeker dat er in artikel 7 BVR Selectieve Participatietoeslagen waar de 
elementen die deel uitmaken van de inkomsten van het gezin worden opgesomd, al 
rekening wordt gehouden met het KI vreemd gebruik, waardoor de KI-test uit artikel 10 niet 
meer kan worden toegepast. Als de KI-test immers in die gevallen wordt toegepast, leidt dat 
bij gezinnen met lage inkomsten tot onrechtvaardige toestanden. 
 

3. Ondergeschikt, indien de KI-test toch zou moeten gebeuren, verwijst verzoeker naar artikel 
10, 3e lid BVR Selectieve Participatietoeslagen waarin vermeld wordt dat de KI-test niet 
gebeurt als de inkomsten van het gezin zijn samengesteld uit leefloon, het equivalent voor 
leefloon of voor minstens 70% bestaan uit alimentatiegelden, vervangingsinkomsten, een 
overlevingspensioen of een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een 
handicap.  Aangezien het inkomen van verzoeker lager ligt dan iemand die een leefloon of 
een vervangingsinkomen geniet, is het bevreemdend en discriminatoir dat er geen 
schooltoeslag wordt toegekend voor zijn kinderen.  De verwijzing naar ‘het equivalent van 
leefloon’ zou volgens verzoeker een verwijzing zijn naar situaties die vergelijkbaar zijn met 
een leefloon.  Het inkomen van verzoeker zou gelet op de hoogte aanzien kunnen worden 
als een equivalent van een leefloon. 
 

4. Uiterst ondergeschikt verwijst verzoeker naar artikel 10, 4e lid BVR Selectieve 
Participatietoeslagen, waarin gesteld wordt dat de KI-test niet van toepassing is op 
alleenstaande leerlingen.  Verzoeker meent dat zijn kinderen beschouwd dienen te worden 
als alleenstaande leerlingen (art. 6, § 1, 6° en 8° BVR Selectieve Participatietoeslagen) 
aangezien zij van 2009 tot en met 2014 bij beslissing van de jeugdrechter in verschillende 
organisaties van bijzondere jeugdzorg hebben verbleven, waaronder een Onthaal-, 
observatie- en oriëntatiecentrum  (O.O.O.C.), erkend door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap.  Verzoeker stelt dan ook dat de KI-test in casu niet mag worden 
toegepast. 

 

- Besluiten van verzoeker d.d. 18 februari 2021: 
 

In de besluiten die verzoeker op 18 februari 2021 nog aanvullend bezorgde aan de 
Geschillencommissie, worden de reeds aangehaalde argumenten behouden en wordt bijkomend 
nog het volgende gemeld: 

“Maar het belangrijkste argument waarom de KI-test onterecht in dit kader niet werd uitgeschakeld 
betreft ongetwijfeld de omstandigheid dat het beroepsinkomen van verzoeker in 2020 door de 
coronacrisis opnieuw gefnuikt wordt en dat verzoeker niet anders kan dan overbruggingsuitkeringen 
aan te vragen. 
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………………………. geeft in haar e-mail van 15/07/2020 (Stuk 10) aan : 
‘De enige correctiemaatregel die voorzien is, wanneer je niet in aanmerking komt met het inkomen 
van het referentiejaar 2018, is uitwijken naar het inkomen van het huidige jaar 2020…’ 

In 2020 ziet verzoeker door de daling van de inkomsten binnen de vennootschap geen mogelijkheid 
om zich een bezoldiging toe te kennen en is hij zelfs verplicht om zijn kantoor 6 maanden te sluiten. 
De enige inkomsten die aldus in 2020 worden genoten betreffen overbruggingsuitkeringen ten 
beloop van 7 x 1614€ = 11.298€. 

Aangezien overbruggingsuitkeringen wel degelijk vervangingsinkomsten uitmaken kan dan zeker op 
basis van voormelde Art. 10 BVR Selectieve participatietoeslagen de KI-test worden uitgeschakeld. 
Vermoed wordt dat over het hoofd wordt gezien dat overbruggingsuitkeringen wel degelijk 
vervangingsinkomsten uitmaken. 

Deze vergetelheid wordt weerspiegeld in het antwoord van de ……………………………………….. in haar e-
mail van 31/07/2020 : 

‘Op 13/07/2020 heb je jouw inkomsten van de eerste 6 maanden van 2020 aan je uitbetaler bezorgd. 
Gezien de hoogte van het KI vreemd gebruik kon ook op basis van deze inkomsten geen recht op 
schooltoeslag 2020-2021 worden vastgesteld.’ 

Terwijl Art. 39 §4-1° van het Decreet van 27 april 2018 zelfs bepaalt dat een uitzonderlijke selectieve 
participatietoeslag genoten kan worden wanneer zou blijken dat minstens 70% van de in aanmerking 
te nemen gezinsinkomsten uit vervangingsinkomsten bestaat. In casus aldus voor 100%. 
Vermoedelijk zal een uitzonderlijke selectieve participatietoeslag niet van toepassing zijn aangezien 
datzelfde voormelde artikel als voorwaarde stelt dat het gezinsinkomen minder dan één tiende moet 
uitmaken van de maximuminkomensgrens. 

(…)  MAAR wanneer zou blijken dat voormelde redenering (toevoeging van het secretariaat: 
verzoeker verwijst hier naar het feit dat hij in zijn redenering een ‘equivalent van leefloon’ ontvangt) 
voor het inkomstenjaar 2018 geen respijt geeft, dan biedt het uitwijken, zoals door ……………….. in de 
feiten aangegeven, naar de inkomsten van het jaar 2020 wel degelijk soelaas. Want blijkt dat de 
inkomsten van 2020 wel degelijk voor 100% samengesteld zijn uit overbruggingsuitkeringen die 
vervangingsinkomsten uitmaken. Alleen al om die reden kan zonder meer het uitschakelen van de KI-
test worden ingeroepen.” 

 

- E-mail van verzoeker d.d. 25 februari 2021: 
 

Op 25 februari 2021 heeft het secretariaat van de Geschillencommissie nog verduidelijking gevraagd 
met betrekking tot de onroerende goederen die verzoeker bezit.  
 

Verzoeker heeft daarbij volgende informatie bezorgd: 

“In bijlage de documentatie. Onderstaande uitleg om wat te verduidelijken want het is complex. 

1.- er zijn twee onroerende goederen: 

……………………….. met 3 appartementjes en 1 mansardekamer. Om het overzicht in bijlage te 
begrijpen moet je weten dat het huis op de grens met …………… staat en aldus zowel KI in ………………… 
als in ………………. verschuldigd is. Zodoende zijn er 8 lijnen KI voor de 3 appartementjes en de 
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mansardekamer.  Ikzelf en de drie kinderen bewonen het appartement van het eerste verdiep, zoals 
ik heb aangeduid op het overzicht.  
…………………………… te . Dit betreft 1 appartement. 

2.- in 2018 is het goed om weten dat mijn vader daar begin april overleed en dat de KI voor dat jaar 
slechts 2/3de van het jaar bedroeg 

3.- uiteraard is het slechts een onverdeelde eigendom met mijn twee zussen, waarom er slechts 
1/3de van de KI op mijn persoon weegt.” 

 
 
Ter zitting brengt verzoeker, naast de elementen in zijn verzoekschrift en besluiten, nog de volgende 
elementen aan: 

Het gaat om zeer kleine appartementen van ongeveer 75 vierkante meter. 

Verzoeker woont zelf in één van die appartementen met zijn drie kinderen; hij moet daar in principe 
huurgeld voor betalen aan zijn zussen maar ze eisen dit niet op omdat ze weten dat hij het financieel 
niet breed heeft. 

De moeder van de kinderen woont en werkt momenteel in …….; tijdens de vakanties gaan de 
kinderen wel eens naar daar; hij betaalt een deel kindergeld aan haar hoewel zij eigenlijk amper de 
zorg van de kinderen moet bekostigen en hij voor alle kosten van de kinderen instaat, maar dit is zo 
destijds afgesproken op het moment dat ze uit elkaar gingen en hij wil dat verleden niet terug 
oprakelen door de kinderbijslag voor hem te houden. 

Financieel kan verzoeker zich redden met spaargeld van vroeger en zijn moeder legt ook nog wat bij.  
De auto en gsm-kosten van verzoeker staan op de vennootschap qua kosten, dus hij kan zich wel 
redden.  De bedoeling is uiteraard ook dat zijn financiën zouden verbeteren in de volgende jaren.  
Zijn kinderen zijn 16, 18 en 20 jaar en willen hogeschool doen dus dit zal ook kosten meebrengen. 

Wat betreft het inkomen van verzoeker in 2020 geeft hij aan dat hij zijn kantoor 6 maanden heeft 
moeten sluiten; Hij had een consultancycontract met een woonzorgcentrum, zijn specialiteit was 
consultancy ter plaatse in het woonzorgcentrum; door corona is dit echter volledig stopgezet. 

Hij meent dat de uitbetalingsactor er uiteindelijk niet toe gekomen is om op die basis zijn recht te 
onderzoeken. 

 
 

3. Standpunt van de uitbetalingsactor: 
 

- Beslissing van verwerende partij d.d. 2 oktober 2020: 
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- e-mail d.d. 11 december 2020 van verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie: 
 

“De heer ………………. woont met zijn kinderen in …………….. De gezinsbijslag wordt betaald door een 
instelling bevoegd voor ……………….. Omdat de kinderen ingeschreven zijn in het Vlaamse Onderwijs 
kunnen zij recht hebben op de schooltoeslag. Het toekennen van deze toeslag is echter ook 
onderworpen aan financiële voorwaarden. 

Met zijn beslissing van 02 oktober 2020 deelt …………….. aan de heer ……….. mee de schooltoeslag niet 
te kunnen toekennen voor de kinderen …….. (……../2001), ………. (°…………2003) en …………. 
(°…………..2005). Als motivering wordt aangegeven dat het kadastraal inkomen vreemd gebruik te 
hoog ligt. 

De toekenning van de schooltoeslag 2020-2021 gebeurt op basis van het inkomstenjaar 2018.  

De heer ……………… erkent in zijn verzoekschrift in de loop van 2018 enkele eigendommen te hebben 
geërfd, weliswaar samen met zijn zussen. Een van de panden bewoont hij zelf. De andere worden 
verhuurd en genereren maandelijks 2.132,87 euro. Volgens de heer …………. zijn er veel kosten aan de 
gebouwen. 

De werkelijke baten van het gebouw doen er echter niet toe. Zoals bepaald in art 7,3° van het BVR 
Selectieve Participatietoeslagen wordt het geïndexeerde kadastraal inkomen ‘vreemd gebruik’ in 
aanmerking genomen (x3). 

Ook geen enkele van de overige aangehaalde argumenten stelt ons in staat de beslissing te herzien. 

Voor de volledigheid voeg ik het overzicht toe van de bezittingen van de heer …………., volgens de 
informatie in ons dossier.” 

 

- e-mail d.d. 15 februari 2021 van verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie: 

 

Het secretariaat vroeg per e-mail aan verwerende partij nog informatie met betrekking tot het door 
hen bezorgde overzicht van de bezittingen van verzoeker, waarbij werd gevraagd of er rekening 
werd gehouden met het feit dat verzoeker één van de onroerende goederen zelf bewoont.  

Daarop antwoordde verwerende partij per e-mail d.d. 15 februari 2021 het volgende: 

“Voor het bepalen van de eigendomstoestand ontvangen wij een flux van de FOD Financiën. De FOD 
is dus de authentieke bron van deze gegevens. 

Zonder een rechtzetting door de verantwoordelijke voor de authentieke gegevens kunnen wij hier 
niet op ingrijpen, alle eigendommen worden dus beschouwd als ‘eigendom vreemd gebruik’, en als 
dusdanig meegeteld.” 

 

- e-mail d.d. 24 februari 2021 van verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie: 
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Naar aanleiding van de besluiten en de stukken die verzoeker op 18 februari 2021 nog bezorgde aan 
het secretariaat van de Geschillencommissie, heeft het secretariaat van de Geschillencommissie per 
e-mail d.d. 22 februari 2021 bij verwerende partij geïnformeerd of er op basis van deze elementen 
een regularisatie kon gebeuren. 

Het antwoord van verwerende partij d.d. 24 februari 2021 luidde als volgt:  

“We hebben dit dossier nog eens opnieuw bekeken, in functie van de nieuwe informatie. 

De inkomenstoets moet niet worden toegepast als de vervangingsinkomsten minstens 70% uitmaken 
van het totaalinkomen. 

In 2020 heeft de heer …………….11.298,70 euro verworven uit het overbruggingsrecht. Dit bedrag is 
59,67% van het totaalinkomen (18.841,61 euro). Voor de berekening van het totaal aan 
vervangingsinkomsten hebben we rekening gehouden met de maanden november en december. 

 

Januari 2020 0 

Februari 2020 0 

Maart 2020 1614 

April 2020 1614 

Mei 2020 1614 

Juni 2020 1614 

Juli 2020 1614 

Augustus 2020 1614 

September 2020 0 

Oktober 2020 0 

November 2020 807,05 

December 2020 807,05 

 11298,70 

 

De inkomenstoets moest dus wel degelijk worden toegepast, maar is “niet geslaagd”.” 

 

 e-mail d.d. 25 februari 2021 van verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie: 

 

Per e-mail d.d. 25 februari 2021 vroeg het secretariaat van de Geschillencommissie nog 
verduidelijking aan verwerende partij met betrekking tot de indexatie die door verwerende partij 
was gebeurd in de berekening die werd meegedeeld. Het secretariaat stelde immers vast dat de 
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indexatie gebeurde met het indexcijfer voor 2021 (1,8492) en niet met het indexcijfer voor 2020 
(1,8230). Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat dit voor het eindresultaat geen verschil 
zal maken. 
 

Daarop heeft verwerende partij het volgende geantwoord: 

“Ik kan daar niet op korte termijn op antwoorden, deze berekening gebeurt automatisch. 

Ik vraag het na bij de dienst Procesbeheer,  maar kan niet garanderen dat je het antwoord morgen 
(zijnde dus de dag van de zitting) al hebt.” 

 

 e-mail d.d. 10 maart 2021 van verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie:  

  
Naar aanleiding van de vraag van het secretariaat van de Geschillencommissie of hier ondertussen al 
meer duidelijkheid over was, liet verwerende partij het volgende weten op 10 maart 2021:  
  
“Dit is nog in onderzoek bij de collega’s van Procesbeheer. Ik laat je nog iets weten.”  
 

 

5. Beoordeling in rechte: 
 

5.1 Grondwettelijke verankering van het recht op gezinsbijslagen 
 
Art. 23 van de Grondwet bepaalt: 
 
“Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
  Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met 
de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de 
voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
  Die rechten omvatten inzonderheid : 
  1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen 
werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel 
mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, 
alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen; 
  2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en 
juridische bijstand; 
  3° het recht op een behoorlijke huisvesting; 
  4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 
  5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing; 
   6° het recht op gezinsbijslagen.”  
 
Het recht op gezinsbijslagen werd bij wet van 6 januari 2014 ingeschreven in artikel 23 van de 
Grondwet, met inwerkingtreding vanaf 31 januari 2014. 
 
De Memorie van toelichting bepaalt uitdrukkelijk het volgende met betrekking tot de grondwettelijke 
verankering van de gezinsbijslagen: 
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“4.3 Het recht op gezinsbijslagen blijft gewaarborgd 
 
Bij de meest recente herziening van artikel 23 van de Grondwet, werd “het recht op gezinsbijslagen” 
uitdrukkelijk in het derde lid, 6°, van dat artikel ingeschreven1. 
De Grondwetgever heeft het recht op gezinsbijslagen daarmee uitdrukkelijk grondwettelijk verankerd, en 
gekwalificeerd als één van de economische, sociale en culturele rechten die de bevoegde wetgever dient 
te waarborgen opdat ieder het recht zou hebben een menswaardig leven te leiden. Bijgevolg dient de 
bevoegde wetgever de voorwaarden voor de uitoefening van het recht op gezinsbijslagen te bepalen, 
rekening houdend met de overeenkomstige plichten.”  
 
In het voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, werd de verankering van het recht op 
gezinsbijslagen, in artikel 23, derde lid, 6°, van de Grondwet, onder meer als volgt verantwoord: 

“Het onderhavige voorstel strekt er toe specifiek het recht op kinderbijslag te waarborgen. Zo zal er door 
de Grondwet worden bevestigd dat onder de rechten die de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde 
regel moeten waarborgen opdat ieder het recht zou hebben een menswaardig leven te leiden, er het recht 
zal zijn van ieder om ten laste van de bevoegde overheid een bijdrage te ontvangen in de kosten van 
onderhoud en opvoeding van de kinderen. 
Net als voor de rechten die momenteel door artikel 23 van de Grondwet worden gewaarborgd, strekt de 
onderhavige herziening er echter niet toe een nieuw subjectief recht te creëren. Zoals het Grondwettelijk 
Hof heeft benadrukt, brengt artikel 23 van de Grondwet voor de bevoegde overheden « de verplichting 
teweeg om, zonder daarom precieze subjectieve rechten te verlenen, de voordelen van de van kracht 
zijnde normen te handhaven door het verbod in te stellen om tegen de nagestreefde doelstellingen in te 
gaan (de zogenaamde « standstill-verplichting »)2. 
Die bepaling legt de wetgever dus de verplichting op om geen afbreuk te doen aan de rechten die in de 
wetgeving worden gewaarborgd. De standstill-verplichting impliceert dat twee elkaar in de tijd 
opvolgende algemene rechtsnormen globaal bekeken een gelijkwaardig niveau van bescherming moeten 
bieden, waarbij de nieuwe rechtsnorm het bestaande beschermingsniveau niet aanzienlijk kan doen dalen 
zonder dat redenen van algemeen belang dit zouden verantwoorden. 
Het onderhavige voorstel tot herziening zal dus als onmiddellijk gevolg hebben dat de overheden die 
bevoegd zijn voor het recht op kinderbijslag het recht niet aanzienlijk zullen kunnen verminderen dat de 
wet nu aan de gezinnen toekent om van de overheid een financiële bijdrage te ontvangen om de last van 
de kosten van onderhoud en opvoeding van de kinderen ten minste gedeeltelijk te dekken, tenzij redenen 
van algemeen belang een dergelijke vermindering verantwoorden. Het feit dat het recht op kinderbijslag 
voortaan het voorwerp zal uitmaken van een specifieke waarborg in artikel 23 van de Grondwet heeft als 
gevolg dat de bevoegde wetgever een eventuele significante vermindering van het recht op kinderbijslag 
niet meer zal kunnen verantwoorden met de reden dat die vermindering gecompenseerd zou worden door 
andere maatregelen op het vlak van sociale zekerheid of inkomensbeleid, behalve als die maatregelen 

 
1 BS 31 januari 2014. 
2 Noot van de indieners van het voorstel tot herziening: Grondwettelijk Hof, nr. 169/2002, 27 november 2002, 
B.6.4. 
De standstill-verplichting ontzegt de bevoegde overheden niet de bevoegdheid om te oordelen hoe dat recht op 
de meest adequate wijze zou worden gewaarborgd. Ze belet geen enkele hervorming van de aangelegenheid 
die ertoe zou strekken dit recht op een minstens gelijkwaardige manier te waarborgen. 
Zo zullen de bevoegde overheden bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een hervorming van de van kracht zijnde 
wetgeving zodat het recht op kinderbijslag niet langer afhangt van een beroepsactiviteit, een vorige 
beroepsactiviteit of een sociale situatie.” 
In zijn arrest nr. 130/2016 van 13 oktober 2016, bevestigde het Grondwettelijk Hof reeds dat artikel 23 van de 
Grondwet onder meer inzake het recht op gezinsbijslagen een standstill-verplichting bevat die eraan in de weg 
staat dat de bevoegde wetgever het beschermingsniveau dat geboden wordt door de van toepassing zijnde 
wetgeving, in aanzienlijke mate vermindert zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden met het 
algemeen belang 
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specifiek gericht zijn op de last die de kosten van onderhoud en opvoeding van de kinderen inhouden voor 
de gezinnen. 
 
Het Hof voegde daar wel meteen aan toe dat artikel 23 van de Grondwet niet “het niveau [preciseert] dat 
moet worden bereikt door de sociale uitkeringen die vallen onder het recht op sociale zekerheid of onder 
het recht op gezinsbijslagen. Het verplicht de bevoegde wetgever die twee rechten te waarborgen en de 
voorwaarden voor de uitoefening ervan te bepalen om eenieder in staat te stellen “een menswaardig 
leven te leiden””.  
 
Met dit ontwerp van decreet wordt onder meer het recht op gezinsbijslagen, zoals dat momenteel wordt 
gewaarborgd door de Algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939 (hierna “Algemene 
kinderbijslagwet”), hervormd. Die hervormingen strekken ertoe om het recht op gezinsbijslagen op een 
minstens gelijkwaardige manier te blijven waarborgen, zij het op een wijze die meer adequaat wordt 
geacht.” (einde citaat Memorie) 

Verzoeker stelt dat artikel 10 BVR Selectieve Participatietoeslagen artikel 23 van de Grondwet 
schendt, aangezien het recht op gezinsbijslagen grondwettelijk werd verankerd (6°).  De 
Geschillencommissie wijst erop dat het Groeipakketdecreet enerzijds de gezinsbijslagen, anderzijds 
een aantal toelagen in het kader van het gezinsbeleid omvat.  Deze laatste categorie wordt 
onderverdeeld in de selectieve participatietoeslagen (d.i. de overheveling van de schooltoelagen 
vanuit Onderwijs) en andere nieuwe toelagen (m.n. de kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag) in 
het kader van het gezinsbeleid. 
 
De Memorie van toelichting geeft daarvan een duidelijk schematisch overzicht (cf. infra): 

  

   Gezinsbijslagen 

->    Startbedrag geboorte & adoptie 

-> Basisbedrag 

-> Zorgtoeslag: (half)wezentoeslag, toeslag voor kinderen met een 
specifieke  
ondersteuningsbehoefte & pleegzorgtoeslag 

-> Sociale toeslag 

-> Universele participatietoeslag 

   Selectieve participatietoeslag -> Selectieve participatietoeslag leerling 

Selectieve participatietoeslag student 
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Het recht op gezinsbijslagen dat werd verankerd in artikel 23, 6° Grondwet werd bijgevolg 
gerespecteerd door het Groeipakketdecreet.  Het feit dat de toekenning van de selectieve 
participatietoeslagen (die stricto senso als toelagen in het kader van het gezinsbeleid bestaan naast 
de gezinsbijslagen) gekoppeld wordt aan de financiële draagkracht van een gezin doet geen afbreuk 
aan de grondwettelijke verankering van de gezinsbijslagen, waar verzoeker overigens nog steeds 
recht op heeft.  De Geschillencommissie meent dan ook te kunnen stellen dat artikel 10 BVR 
Selectieve Participatietoeslagen artikel 23 Grondwet niet schendt. 

 

5.2. Situering van de selectieve participatietoeslagen 

De selectieve participatietoeslag, ook schooltoeslag genoemd, kan vanaf het schooljaar 2019-2020 
toegekend worden op basis van het Groeipakketdecreet.  Het betreft een overheveling van de 
schooltoelagen vanuit het departement Onderwijs. 

Om recht te hebben op de schooltoeslag dient te zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. 

Aldus bepaalt artikel 24 Groeipakketdecreet: 

“Een jaarlijkse selectieve participatietoeslag leerling, waarvan het bedrag is bepaald in hoofdstuk 4 
van deze titel, wordt toegekend aan de leerling die aan al de volgende voorwaarden voldoet: 

1° de leerling heeft de Belgische nationaliteit, of de leerling van wie het bewijs niet geleverd wordt 
dat hij de Belgische nationaliteit bezit, is toegelaten of gemachtigd om in het Rijk te verblijven of er 
zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 

2° de pedagogische voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2 van deze titel; 

3° de financiële voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van deze titel. 

De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het eerste lid, 1°, bepalen. 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de selectieve participatietoeslagen 
leerling.” 

 

Artikel 25 Groeipakketdecreet3 bepaalt voor de toekenning van de selectieve participatietoeslagen 
voor het schooljaar 2020-2021: 

 
3 Volledigheidshalve kan hier gemeld worden dat artikel 25 werd gewijzigd door het decreet van 10 juli 2020 
tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, 
 

   Andere toelagen -> Kinderopvangtoeslag 

  Kleutertoeslag 
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“Om de toestand van het gezin waartoe de rechthebbende leerling behoort, te bepalen, wordt bij de 
toepassing van dit decreet rekening gehouden met de toestand op 31 augustus voorafgaand aan 
het schooljaar in kwestie. 

(…)” 
 

I.c. lijkt het probleem zich te situeren op het vlak van de financiële voorwaarden, meer bepaald met 
betrekking tot de KI-test. Er zal bijgevolg enkel dieper worden ingegaan op die voorwaarde. 

 

5.3. Financiële voorwaarden 

 5.3.1 Algemeen 
 

* Art. 37 van het Groeipakketdecreet luidt als volgt: 

“Om te bepalen of een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, in aanmerking komt voor de 
selectieve participatietoeslag leerling, wordt uitgegaan van de inkomsten van het gezin waartoe de 
leerling behoort. 

(…)” 

 

Het inkomensbegrip in de regeling van het Groeipakket wordt als volgt toegelicht in de 
Conceptnota4:  

“Om kinderarmoede te bestrijden voorzien we voor kinderen die opgroeien in een gezin met 
een laag inkomen een sociale toeslag. (…)  

  

Wat het begrip ‘inkomen’ betreft, is het (opnieuw) belangrijk om de draagkracht van 
gezinnen te identificeren en een inkomensconcept te gebruiken dat:  
1. zoveel mogelijk inkomstenbronnen omvat (i.e. een breed inkomensbegrip)29;  
2. zo onafhankelijk mogelijk is van de (vaak wijzigende) fiscale regels; en  
3. meetbaar is door middel van administratieve datastromen.  
  
We kiezen voor een bepaald bruto belastbaar inkomen, zoals vastgesteld o.b.v. het 
aanslagbiljet. Naast de beroepsinkomsten, worden ook inkomsten uit onroerende goederen 
(KI vreemd gebruik en voor eigen beroepsdoeleinden) en het belastbare deel van de 
ontvangen onderhoudsgelden meegenomen in het inkomensbegrip. Qua beroepsinkomsten 
kiezen we ervoor om het bruto belastbare inkomen voor aftrek van de beroepskosten te 
kiezen.”  

 

 
met inwerkingtreding op 1 augustus 2020 voor de toekenning van de selectieve participatietoeslagen vanaf 
het schooljaar 2020-2021.  Voordien luidde het artikel 25 als volgt: “Om de toestand van het gezin waartoe de 
rechthebbende leerling behoort te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet rekening gehouden met de 
toestand op 31 december van het schooljaar in kwestie.”  

4 1 De conceptnota ‘Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat’.  
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De Memorie van toelichting betreffende het Groeipakketdecreet verduidelijkt verder dat: 

“De schooltoelagen worden ingekanteld in het Groeipakket onder de noemer van selectieve 
participatietoeslagen. Doordat voor alle gezinnen die in Vlaanderen wonen een inkomenstoets zal 
gebeuren om na te gaan of ze recht hebben op een sociale toeslag binnen de gezinsbijslagen, 
zullen de inkomens van gezinnen gekend zijn en kan deze selectieve participatietoeslag meer 
automatisch worden toegekend. Het budget wordt versterkt en de doelgroep blijft behouden.  

De studietoelagen in het hoger onderwijs worden niet geïntegreerd in het Groeipakket en blijven 
behouden binnen Onderwijs. Jongeren met recht op een studietoelage in het hoger onderwijs, 
ontvangen aanvullend een beperkte selectieve participatietoeslag.  

Door de koppeling van de gezinsbijslagen en de selectieve participatietoeslagen mag verwacht 
worden dat we in de toekomst ook meer zicht hebben op wie recht zal hebben op een studietoelage, 
zodat deze toelage ook meer automatisch kan worden toegekend door het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming.”  

(…)   

“Bij de toekenning van de selectieve participatietoeslagen leerling wordt rekening gehouden met de 
inkomsten van het gezin waartoe de leerling behoort.   

(…)   

Het begrip “inkomsten” voor de selectieve participatietoeslagen wordt afgestemd op het begrip 
“inkomsten” voor de sociale toeslagen binnen de gezinsbijslagen. (…)    

Ook het gezinsbegrip wordt nagenoeg volledig afgestemd op het gezinsbegrip van de sociale 
toeslagen binnen de gezinsbijslagen. (…)   

Implicatie van de harmonisering is wel dat het inkomen van nieuwe partners in een nieuw 
samengesteld gezin ook zal worden meegeteld wanneer er geen enkele band is met de kinderen.   

Deze keuzes zorgen voor een systeem waarbij de kans op het verlies van het recht op de huidige 
schooltoelage geminimaliseerd wordt, voor een harmonisering die qua toepassing efficiëntiewinsten 
zal toelaten en maakt het mogelijk dat de selectieve participatietoeslagen de sociale toeslagen 
binnen de gezinsbijslagen kunnen versterken en aanvullen.”  

 

 5.3.2. Vaststelling van de inkomsten van het gezin 
 

o Gezin 
 
Art. 38 Groeipakketdecreet bepaalt het volgende: 
 
“§1. Er wordt rekening gehouden met de volgende categorieën van gezinnen: 

1° een gezin waarin de rechthebbende leerling zijn woonplaats heeft bij één ouder of bij beide ouders 
samen; 

2° een gezin waarin de rechthebbende leerling ingevolge een gerechtelijke uitspraak of een tussenkomst 
van een publiekrechtelijke overheid of instelling zijn woonplaats heeft bij een andere natuurlijke persoon 
dan de ouders, of een gezin waarin de rechthebbende leerling op 31 augustus voorafgaand aan 
het schooljaar in kwestie zijn woonplaats heeft bij een andere natuurlijke persoon dan één ouder of beide 
ouders; 
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3° gehuwde leerlingen; 
4° zelfstandige leerlingen; 
5° alleenstaande leerlingen. 
§2. De categorie waartoe een gezin behoort, wordt voor elke rechthebbende leerling als vermeld in artikel 
24, afzonderlijk bepaald. 
§3. De Vlaamse Regering geeft een nadere begripsomschrijving van de verschillende categorieën van 
gezinnen op basis waarvan de selectieve participatietoeslag leerling wordt berekend, en bepaalt met 
welke inkomsten van welke personen rekening wordt gehouden om de gezinsinkomsten, vermeld in artikel 
39, vast te stellen. 

§4. Om te bepalen tot welke categorie van gezin een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, 
behoort, wordt eerst nagegaan of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de categorie van 
gehuwde leerlingen,  vermeld in paragraaf 1,3°,  dan of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de 
categorie van zelfstandige leerlingen,  vermeld in paragraaf 1,4°,  daarna of de leerling voldoet aan de 
voorwaarden van de categorie van het gezin waarin de leerling zijn woonplaats heeft,  vermeld in 
paragraaf 1,1°,  vervolgens of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de categorie van het gezin, 
vermeld in paragraaf 1, 2°. 

Als wordt vastgesteld dat de leerling niet behoort tot een van de categorieën van gezinnen, vermeld in 
paragraaf 1, 1°, 2°, 3° of 4°, wordt nagegaan of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de categorie 
van alleenstaande leerling, vermeld in paragraaf 1, 5°. 

Als wordt vastgesteld dat de leerling niet behoort tot een van de categorieën van gezinnen, vermeld in 
paragraaf 1, wordt de leerling beschouwd als een persoon die behoort tot de categorie van gezin, vermeld 
in paragraaf 1, 1° of 2°, waarbij, in voorkomend geval, wordt uitgegaan van de laatste woonplaats van 
de leerling bij één ouder of bij een andere natuurlijke persoon als vermeld in paragraaf 1, 2°.” 

 
Art. 38, § 3 Groeipakketdecreet stelt dat het aan de Vlaamse Regering toekomt om te bepalen met welke 
inkomsten rekening dient te worden gehouden om de gezinsinkomsten vast te stellen.  Dat is gebeurd 
met het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de selectieve participatietoeslagen 
leerling (B.S. 15.07.2019) - hierna afgekort BVR Selectieve Participatietoeslagen. 
 
In de Memorie van toelichting wordt omtrent het verlenen van delegaties aan de Vlaamse Regering 
uitdrukkelijk het volgende bepaald: 
 
“4.4 Het wettigheidsbeginsel uit artikel 23 van de Grondwet wordt geëerbiedigd 

Artikel 23 van de Grondwet schrijft voor dat “de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, 
rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten 
[waarborgen], waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.” 
 
Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt dat het Hof in artikel 23 van de Grondwet een 
bijzonder legaliteitsbeginsel leest.  Dat houdt in dat de in dat artikel bedoelde sociaaleconomische 
en culturele grondrechten een aangelegenheid uitmaken die de grondwetgever aan de (formele) 
wetgever heeft voorbehouden, zodat het de (formele) wetgever zelf is die deze materie in bepaalde 
mate moet regelen. 

Hoewel aangenomen mag worden dat het verlenen van een onbeperkte machtiging aan de Vlaamse 
Regering daarom in strijd zou zijn met dat bijzonder legaliteitsbeginsel, blijkt uit de rechtspraak van 
het Grondwettelijk Hof eveneens dat dit bijzonder legaliteitsbeginsel, zoals dat uit artikel 23 van de 
Grondwet voortvloeit, zich in mindere mate verzet tegen het verlenen van machtigingen aan de 
Vlaamse Regering, dan het geval is met betrekking tot andere aangelegenheden waarin de 
grondwetgever een aangelegenheid aan de formele wetgever heeft voorbehouden.  De in artikel 23 
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van de Grondwet bedoelde economische, sociale en culturele rechten, waaronder ook het recht op 
gezinsbijslagen, zijn inderdaad niet “op dezelfde wijze” voorbehouden aan de bevoegde formele 
wetgever dan, bijvoorbeeld, fiscale aangelegenheden aan een formele wetgever zijn voorbehouden. 
Uit artikel 23 van de Grondwet kan dan ook niet worden afgeleid dat de bevoegde formele wetgever 
aan de betrokken uitvoerend macht geen bepaalde bevoegdheden kan opdragen, indien de 
bevoegde formele wetgever zelf de grenzen bepaalt binnen welke die bevoegdheden mogen worden 
uitgeoefend.  In zijn recente rechtspraak, oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 23 van de 
Grondwet de bevoegde wetgever toelaat om machtigingen te verlenen, voor zover zij betrekking 
hebben op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan het onderwerp door de wetgever is 
aangegeven. 
Het ontwerp van decreet is opgevat als een kaderdecreet, waarin de basisbeginselen van de 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden vastgesteld. Op die punten waar er wordt 
voorzien in een machtiging aan de Vlaamse Regering, wordt het onderwerp van de desbetreffende 
maatregelen telkens voldoende door de decreetgever bepaald. Zo wordt, ten aanzien van elke 
toelage, bepaald wat het bedrag ervan is, in welk geval en onder welke voorwaarden de toelage 
wordt toegekend en, in voorkomend geval, onder welke voorwaarde(n) aanspraak kan worden 
gemaakt op een hoger bedrag.  Tevens wordt bepaald wie in aanmerking komt voor de toelage. 
Telkens wordt ook bepaald aan wie de toelage wordt uitbetaald. 

De machtigingen aan de Vlaamse Regering waarin dit ontwerp voorziet, strekken ertoe de Vlaamse 
Regering toe te laten om verder uitvoering te geven aan de decretale bepalingen, daarbij rekening 
houdend met het feit dat de materie van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid in het 
algemeen, en die van de gezinsbijslagen in het bijzonder, een materie is die betrekking heeft op 
maatschappelijke realiteiten en feitelijkheden die onderling zeer verschillend zijn en bovendien ook 
evolutief zijn, zowel op het niveau van de maatschappij in het algemeen, als op het niveau van de 
gezinnen zelf.  Tevens moet in acht genomen worden dat met dit decreet inzonderheid de materie 
van de gezinsbijslagen door de Vlaamse Gemeenschap zal worden geregeld, op een manier die op 
een aantal punten fundamenteel afwijkt van de regeling die voorheen in voege was. 

Dat verantwoordt mede dat aan de Vlaamse Regering de vereiste machtigingen worden verleend, nu 
die haar moeten toelaten om, waar nodig, voor bepaalde specifieke gevallen een passende regeling 
aan te nemen. 

Overigens bevatte ook de Algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939 ruime machtigingen 
aan de Koning, en de daarin geregelde materie van de gezinsbijslagen was net zo goed onderworpen 
aan artikel 23 van de Grondwet.” (einde citaat Memorie) 
 
De bepalingen met betrekking tot de inkomsten werden bijgevolg uitgewerkt in hoofdstuk 4 van het 
BVR Selectieve Participatietoeslagen, meer bepaald in de artikelen 7 tot en met 10.  De rechtsgrond 
van deze artikelen en dus ook van de delegatie voor de Vlaamse Regering is terug te vinden in art. 
38, § 3 Groeipakketdecreet. 
 
In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, is er i.c. geen tegenspraak tussen het 
Groeipakketdecreet en het BVR Selectieve Participatietoeslagen.  Het Groeipakketdecreet bepaalt 
uitdrukkelijk dat het aan de Vlaamse Regering toekomt om te bepalen met welke inkomsten 
rekening dient te worden gehouden om de gezinsinkomsten vast te stellen.  De KI-test is geen 
discretionaire regel, maar is een belangrijke indicator om mee het gezinsinkomen te bepalen door 
rekening te houden met het KI vreemd gebruik (d.i. het KI van het onroerend goed dat niet gebruikt 
wordt als eigen woonst of voor beroepsdoeleinden).  Het zijn immers niet enkel de 
‘beroepsinkomsten’ die van belang zijn om het inkomen van een gezin te bepalen; ook de 
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aanwezigheid van onroerend goed is een belangrijk aspect en dient in rekening te worden gebracht 
om de financiële draagkracht van een gezin te bepalen.   
 
De KI-test die werd ingeschreven in artikel 10 BVR Selectieve Participatietoeslagen kan bijgevolg niet 
beschouwd worden als een lagere rechtsbron die in tegenspraak is met de hogere rechtsbron: de 
bepalingen van het Groeipakketdecreet worden geenszins aan de kant geschoven waarbij het recht 
van een leerling op de schooltoeslag zou worden ontnomen. 
 
De Geschillencommissie is dan ook van oordeel dat er geen reden is om artikel 10 BVR Selectieve 
Participatietoeslagen buiten toepassing te beschouwen, aangezien deze bepaling niet strijdig is met 
de artikelen in het Groeipakketdecreet, zodat er zich geen probleem stelt met betrekking tot de bepaling 
in artikel 159 Grondwet. 
 

o Inkomsten 
 

Art. 3 BVR Selectieve Participatietoeslagen bepaalt hoe de inkomsten van het gezin berekend dienen te 
worden: 
 
“§1. Voor de berekening van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 37, eerste lid, van 
het decreet van 27 april 2018, wordt rekening gehouden met de inkomsten van beide personen aan 
wie de selectieve participatietoeslagen worden uitbetaald voor een leerling, die 
dezelfde woonplaats hebben. 
§2. In deze paragraaf wordt verstaan onder feitelijk gezin: een leefeenheid waarin twee personen die 
geen bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad zijn, samenwonen en samen een huishouden 
regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende manier. 
(…). 
Art. 3, § 2, 4de lid van voormeld BVR stelt verder ook:  
 
“Het samenwonen blijkt uit een gemeenschappelijke domicilie volgend het Rijksregister en kan enkel 
weerlegd worden door een officieel document uitgaande van een overheid of een overheidsinstelling 
dat gebaseerd is op de reële gezinssituatie.” 
 
Art. 7 van het BVR Selectieve Participatietoeslagen verduidelijkt uit welke elementen de inkomsten 
van het gezin bestaan: 

 De inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 37, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, 
bestaan uit al de volgende elementen samen: 

1° de volgende belastbare inkomsten, voor aftrek van de aftrekbare bestedingen: 
     a) de beroepsinkomsten: 
          1) voor de beroepsinkomsten in loonverband: vóór de aftrek van beroepskosten; 
          2) voor de beroepsinkomsten als zelfstandige: na de aftrek van beroepskosten, vermenigvuldigd 
met een factor 100/80; 
     b) de uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering; 
     c) de werkloosheidsuitkeringen; 
     d) de pensioenen; 
2° 80% van de onderhoudsgelden die uitbetaald zijn aan de persoon of personen van wie de 
inkomsten voor de berekening van de toelage in aanmerking worden genomen; 
3° drie keer het geïndexeerde kadastraal inkomen vreemd gebruik en één keer het 
geïndexeerde kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden; 
4° de inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend conform de wet van 27 februari 1987 
betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap; 
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5° het leefloon, toegekend conform de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie; 
6° het equivalent van leefloon, toegekend conform de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste 
nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
7° alle inkomsten die voortvloeien uit de beroepsactiviteit, toegekend aan de personeelsleden van 
een Europese of andere internationale instelling, verminderd met de persoonlijke bijdragen voor de 
verzekering die de instelling organiseert om socialezekerheidsrisico’s te dekken. 
In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt 80% van de onderhoudsgelden die betaald zijn door de 
persoon of personen van wie de inkomsten voor de berekening van de toeslag in aanmerking worden, 
wel afgetrokken van de belastbare inkomsten. 
Voor de omrekening naar het inkomen van het gezin conform dit artikel, worden in het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen geldende regels gevolgd.” 

Verzoeker verwijst naar het feit dat er reeds in artikel 7 BVR Selectieve Participatietoeslagen sprake 
is van ‘drie keer het geïndexeerde kadastraal inkomen vreemd gebruik’, stellende dat het niet 
duidelijk is hoe de KI-test in artikel 10 BVR Selectieve Participatietoeslagen dan nog toegepast kan 
worden.  Hier wordt verder nog op ingegaan (bij weging kadastraal inkomen). 

o Kadastraal Inkomen 

Artikel 1, 3° t.e.m. 5° van het BVR Selectieve participatietoeslag geeft de volgende definities 
betreffende de kadastrale inkomens:  

3° kadastraal inkomen: het kadastraal inkomen, vastgesteld conform titel IX van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen;  

4° kadastraal inkomen vreemd gebruik: het kadastraal inkomen van de onroerende goederen die 
noch als eigen hoofdverblijfplaats, noch voor eigen beroepsdoeleinden worden gebruikt;  

5° kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden: het kadastraal inkomen van de onroerende 
goederen die voor eigen beroepsdoeleinden gebruikt worden, vermeld op het aanslagbiljet van de 
personenbelasting;  
 

o Weging kadastraal inkomen 

Art. 10 BVR, eerste en tweede lid Selectieve Participatietoeslag bepaalt: 

“Het kadastraal inkomen van het gezin wordt gewogen conform het tweede lid om te bepalen of 
de leerling in aanmerking komt voor een selectieve participatietoeslag. 
Als het geïndexeerde kadastraal inkomen vreemd gebruik van de personen van wie de inkomsten 
conform artikel 38 van het decreet van 27 april 2018 als uitgangspunt worden genomen voor de 
berekening van de inkomsten, hoger is dan 1250 euro, heeft een leerling geen recht op een toeslag 
als het verdrievoudigde geïndexeerde kadastraal inkomen vreemd gebruik van de personen van wie 
de inkomsten van het gezin conform artikel 38 van het voormelde decreet als uitgangspunt worden 
genomen voor de berekening van de gezinsinkomsten, hoger is dan 20% van de inkomsten, vermeld 
in artikel 7 van dit besluit, verminderd met drie keer het geïndexeerde kadastraal inkomen vreemd 
gebruik en één keer het geïndexeerde kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden als vermeld 
in artikel 7, eerste lid, 3°, van dit besluit. 
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Zoals reeds eerder opgemerkt (onder inkomsten) en in tegenstelling tot wat verzoeker beweert, is 
het nut van de KI-test niet teniet gedaan door de opsomming in artikel 7 BVR Selectieve 
Participatietoeslagen.  
 
Artikel 7 BVR Selectieve Participatietoeslagen geeft een opsomming van de inkomsten waarmee 
rekening gehouden dient te worden, terwijl artikel 10 BVR Selectieve Participatietoeslagen bepaalt 
hoe de KI-test dient te gebeuren.  De KI-test is dus geen berekening, maar een weging van het 
aandeel van het KI vreemd gebruik in de inkomsten. 
 
Art. 10, derde lid BVR Selectieve Participatietoeslagen bepaalt verder: 

“Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing als de inkomsten van het gezin geheel of 
gedeeltelijk zijn samengesteld uit leefloon of het equivalent van leefloon, of voor minstens 70% 
bestaan uit alimentatiegelden, vervangingsinkomsten, een overlevingspensioen of 
een inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend in het kader van de wet van 27 februari 
1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap.” 
 
Verzoeker stelt dat zijn inkomen lager ligt dan iemand die leefloon of een vervangingsinkomen 
geniet, waardoor het bevreemdend en discriminatoir zou zijn om de kinderen van verzoeker uit te 
sluiten van het recht op de schooltoeslag.  
 
In hogergenoemd artikel werd er uitdrukkelijk voor gekozen om geen KI-test te doen in bepaalde 
welomschreven precaire situaties.  Er werd bijgevolg niet gekozen om rekening te houden met een 
(lage) inkomensgrens.  Het secretariaat meent dan ook dat verzoeker niet onder deze categorie valt, 
zelfs als het inkomen uit zijn beroepsactiviteit als advocaat lager ligt dan iemand die een leefloon of 
een vervangingsinkomen geniet (cf. in zijn verzoekschrift verwijst verzoeker naar zijn eigen 
inkomenssituatie als volgt: “Verzoeker geniet bezoldigingen in de hoedanigheid van 
bestuurder/advocaat van het advocatenkantoor ……………………..  Jaarlijks kunnen de kosten van het 
kantoor gedekt worden, doch lijdt de mogelijkheid tot persoonlijke bezoldiging er onder.” 
 

 
 
De Geschillencommissie wenst er tenslotte nog op te wijzen dat ‘het equivalent van leefloon’ 
geenszins een verwijzing is naar situaties die vergelijkbaar zijn met een leefloon, zoals verzoeker 
tracht voor te houden.  Het betreft ‘het equivalent van leefloon, toegekend conform de wet van 2 
april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn.’  Het betreft de geregelde financiële steun voor personen die geen recht 
hebben op een leefloon omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, maar zich wel in een 
vergelijkbare noodsituatie bevinden.  Daarmee wordt bijgevolg niet de situatie van verzoeker 
beoogd.  De Geschillencommissie is van mening dat verzoeker ook niet onder deze categorie valt, 
waardoor er dus op basis van deze bepalingen geen vrijstelling van de KI-test is. 
 
Artikel 10 BVR, vierde lid BVR Selectieve Participatietoeslag bepaalt ten slotte:  



  19
 

Het eerste en tweede lid zijn evenmin van toepassing op alleenstaande leerlingen als vermeld in 
artikel 38, §1, 5°, van het decreet van 27 april 2018.” 
 
Verzoeker stelt tenslotte dat er geen KI-test dient te gebeuren omdat zijn kinderen als 
‘alleenstaande leerlingen’ dienen te worden beschouwd, aangezien zij gedurende een bepaalde 
periode in het verleden (namelijk van 2009 tot en met 2014) bij beslissing van de jeugdrechter in 
verschillende organisaties van bijzondere jeugdzorg, waaronder een Onthaal-, observatie- en 
oriëntatiecentrum  (O.O.O.C.) dat erkend is voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap verbleven. 
 
Verzoeker verwijst daarvoor naar art. 6, § 1, 6° en 8° BVR Selectieve Participatietoeslagen, die het 
volgende stellen: 
 
“Art. 6. §1. De leerling die niet behoort tot de categorieën, vermeld in artikel 3 tot en met 5 van dit 
besluit, maar tot een van de volgende categorieën, wordt beschouwd als alleenstaande leerling als 
vermeld in artikel 38, §1, 5°, van het decreet van 27 april 2018: 

(…) 

6° de leerling die in het verleden en uiterlijk op 31 december van het schooljaar in kwestie verbleef in 
een organisatie voor bijzondere jeugdzorg, een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum of een 
centrum voor integrale gezinszorg, of contextbegeleiding kreeg in het kader van autonoom wonen 
als vermeld in artikel 53bis, 53duodecies en 53septiesdecies en bijlage 9 van het besluit van 13 juli 
1994, met uitzondering van kortdurend crisisverblijf, of een pleegkind of een pleeggast is als vermeld 
in artikel 2, 8° en 10°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg; 

(…) 

8° de leerling die in het verleden en uiterlijk op 31 december van het schooljaar in kwestie door een 
beslissing van een jeugdrechter of publiekrechtelijke overheid opgenomen is in een multifunctioneel 
centrum dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als vermeld in 
artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en 
subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap;” (eigen 
onderlijning) 

 

Er dient te worden opgemerkt dat artikel 38, § 4 Groeipakketdecreet de volgorde bepaalt om de 
categorie van gezin van de rechthebbende leerling aan te duiden.  Op die manier wordt voorrang 
gegeven aan de categorie waarin de leerling recht heeft op het hoogste bedrag: zo is het bedrag 
voor de gehuwde leerling en zelfstandige leerling bijvoorbeeld hoger dan voor de leerling die zijn 
woonplaats bij (één van) zijn ouder(s) heeft.  Eerst wordt nagegaan of de leerling voldoet aan de 
voorwaarden voor de categorie van gehuwde leerling (wat i.c. niet het geval is), dan of de leerling 
voldoet aan de categorie van de zelfstandige leerlingen (wat i.c. niet het geval is), daarna of de 
leerling zijn woonplaats heeft bij één of beide ouders (wat i.c. het geval is).  Slechts indien aan de 
voorgaande voorwaarden niet voldaan is, zal worden nagegaan of de leerling voldoet aan de 
voorwaarden voor de categorie van alleenstaande leerling.  Aangezien de kinderen op 31 augustus 
2020 (zijnde het ijkpunt, cfr. artikel 25 Groeipakketdecreet) echter gedomicilieerd waren bij hun 
vader, behoren zij tot deze categorie van gezinnen. 

 
Aldus bepaalt artikel 38 Groeipakketdecreet: 
 
“§1. Er wordt rekening gehouden met de volgende categorieën van gezinnen: 
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1° een gezin waarin de rechthebbende leerling zijn woonplaats heeft bij één ouder of bij beide ouders 
samen; 
2° een gezin waarin de rechthebbende leerling ingevolge een gerechtelijke uitspraak of een 
tussenkomst van een publiekrechtelijke overheid of instelling zijn woonplaats heeft bij een andere 
natuurlijke persoon dan de ouders, of een gezin waarin de rechthebbende leerling op 31 augustus 
voorafgaand aan het schooljaar in kwestie zijn woonplaats heeft bij een andere natuurlijke persoon 
dan één ouder of beide ouders; 
3° gehuwde leerlingen; 

4° zelfstandige leerlingen; 

5° alleenstaande leerlingen. 

§2. De categorie waartoe een gezin behoort, wordt voor elke rechthebbende leerling als vermeld in 
artikel 24, afzonderlijk bepaald. 
 
§3. De Vlaamse Regering geeft een nadere begripsomschrijving van de verschillende categorieën van 
gezinnen op basis waarvan de selectieve participatietoeslag leerling wordt berekend, en bepaalt met 
welke inkomsten van welke personen rekening wordt gehouden om de gezinsinkomsten, vermeld in 
artikel 39, vast te stellen. 
 
§4. Om te bepalen tot welke categorie van gezin een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, 
behoort, wordt eerst nagegaan of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de categorie van 
gehuwde leerlingen,  vermeld in paragraaf 1,3°,  dan of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor 
de categorie van zelfstandige leerlingen,  vermeld in paragraaf 1,4°,  daarna of de leerling voldoet 
aan de voorwaarden van de categorie van het gezin waarin 
de leerling zijn woonplaats heeft,  vermeld in paragraaf 1,1°,  vervolgens of de leerling voldoet aan de 
voorwaarden voor de categorie van het gezin, vermeld in paragraaf 1, 2°. 
Als wordt vastgesteld dat de leerling niet behoort tot een van de categorieën van gezinnen, vermeld 
in paragraaf 1, 1°, 2°, 3° of 4°, wordt nagegaan of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de 
categorie van alleenstaande leerling, vermeld in paragraaf 1, 5°. 
Als wordt vastgesteld dat de leerling niet behoort tot een van de categorieën van gezinnen, vermeld 
in paragraaf 1, wordt de leerling beschouwd als een persoon die behoort tot de categorie van gezin, 
vermeld in paragraaf 1, 1° of 2°, waarbij, in voorkomend geval, wordt uitgegaan van de 
laatste woonplaats van de leerling bij één ouder of bij een andere natuurlijke persoon als vermeld in 
paragraaf 1, 2°.” 
 
De Memorie van Toelichting bepaalt daarbij het volgende: 
 
“Het decreet bepaalt vervolgens op een dwingende wijze de rangorde volgens de welke wordt 
nagegaan tot welk gezin een leerling behoort. De rangorde is op een dergelijke wijze samengesteld 
om aan de leerling steeds maximaal het recht op een selectieve participatietoeslag te garanderen.” 
 
In Toelichtingsnota 13 van 29 januari 2021 betreffende de vaststelling en betaling van de selectieve 
participatietoeslag (schooltoeslag) vanaf het schooljaar 2020-2021, wordt dit als volgt verduidelijkt: 
 
“Er zijn 5 gezinscategorieën (SEPAR-familie) gedefinieerd: 
 

o een gezin waarbij de rechthebbende leerling zijn domicilie heeft bij één van zijn 
ouders of bij zijn beide ouders; 



  21
 

o  een gezin waarbij de rechthebbende leerling zijn domicilie heeft bij andere 
natuurlijke personen (opvoeders) dan zijn ouders; 

o gehuwde leerlingen; 
o zelfstandige leerlingen; 
o alleenstaande leerlingen. 

De categorie waartoe de leerling behoort, wordt voor elke rechthebbende leerling afzonderlijk 
vastgesteld. 
Om de gezinscategorie te bepalen waartoe de leerling behoort, wordt eerst nagegaan of hij een 
gehuwde leerling is, daarna of hij een zelfstandige leerling is, dan of hij bij (één van) zijn ouders zijn 
domicilie heeft, vervolgens of hij zijn domicilie heeft bij natuurlijke personen andere dan de ouders 
(opvoeders) en ten slotte of hij alleenstaande leerling is. (eigen onderlijning) 
Het is telkens de situatie op basis van het domicilie van de rechthebbende leerling op 31 augustus 
voorafgaand aan het schooljaar in kwestie, die bepalend is voor de definitieve vaststelling van het 
recht op schooltoeslag.” 
 

Aangezien de kinderen in casu bij verzoeker wonen, vallen zij voor het onderzoek van het recht op 
de schooltoeslag onder de categorie van het gezin waarin de rechthebbende leerling zijn woonplaats 
heeft bij één ouder (art. 38, §1, 1° Groeipakketdecreet), die voorrang heeft op de categorie van de 
alleenstaande leerling (art. 38, §1, 5°Groeipakketdecreet). De kinderen van verzoeker kunnen dus 
niet beschouwd worden als alleenstaande leerlingen, gelet op de dwingend bepaalde rangorde, die 
bepaald werd in art. 38, §4 Groeipakketdecreet.  

 

De Geschillencommissie is dan ook van oordeel dat verzoeker niet voldoet aan de bepalingen van 
artikel 10, derde en vierde lid BVR Selectieve Participatietoeslagen waarbij wordt afgeweken van de 
KI-test. 

 
 

o Automatische procedure 

De bepalingen van artikel 12 BVR Selectieve participatietoeslagen bepalen betreffende de 
automatische procedure in het kader van het onderzoek van de financiële voorwaarden voor de 
toekenning van de selectieve participatietoeslagen: 

“De inkomsten, vermeld in artikel 7 tot en met 10, zijn de inkomsten die blijken uit het aanslagbiljet dat 
betrekking heeft op de inkomsten van het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan 
het kalenderjaar waarin het schooljaar in kwestie begint. 

Voor gezinnen die anders zijn samengesteld in het jaar waarop het aanslagbiljet betrekking heeft, 
wordt het inkomen gereconstrueerd op basis van de huidige gezinssamenstelling.” 

Als naar aanleiding van de latere verificatie de aanslag, vermeld in het eerste lid, herzien wordt, 
wordt met de herziene aanslag rekening gehouden. 

§2. Het kadastraal inkomen en de niet-belastbare inkomsten worden vastgesteld op basis van 
het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het schooljaar in kwestie 
begint. 

(…)” 
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In de Toelichtingsnota nr. 13 van 29 januari 2021 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket- 
Vaststelling en betaling van de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) voor het schooljaar 
2020-2021 wordt het volgende verduidelijkt met betrekking tot de KI-toets: 

“Wanneer de inkomsten het toegelaten maximumbedrag in functie van aantal meewegende 
personen (zie rubriek 3.4. hierna) niet overschrijden, dient daarna te worden onderzocht of de KI-
toets moet worden ingesteld, teneinde te bepalen of de rechthebbende leerling in aanmerking komt 
voor de schooltoeslag.  

De KI-toets dient in principe te worden ingesteld als het geïndexeerde KI-vreemd gebruik van de 
inkomensverstrekkers hoger is dan 1250 EUR.   

Bij de KI-toets wordt nagegaan of driemaal het geïndexeerde kadastraal inkomen vreemd gebruik 
van de inkomensverstrekkers hoger is dan 20% van de totale inkomsten die in aanmerking dienen te 
worden genomen, verminderd met drie keer het geïndexeerde kadastraal inkomen vreemd gebruik 
en één keer het kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden. Is dit het geval dan is er geen 
recht op schooltoeslag, ook al liggen de totale inkomsten lager dan het toepasselijke 
maximumbedrag.” 

In een aantal situaties is er echter vrijstelling van de KI-toets.  Dit wil zeggen dat de KI-toets niet moet 
worden uitgevoerd,  ook al bedraagt het geïndexeerd KI-vreemd gebruik van de 
inkomensverstrekkers meer dan 1.250 EUR.  

Er is vrijstelling van deze KI-toets wanneer (één van onderstaande mogelijkheden volstaat):  

 ofwel de totale inkomsten van de inkomensverstrekkers geen KI vreemd 
gebruik bevatten;  
 ofwel het geïndexeerd KI vreemd gebruik van inkomensverstrekkers ≤ 1.250 EUR;  
 ofwel de totale inkomsten van de inkomensverstrekkers leefloon of 
equivalent leefloon bevatten, ongeacht de hoogte van het bedrag ervan;  
 ofwel de totale inkomsten van de inkomensverstrekkers voor minimaal 70% bestaat 
uit de som van ontvangen onderhoudsgelden, vervangingsinkomsten, 
overlevingspensioen en inkomensvervangende tegemoetkomingen);  
 de rechthebbende leerling alleenstaand” is.  

  

In de automatische procedure worden voor alle inkomensverstrekkers de inkomsten en de 
kadastrale gegevens voor het inkomstenjaar T-2 (=toekenningsjaar -2) in aanmerking genomen. 

In de manuele alarmbelprocedure worden voor alle inkomensverstrekkers de inkomsten en de 
kadastrale gegevens voor het inkomstenjaar T (=toekenningsjaar) in aanmerking genomen.” 

 

 5.3.3. Overbruggingsrecht als vervangingsinkomsten 

In zijn besluiten d.d. 18 februari 2021 verwijst verzoeker tenslotte nog naar het feit dat hij –gelet op 
de coronacrisis- overbruggingskredieten heeft dienen aan te vragen voor de maanden maart 2020 – 
augustus 2020 (1.614,10 euro per maand) en november en december 2020 (807,05 euro per maand) 
ten bedrage van in totaal 11.298,70 euro.  Dat zou ook het enige inkomen van verzoeker zijn voor 
het jaar 2020. 

Verzoeker meent dat deze overbruggingskredieten beschouwd dienen te worden als 
vervangingsinkomsten. 
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Zoals reeds vermeld is het begrip “inkomsten” van de selectieve participatietoeslagen afgestemd op 
het begrip “inkomsten” voor de sociale toeslagen binnen de gezinsbijslagen. 
 
Het begrip ‘vervangingsinkomsten’ wordt niet gedefinieerd in het Groeipakketdecreet, noch in het 
BVR Selectieve Participatietoeslagen, noch in het BVR Sociale Toeslagen.  Enkel in Toelichtingsnota 8 
van 3 december 2019 met betrekking tot de vaststelling en de betaling van sociale toeslagen, vinden 
we volgende verduidelijking:  
 
“! Pensioen, leefloon en inkomensvervangende tegemoetkoming toegekend in het raam van de wet 
van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten, worden niet beschouwd 
als vervangingsinkomsten.” 
 
Er kan op gewezen worden dat de bepalingen van de selectieve participatietoeslagen die vanaf het 
schooljaar 2019-2020 werden ingekanteld in het Groeipakket, werden overgenomen van het 
departement Onderwijs die tot en met het schooljaar 2018-2019 instond voor de betaling van de 
schooltoelage. Als vervangingsinkomsten werden beschouwd: werkloosheidsvergoedingen, 
ziektevergoedingen en brugpensioen.  
 
In het decreet van 19 juni 2020 tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de 
COVID-19 maatregelen (B.S. 25 juni 2020) – hierna decreet van 19 juni 2020 genoemd - bepalen 
artikel 11 en 12 het volgende:  
 
Art. 11. “De inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 8, bestaan uit: 

1° de volgende belastbare inkomsten, voor aftrek van de aftrekbare bestedingen: 

a) beroepsinkomsten: 

1. wat beroepsinkomsten in loonverband betreft: vóór de aftrek van beroepskosten; 
2. wat beroepsinkomsten als zelfstandige betreft: na de aftrek van 

beroepskosten,vermenigvuldigd met een factor 100/80; 
b) uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering; 

c) werkloosheidsuitkeringen; 

d) pensioenen; 

2° 80% van de onderhoudsgelden die uitbetaald zijn aan de persoon of personen van wie de 
inkomsten voor de berekening van de toeslag in aanmerking worden genomen; 

3° driemaal het geïndexeerde kadastraal inkomen vreemd gebruik en eenmaal het 
geïndexeerde kadastraal inkomen dat voor eigen beroepsdoeleinden wordt aangewend; 

4° de inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend overeenkomstig de wet van 27 februari 
1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap; 

5° het leefloon, toegekend overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie; 

6° het equivalent van leefloon, toegekend overeenkomstig de wet van 2 april 1965 betreffende het 
ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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7° het totaalbedrag van de inkomsten die voortvloeien uit de beroepsactiviteit, toegekend aan de 
personeelsleden van een Europese of andere internationale instelling, verminderd met  de 
persoonlijke bijdragen voor de door de instelling georganiseerde verzekering voor de dekking van 
socialezekerheidsrisico’s. 

In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt 80% van de onderhoudsgelden die betaald zijn door de 
persoon of personen van wie het inkomen van het gezin voor de berekening van de toeslag in 
aanmerking wordt genomen, wel afgetrokken van de belastbare inkomsten. 

Voor de omrekening naar het inkomen van het gezin conform dit artikel worden de in het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen geldende regels gevolgd.” 

Art. 12. “Het kadastraal inkomen van het gezin, vermeld in artikel 9, wordt gewogen conform het 
tweede lid van dit artikel om te bepalen of de begunstigde in aanmerking komt voor de COVID-19-
toeslag. 

Als het geïndexeerde kadastraal inkomen vreemd gebruik van de personen van wie de inkomsten van 
het gezin overeenkomstig artikel 8 als uitgangspunt voor de berekening van de gezinsinkomsten 
worden genomen, hoger is dan 1250 euro, heeft de begunstigde geen recht op de COVID-19-toeslag 
als het verdrievoudigde geïndexeerde kadastraal inkomen vreemd gebruik van de personen van wie 
inkomsten van het gezin overeenkomstig artikel 8 als uitgangspunt worden genomen voor de 
berekening van de gezinsinkomsten, hoger is dan 20% van de inkomsten van het gezin, vermeld in 
artikel 11, verminderd met driemaal het geïndexeerde kadastraal inkomen vreemd gebruik en 
eenmaal het geïndexeerde kadastraal inkomen dat wordt aangewend voor eigen beroepsdoeleinden 
als vermeld in artikel 11, eerste lid, 3°. 

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing als de inkomsten van het feitelijk gezin volledig of 
gedeeltelijk zijn samengesteld uit een leefloon of het equivalent van een leefloon, of als ze voor 
minstens 70% bestaan uit alimentatiegelden, vervangingsinkomsten, een overlevingspensioen of een 
inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend met toepassing van de wet van 27 februari 1987 
betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap.” 

 
Er kan bijgevolg worden opgemerkt dat deze bepalingen identiek zijn aan art. 7 en 10 van het BVR 
Selectieve Participatietoeslagen. 
 
In de toelichting betreffende het decreet van 19 juni 2020 wordt het volgende vermeld: 
 
“Artikel 11 

Dit artikel bepaalt met welke inkomsten rekening wordt gehouden om het gezinsinkomen vast te 
stellen. Om de administratieve overlast voor de uitbetalingsactoren te beperken wordt daarbij 
afstemming gezocht met het inkomensbegrip dat toegepast wordt voor de sociale toeslag. 

Zoals in artikel 6 wordt vermeld, moeten de begunstigden zelf actuele bewijsstukken aanleveren die 
dat inkomen aantonen. 

Voor de kadastrale inkomens (ki) wordt er naar de automatische gegevens gekeken. Ook daarvoor 
zullen de begunstigden zelf recente wijzigingen moeten doorgeven en bewijzen op basis van stukken 
moeten bezorgen als met die recentere gegevens rekening moet worden gehouden. 

Artikel 12 
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Dit artikel bepaalt de manier waarop het kadastraal inkomen wordt gewogen om te bepalen of 
de begunstigde recht heeft op de COVID-19-toeslag. Om de administratieve overlast voor 
de uitbetalingsactoren te beperken, wordt daarbij afstemming gezocht met de ki-toets die toegepast 
wordt voor de sociale toeslag.” 

 
Voor de bepaling van het inkomstenbegrip en de KI-toets baseert men zich bijgevolg op de 
bepalingen van de sociale toeslag (waar dus ook de bepalingen van de selectieve 
participatietoeslagen op gebaseerd zijn).  Er mag bijgevolg vanuit worden gegaan dat het 
inkomensbegrip in deze regelgevingen hetzelfde is. 
 
In de mededeling 17 van het VUTG van 12 juni 2020 betreffende de Covid-19-toeslagen (aangepaste 
versie 30.07.2020) werd het volgende bepaald met betrekking tot de vervangingsinkomsten:  
 
“De gezinsinkomsten, inclusief de KI-toets, zijn dezelfde als voor het huidige onderzoek naar het recht 
op sociale toeslagen in het kader van de manuele alarmbelprocedure. 
Zie hiervoor toelichtingsnota 8 ‘vaststelling en de betaling van sociale toeslagen’ - punt 4.1. Principes 
voor de tweede toekenningsperiode van 01 oktober tot 30 september. 

Opgelet: de compensatiepremie en de hinderpremie die tijdens de referentiemaanden wordt 
toegekend aan zelfstandigen ingevolge inkomensdaling of verplichte sluiting worden niet beschouwd 
als een vervangingsinkomen. Met deze inkomsten wordt bijgevolg geen rekening gehouden, noch 
voor de bepaling van het gezinsinkomen, noch voor de KI-toets. 
Het overbruggingsrecht is daarentegen wel een vervangingsinkomen. Dit betekent dat hiermee 
zowel voor de berekening van het gezinsinkomen, als voor de KI-toets rekening wordt gehouden.” 
 
Op basis van deze mededeling, kan het overbruggingsrecht waar verzoeker recht op heeft gehad in 
2020, beschouwd worden als een vervangingsinkomen, zoals voorzien in artikel 10 BVR Selectieve 
Participatietoeslagen.  

 
 5.3.4. Toepassing op de situatie van verzoeker 

 
- automatische procedure (berekening met de gegevens van 2018): 

 

Volgens de berekeningen van de Geschillencommissie, zou het gezin van verzoeker 4 punten hebben 
(nl. op basis van art. 42, § 1, 1°: elke persoon in het gezin die fiscaal ten laste is + art. 42, § 1, 4°: de 
categorie van gezin die valt onder het toepassingsgebied van artikel 38, § 1, 1°, 2°, of 3°).  De 
minimuminkomensgrens voor een gezin met vier punten is 26.629,19; de maximuminkomensgrens is 
53.159,68 euro (artikel 20 BVR Selectieve Participatietoeslagen).  Het inkomen van verzoeker in 2018 
bedroeg 13.943,75 euro (11.155,00 x factor 100/80), zodat duidelijk is dat verzoeker ruim onder 
deze grenzen valt.  Aan de inkomensvoorwaarden is bijgevolg in eerste instantie voldaan.  

Op 6 april 2018 overlijdt de vader van verzoeker, waardoor hij – samen met zijn 2 zussen – 5 
appartementen erft.  Hij wordt dus voor 1/3e eigenaar van deze appartementen.  Eén appartement 
wordt door hem bewoond, de andere vier appartementen worden verhuurd (voor een totaal bedrag 
van 2.132,87 euro – waarbij verzoeker dus recht heeft op 1/3, zijnde 711 euro per maand). 

Aangezien het voor de Geschillencommissie niet duidelijk was welke eigendommen meegeteld 
werden voor het KI vreemd gebruik, werd deze informatie opgevraagd bij verwerende partij. 
Verwerende partij stelt dat -alhoewel verzoeker in één goed zou wonen - al het onroerend goed van 
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verzoeker wordt aanzien als vreemd gebruik, aangezien dat zo blijkt uit de flux van de FOD 
Financiën. 

De Geschillencommissie kan dan ook niet anders dan rekening te houden met de authentieke 
gegevens die ontvangen worden van de FOD Financiën. 

Aldus blijkt dat er voor 2018 een KI vreemd gebruik is van 5.277,63 euro (het volledige KI dat blijkt 
uit het aanslagbiljet van het inkomstenjaar 20185 x 3 x index 1,7491 (2018)). 

Het geïndexeerde kadastraal inkomen vreemd gebruik is bijgevolg hoger dan 1.250 €, zodat er een 
KI-test dient te worden uitgevoerd. 

De Geschillencommissie wenst daarbij op te merken dat ook wanneer rekening wordt gehouden met 
het onroerend goed waar verzoeker zijn hoofdverblijfplaats heeft (zoals door verzoeker meegedeeld 
per e-mail d.d. 25 februari 2021), het KI vreemd gebruik nog steeds te hoog is. 

Rekening houdend met het onroerend goed waar verzoeker zijn hoofdverblijfplaats heeft, blijft er 
voor het jaar 2018 een KI vreemd gebruik van 4.214,11 euro (het KI dat blijkt uit het aanslagbiljet van 
het inkomstenjaar 20186 zonder het onroerend goed waar verzoeker zijn hoofdverblijfplaats heeft x 
3 x index 1,7491 (2018)). 

Het geïndexeerde kadastraal inkomen vreemd gebruik is in beide gevallen bijgevolg hoger dan 1.250 
€, zodat er een KI-test dient te worden uitgevoerd. 

Indien het totale KI vreemd gebruik hoger is dan 20% van het referentie-inkomen is de KI-test niet 
geslaagd.  Gelet op het lage inkomen van verzoeker (13.943,75 euro in 2018), is het totale KI vreemd 
gebruik (5.277,63 euro, dan wel 4.214,11 euro) hoger dan 20% van het referentie-inkomen (2.788,75 
euro = 13.943,75 *20%), waardoor de KI-test niet geslaagd is.  

De Geschillencommissie wenst wel nog mee te geven aan verzoeker dat – indien hij zou menen dat 
de aangewende gegevens uit fiscale bron niet correct zouden zijn – hij dit steeds kan signaleren bij 
de uitbetalingsactor en hij hierover de FOD Financiën kan contacteren indien bepaalde gegevens om 
een aanpassing of rechtzetting zouden vragen. 

 

- alarmbelprocedure (berekening met de gegevens van 2020): 
 

Naar aanleiding van de besluiten d.d. 18 februari 2020 van verzoeker vroeg het secretariaat van de 
Geschillencommissie aan verwerende partij of het dossier op basis van deze gegevens 
geregulariseerd kon worden. Dat zou mogelijks kunnen door een beroep te doen op de 
alarmbelprocedure zoals voorzien in art. 15 van het BVR Selectieve participatietoeslagen (de 
“correctiemaatregel” waarvan sprake in de e-mail van de expertisecel schooltoeslag). 

“De personen die geen selectieve participatietoeslagen ontvangen onder toepassing van de automatische 
procedure, vermeld in hoofdstuk 5, kunnen bewijzen dat hun gezinsinkomen voldoet aan de 
inkomensgrenzen door een verzoek tot toekenning of herziening te richten aan de uitbetalingsactor. Het 
verzoek tot toekenning of herziening bevat bewijsstukken van minstens zes maanden die aantonen dat 

 
5 Hierbij dient te worden vermeld dat bij de weergave van het KI op het aanslagbiljet van 2018 al rekening 
wordt gehouden met het feit dat verzoeker 9 maanden eigenaar was van de onroerende goederen.  
6 Hierbij dient te worden vermeld dat bij de weergave van het KI op het aanslagbiljet van 2018 al rekening 
wordt gehouden met het feit dat verzoeker 9 maanden eigenaar was van de onroerende goederen. 
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het gezinsinkomen in het kalenderjaar waarin het schooljaar is gestart, onder de inkomensgrenzen, 
vermeld in artikel 20, tweede lid, ligt.” 

Verzoeker stelt dat zijn gezinsinkomen voor 2020 volledig bestaat uit het ontvangen 
overbruggingsrecht en in totaal 11.298,70 euro bedraagt. Verzoeker brengt een attest bij van zijn 
boekhouder die bevestigt dat verzoeker voor het kalenderjaar 2020 geen vergoeding heeft gekregen 
als bestuurder van zijn vennootschap. 

Uit artikel 7 van het BVR Selectieve Participatietoeslagen blijkt echter dat er om de inkomsten van 
een gezin te bepalen, rekening dient te worden gehouden met alle inkomsten (i.c. het 
overbruggingsrecht dat verzoeker ontving), dus ook met drie keer het geïndexeerde kadastraal 
inkomen vreemd gebruik en één keer het kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden.  

Volgens de berekening van verwerende partij zou het inkomen van verzoeker waarmee rekening 
dient te worden gehouden 18.841,61 euro bedragen (11.298,70 euro overbruggingsrecht + 7.542,91 
euro geïndexeerd KI vreemd gebruik). Zoals reeds gemeld, beschouwt verwerende partij het KI van 
alle onroerende goederen van verzoeker als KI vreemd gebruik. 

Hierbij wenst de Geschillencommissie op te merken dat verwerende partij het bedrag indexeert met 
het indexcijfer 1,8492 (2021) in plaats van het indexcijfer 1,8230 (2020). De Geschillencommissie 
meent dat er geïndexeerd moet worden met het indexcijfer van 2020, zodat het geïndexeerd KI 
vreemd gebruik 7.436,04 bedraagt. Het totale inkomen van verzoeker waarmee dan rekening zou 
worden gehouden in de veronderstelling dat alle onroerend goederen dienen aanzien te worden als 
KI vreemd gebruik zou dan 18.734,74 euro bedragen (11.298,70 euro overbruggingsrecht + 7.436,04 
euro geïndexeerd KI vreemd gebruik). De Geschillencommissie wenst op te merken dat dit verschil in 
bedrag geen invloed heeft op het eindresultaat. 

Als de Geschillencommissie de berekening maakt, rekening houdend met het onroerend goed waar 
verzoeker zijn hoofdverblijfplaats heeft, zou het inkomen van verzoeker 17.236,23 bedragen 
(11.298,70 euro overbruggingsrecht + 5.937,53 euro KI vreemd gebruik7) 

Art. 10, § 3 BVR Selectieve Participatietoeslagen bepaalt dat er geen KI test dient te gebeuren als het 
totale inkomen voor minstens 70% uit vervangingsinkomsten bestaat. 

In 2020 heeft verzoeker 11.298,70 euro verworven uit het overbruggingsrecht. Volgens verwerende 
partij is dat in hun berekeningswijze 59,67% van het totaalinkomen (18.841,61 euro). Volgens de 
berekening van de Geschillencommissie (waar rekening wordt gehouden met het onroerend goed 
waar verzoeker zijn hoofdverblijfplaats heeft), is dat 66% van het totaalinkomen (17.236,23 euro) 

Er dient dus te worden vastgesteld dat er nog steeds een KI-test dient te worden uitgevoerd, die 
door het (verhoudingsgewijze) hoge KI vreemd gebruik van verzoeker ‘niet geslaagd’ is.  

Rekening houdend met de meest gunstige berekening (waarbij de Geschillencommissie rekening 
houdt met het onroerend goed waar verzoeker zijn hoofdverblijfplaats heeft), is het totale KI 
vreemd gebruik (5.937,53 euro) immers nog steeds hoger dan 20% van het referentie-
inkomen(3.447,246 = 17.236,23 euro *20%), waardoor de KI-test niet geslaagd is.  

 

 
7 Het secretariaat gebruikte hierbij het indexcijfer 1,8230 van 2020. 
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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, beslist de Geschillencommissie om dit geschil 
ontvankelijk, doch ongegrond te beschouwen; 

Bijgevolg heeft verzoeker noch op basis van de automatische procedure, noch op basis van de 
alarmbelprocedure recht op de schooltoeslag voor zijn kinderen ……………………… voor het schooljaar 
2020-2021. 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 26 februari 2021; 

 

De commissie was samengesteld uit : 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

De heer Ignace Lambert (Opgroeien regie) - lid en mevrouw Renata Sterken (Parentia), 
plaatsvervangend lid. 

 

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

 

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

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

 

De voorzitter       De secretaris 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 
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Door toepassing van het Decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds 
Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van 
het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het 
decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp wijzigt vanaf 18 april 2019 
de naam van ‘Kind en Gezin’ in ‘Opgroeien regie’. 

De taken en opdrachten van het agentschap Kind en Gezin worden integraal 
overgenomen.  

Vanaf de inwerkingtreding van het vermelde decreet van 1 maart 2019 wordt op alle 
officiële documenten de benaming ‘Opgroeien regie’ gebruikt.  

De benaming Kind en Gezin wordt nog behouden in communicatie naar de ouders en 
voorzieningen om de herkenbaarheid en continuïteit van de dienstverlening te 
behouden. 

 


