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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET 

 

BESLISSING 

NR. 2021/014 

12 maart 2021 

 

REPERTORIUMNR. GC/20/A0151 

 

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

- Verzoekster -  

TEGEN :  

……………………………… met maatschappelijke zetel te …………………………………………;  

- Verwerende partij - 

 

1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoekschrift dat door verzoekster werd ingediend per e-mail d.d. 7 
december 2020 bij de Geschillencommissie, gericht tegen de beslissing van 
verwerende partij d.d. 3 november 2020 en bevestigd per e-mail d.d. 13 november 
2020; 

Gelet op de stukken die verzoekster nog bijbracht op 11 december 2020, naar 
aanleiding van de vraag van het secretariaat van de Geschillencommissie; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 23 december 2020 waarbij 
aan verzoekster de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het attest van de boekhouder van verzoekster d.d. 11 maart 2021; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun 
belangen op deze zitting van 12 maart 2021 kunnen komen verdedigen of zich 
daarbij door een raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat verzoekster niet in persoon aanwezig is op de zitting van 12 
maart 2021 of zich heeft laten vertegenwoordigen;  
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Gelet op het feit dat verwerende partij niet op de zitting van 12 maart 2021 is 
verschenen of zich heeft laten vertegenwoordigen; 

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

Verzoekster is samen met de heer ………………………… en hun 2 kinderen …………………. (° ……….2014) en 
………………. (°………….2017) gedomicilieerd te ……………………………………..  

Verzoekster ontvangt voor de kinderen …………………….. de basisbijslag tegen de overgangsbedragen 
van het Groeipakket (art. 210 Groeipakketdecreet). 

Verzoekster diende in oktober 2020 een aanvraag in bij verwerende partij om de COVID-19-toeslag 
te ontvangen. Er werd wat over en weer gemaild tussen partijen over de nodige bewijsstukken, 
waarna er een weigeringsbeslissing volgde op 3 november 2020, die per e-mail d.d. 13 november 
2020 bevestigd werd. 

Verwerende partij stelt dat de bewijsvoering die verzoekster aanleverde onvoldoende was om het 
recht op de COVID-19-toeslag toe te kennen. Verzoekster zou geen bewijzen bijbrengen van haar 
maandelijkse inkomsten, waardoor de inkomensdaling van 10% niet bewezen zou kunnen worden. 
Verzoekster brengt een attest bij van haar boekhouder en stelt geen andere inkomstenbewijzen te 
hebben. 

Verzoekster stelt verder dat ook de sociale toeslag werd geweigerd voor de periode van 1 oktober 
2020 tot 30 september 2021 omdat de gezinsinkomsten hoger zouden liggen dan 31.605,89 euro, 
wat volgens haar niet correct is. 

Verwerende partij stelt dat de sociale toeslag werd geweigerd in de automatische procedure, omdat 
de inkomsten van 2018 niet beschikbaar waren (buitenland). Er zou aan verzoekster een bericht 
verstuurd zijn dat zij een beroep zou kunnen doen op de manuele alarmbelprocedure. Mevrouw zou 
het formulier ingevuld hebben teruggestuurd, maar de bewijzen voor de betrokken maanden 
zouden niet toegevoegd zijn. Met betrekking tot de weigering van de sociale toeslag werd geen 
weigeringsbeslissing verstuurd door de uitbetalingsactor. 

 

3. Standpunt van verzoekster: 
 

In haar e-mail d.d. 7 december 2020 aan het secretariaat van de Geschillencommissie stelt 
verzoekster het volgende: 

“Na een hoop email verkeer met ……..hebben ze besloten dat ik geen recht heb op covid-19 toeslag 
en geen recht op sociale toeslag van 01/10/20 tot 30/09/21. 

De reden hiervoor zou zijn dat onze gezinsinkomsten hoger liggen dan 31.605,89. DIT KLOPT 
NIET.(Sociale toeslag) en de reden waarom ik geen recht zou hebben op covid 19 toeslag zou zijn dat 
ik hun de gezinsinkomsten niet zou hebben bezorgd. 

Dit heb ik echter wel, alleen was het telkens niet goed. Ik heb een attest van de boekhouder gestuurd 
van het totaalbedrag  van 6 maanden die door 6 gedeeld moest worden volgens mijn boekhouder. 
Dat was ook niet goed. Het moest per maand. Maar ik heb geen maandelijkse loonfiches en de 
boekhouder was bereid dit toe te lichten.  
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En juist nu heb ik het harder nodig dan ooit met de sluiting van de horeca daar ik zelfstandige ben en 
een restaurant uitbaat. 

Zou hier nog eens naar gekeken willen worden aub? 

Ik stuur als bijlage alvast het attest van de boekhouder. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het 
graag.” 

Op verzoek van het secretariaat van de Geschillencommissie bezorgde mevrouw nog bijkomende 
stukken, evenals de weigeringsbeslissing per e-mail van ……. en het mailverkeer dat werd 
uitgewisseld tussen haar en de uitbetalingsactor. 

 
4. Standpunt van de uitbetalingsactor: 

 
- brief d.d. 03.11.2020 van verwerende partij aan de verzoekster: 

“Je deed een aanvraag voor een COVID-19-toeslag. 

Uit ons onderzoek blijkt dat je geen recht hebt op de COVID-19-toeslag voor de kinderen: 

- ……………………… 

- …………………….. 

omdat je ons niet de gezinsinkomsten bezorgde voor de maanden januari/februari 2020 én 
maart/april/mei/juni 2020 (art. 8, decreet van 19 juni 2020).” 

 

- e-mail d.d. 08.01.2021 van verwerende partij aan het secretariaat van de 
Geschillencommissie: 

“Mevrouw …………………. heeft op in de loop van oktober een aanvraag ingediend om de COVID-19 
toeslag te bekomen. 

De bijgeleverde bewijsvoering was echter onvoldoende, in die zin dat het beschikbare attest van de 
boekhouder enkel een globaal bedrag voor het eerste semester 2020 meedeelde (zie bijlage). Op 
grond daarvan is het niet mogelijk de vereiste inkomensdaling van minimaal 10% te bewijzen. Dat is 
de werkelijke reden van de weigering, niet het feit dat er geen bewijzen zouden zijn geleverd (zie 
bijlage). De motivering kon in die zin wat beter uitgewerkt zijn. 

Eind oktober 2020 werd de toekenning van de sociale toeslag in de automatische procedure 
geweigerd, de inkomsten over 2018 voor mevrouw ………… en/of haar partner waren niet beschikbaar 
(buitenland). Er werd haar op 25 oktober hiervan een bericht gestuurd, met de vermelding dat ze de 
manuele alarmbelprocedure kon inroepen. Eerder was haar ook al op 21 september een dergelijke 
brief verstuurd in het kader van het automatisch onderzoek naar de toekenning van de 
schooltoeslag. 

Mevrouw …………. heeft het formulier ingevuld teruggestuurd, maar de bewijzen voor de betrokken 
maanden waren niet toegevoegd. De opgegeven maandinkomsten zijn ook niet onmiddellijk 
voorafgaand aan de aanvraag, en overschrijden bovendien in enkele gevallen de norm. 

Voor de weigering van de sociale toeslag is er nog geen motiveringsbrief verzonden.” 
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5. Beoordeling in rechte: 

In casu gaat de betwisting enerzijds over de vraag of de verzoekster voldoet aan de voorwaarden om 
recht te hebben op de COVID-19-toeslag, anderzijds over de vraag of de verzoekster recht heeft op 
de sociale toeslag voor de periode van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021. 

5.1. COVID-19-toeslag 

5.1.1 Relevante bepalingen 

De toekenningsvoorwaarden van de COVID-19-toeslag zijn bepaald in het ‘Decreet van 19 juni 2020 
tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen (BS 
25.6.2019)’.   

De Toelichting bij het voorstel van voormeld decreet1 duidt de invoering van de COVID-19-toeslag als 
volgt: “De Vlaamse overheid voorziet door middel van een COVID-19-toeslag in een extra en tijdelijke 
gezinsbijslag voor de gezinnen die financieel getroffen zijn door de coronacrisis onder de 
voorwaarden die in dit decreet worden vastgesteld. (…)  Er wordt een extra en tijdelijke gezinsbijslag 
ingevoerd in de zin van artikel 5, §1, IV, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 in de vorm van 
een COVID-19-toeslag voor de gezinnen die financieel getroffen zijn door de coronacrisis.” 

De Toelichting bij het voorstel van voormeld decreet bepaalt verder als volgt: 
“Dit voorstel van decreet omvat een tijdelijke tegemoetkoming via het groeipakket voor gezinnen 
met een inkomen onder de grens van 2213,30 euro per maand die ten gevolge van de coronacrisis 
een inkomensdaling ervaren.  Met die tijdelijke extra ondersteuning worden de meest kwetsbare 
gezinnen beoogd.” 

Het artikel 4, eerste lid van voormeld decreet bepaalt de cumulatieve voorwaarden om recht te 
hebben op de COVID-19-toeslag: 
“Een kind geeft recht op de COVID-19-toeslag als cumulatief aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 
1° het kind geeft recht op gezinsbijslagen overeenkomstig artikel 8 of artikel 210, §1, van het decreet 
van 27 april 2018; 
2° er is voldaan aan de financiële voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 5.” 

Artikel 5 bepaalt het volgende: 

“De COVID-19-toeslag kan vanaf 15 juni 2020 tot en met 31 oktober 2020 worden aangevraagd.” 

Artikel 6 bepaalt:  

“De aanvraag wordt ingediend bij de uitbetalingsactor door minstens een van de begunstigden. 
 

 
1 Toelichting bij het Voorstel van Decreet tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de 
COVID-19-maatregelen, Vlaams Parlement, nr. 351 (2019-2020), nr. 1, p. 2 en 3. 
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De aanvraag bevat de bewijsstukken die aantonen dat de financiële voorwaarden, vermeld in 
hoofdstuk 5, zijn vervuld.” 

De Toelichting bij het voorstel van voormeld decreet bij artikel 6 bepaalt het volgende: 

“Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat bij de aanvraag de nodige bewijsstukken moeten worden 
gevoegd, die aantonen dat de financiële voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 5, zijn vervuld. 
De uitbetalingsactoren beschikken in het kader van het groeipakket automatisch over de 
inkomensgegevens op basis van het aanslagbiljet van twee jaar geleden. Gelet op de doelstelling van 
de toeslag, namelijk tegemoetkomen aan een inkomensverlies ten gevolge van de coronacrisis, bevat 
dat aanslagbiljet onvoldoende gegevens. Dat heeft tot gevolg dat de begunstigden zelf actuele 
bewijsstukken zullen moeten voorleggen waarmee ze aantonen dat hun inkomen aan de financiële 
voorwaarden voldoet. 
 

Om de administratieve overlast voor de uitbetalingsactoren te beperken, zullen dezelfde documenten 
aanvaard worden als de bewijsstukken die worden aanvaard in het kader van de manuele 
alarmbelprocedure van de sociale toeslag.” 

 

Hierna wordt de juridische analyse toegespitst op de financiële voorwaarden aangezien uit het 
feitenrelaas blijkt dat de discussie tussen de partijen betrekking heeft op de bewijsstukken die 
dienen aan te tonen dat aan de financiële voorwaarden voldaan is. 

De financiële voorwaarden worden nader gepreciseerd in het artikel 8 van voormeld decreet, als 
volgt: 
“Het basisbedrag, vermeld in artikel 13 van het decreet van 27 april 2018, en het basisbedrag, 
vermeld in artikel 210, §2, van hetzelfde decreet, worden voor het rechtgevend kind, vermeld in 
artikel 4, verhoogd met de COVID-19-toeslag als de inkomsten van het gezin voor de maanden 
maart, april, mei of juni 2020 minstens 10% lager liggen dan de inkomsten van de maand januari of 
februari 2020. 
De gedaalde inkomsten van het gezin, vermeld in het eerste lid, mogen de maandelijkse 
inkomensgrens van 2213,30 euro niet overschrijden.”. 

De Memorie van toelichting verduidelijkt de financiële voorwaarden als volgt: 
“Om recht te hebben op de COVID-19-toeslag moet de aanvrager een inkomensdaling van minstens 
10 procent kunnen aantonen. (…) 
De inkomensdaling moet worden aangetoond voor een van de volgende maanden: maart 2020, april 
2020, mei 2020 of juni 2020.  Het gaat om een daling in vergelijking met het inkomen van de maand 
januari 2020 of februari 2020. 
Dit artikel legt als extra voorwaarde op dat het gezinsinkomen onder de maandelijkse inkomensgrens 
van 2213,30 euro moet liggen.” 
 
Het artikel 9, §1 van voormeld decreet bepaalt met welke personen rekening wordt gehouden om 
de gezinsinkomsten voor de toekenning van de COVID-19-toeslag vast te stellen: 
“Voor de berekening van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 8, worden de inkomsten in 
aanmerking genomen van beide begunstigden voor hetzelfde rechtgevend kind die op hetzelfde 
adres wonen (…).” 
 
Artikel 11 van voormeld decreet bepaalt met welke inkomsten rekening wordt gehouden om het 
gezinsinkomen vast te stellen: 
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“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; 
 

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.”. 

 
5.1.2. Berekeningswijze 
 
Voor de concrete berekening van de voormelde in aanmerking te nemen inkomensgegevens is het 
relevant om te verwijzen naar de Mededeling A/17 d.d. 12.6.2020 (aangepaste versie 30.07.2020) 
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van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket die de berekeningswijze uitlegt in concrete richtlijnen 
voor de uitbetalingsactoren. 
 
De Mededeling A/17 bevat verder ook nog een stappenplan en een rekentabel (Excel) die de nodige 
formules bevat zodat de berekeningswijze automatisch verloopt op basis van de ingevoerde 
gegevens. 
 
Hierna worden de relevante passages uit de Mededeling A/17 weergegeven die nuttig zijn voor de 
verdere analyse: 
 

“5. De inkomstenvoorwaarden 

a. De ijkmaanden en referentiemaanden 
 onder ijkmaand wordt begrepen: januari of februari 2020 
 onder referentiemaand wordt begrepen: maart, april, mei of juni 2020.” 

 
“d. Inkomstenvoorwaarden 
 
Volgende inkomstenvoorwaarden zijn cumulatief: de 3 inkomstenvoorwaarden tijdens minstens 
één en dezelfde referentiemaand moeten een positief resultaat opleveren om het recht op de 
COVID-19-toeslag te kunnen genereren. 
 
i. Inkomensverlies van 10% 
De inkomsten van het gezin voor één van de referentiemaanden liggen minstens 10% lager dan de 
inkomsten van één van de ijkmaanden. 
Voorbeeld 
Je ontvangt de inkomsten over januari, februari en maart 2020. 
Om na te gaan of er een inkomensverlies van 10% is wordt het inkomen over maart vergeleken met 
het inkomen over januari en februari. 
Hieruit blijkt dat het inkomen van maart 10% lager is dan dat van januari, maar niet van februari. Er 
is een inkomensverlies van 10% t.o.v. minstens 1 van de ijkmaanden, namelijk januari. 
 
ii. Grensbedrag van 2.213,30 euro 
Het inkomen tijdens de referentiemaanden mag het maandelijkse grensbedrag van 2.213,30 
euro niet overschrijden. Dit bedrag wordt niet gekoppeld aan de index. 
Opgelet: dit grensbedrag staat los van het jaargrensbedrag i.h.k.v. sociale toeslagen. 
Dit betekent dat het resultaat van het onderzoek naar het recht op de COVID-19-toeslag niet mag 
gekopieerd worden naar de manuele alarmbelprocedure sociale toeslagen, of omgekeerd. In 
bepaalde gevallen kan het onderzoek een verschillend resultaat opleveren. Hoe de verschillende 
procedures in CGPA lopen leest je verder in de bijlage ‘praktijk’. 

iii. KI-toets 
Het KI wordt gewogen op dezelfde wijze als voor het recht op de sociale toeslag.” 
 
 

5.1.3. Toegepast op het voorliggende dossier 
 
Op basis van al het voorgaande komt de Geschillencommissie tot de volgende vaststellingen. 
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Verzoekster bracht aanvankelijk volgende bewijsstukken met betrekking tot haar inkomsten bij: 
 

- een verklaring van haar boekhouder …………………., waarin hij bevestigt dat verzoekster een 
inkomen had van 7.682,34 € tijdens de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020; 
 

- de fiscale balans van 2019; 
 

- verklaring inkomsten 2020 d.d. 14.10.2020 (voor het verkrijgen van de schooltoeslag en de 
sociale toeslag), waarbij verzoekster volgende beroepsinkomsten heeft ingevuld bij de post 
‘beroepsinkomsten voor zelfstandigen’: 

 Maand 1 – maart 2020: 2.032 euro 
 Maand 2 – april 2020: 953 euro 
 Maand 3 – mei 2020: 1.371,50 euro 
 Maand 4 – juni 2020: 6.531 euro 
 Maand 5 – juli 2020: 9.902 euro 
 Maand 6 – augustus 2020: 4.076,5 euro. 

 
Verzoekster heeft tevens aangegeven dat haar partner, ………………….., een maandelijkse 
tegemoetkoming van 105,99 euro heeft (dit wordt gestaafd door een bijgebracht document 
van de FOD Sociale zekerheid). Er worden voor het overige echter geen stukken bijgebracht 
die de door verzoekster ingevulde inkomsten bewijzen. 
 

- ontvangstenboeken mei – augustus 2020 (het totaal bedrag is echter niet ingevuld) 
 

Verzoekster stelt dat zij geen andere bewijsstukken heeft of kan bijbrengen. 
 
Het secretariaat van de Geschillencommissie nam contact op met het boekhoudkantoor van 
mevrouw met de vraag of zij een attest konden bezorgen met een opsplitsing van het inkomen van 
mevrouw voor de maanden januari tot en met juni 2020. 
 

Het secretariaat ontving op 11 maart 2021 onderstaande mail van de boekhouder: 
 

 

 

 

Betreft: ……………………………………. 
 
 
Beste 
 
 
Na ons telefonisch contact van gisteren, sturen wij u deze mail i.v.m. het maandelijks 

inkomen van …………………………….. 
 
Hieronder, de oplijsting van het inkomen per maand van het jaar 2020: 
- Januari: 4.157,67 EUR 
- Februari: 3.064,67EUR 
- Maart: -33,96 EUR 
- April: -136,80 EUR 
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- Mei: -1.049,97 EUR 
- Juni: 1.571,53 EUR 
 
In de hoop u hiermee alvast voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Voor ……………………… 

 

Hieruit blijkt dat het inkomen van januari en februari 2020 respectievelijk 4.157,67 euro en 3.064,67 
euro bedroegen. Hoewel het volstaat dat het inkomen van één van de referentiemaanden 10 % lager 
ligt dan het inkomen van één van de ijkmaanden, blijkt uit de verklaring van de boekhouder dat het 
inkomen voor de maanden maart, april, mei en juni 2020 telkens 10% lager ligt dan het inkomen van 
januari en februari 2020. 
 

Besluit van de Geschillencommissie met betrekking tot de COVID-19-toeslag: 

De Geschillencommissie stelt dat het secretariaat de informatie van de boekhouder aan de 
uitbetalingsactor zal bezorgen, zodat de uitbetalingsactor effectief de berekening kan maken of 
mevrouw op basis van deze bijkomende financiële informatie in aanmerking komt voor de COVID-
19-toeslag. 
 
 
 
5.2 Sociale toeslag 

5.2.1 Relevante bepalingen 

Aangezien de kinderen ………………………. geboren zijn vóór 1 januari 2019, zijn de specifieke 
overgangsmaatregelen bepaald in het Groeipakketdecreet van toepassing inzake het recht op een 
sociale toeslag met ingang van 1 januari 2019.  

 Cf. Art. 209, §2 Groeipakketdecreet: ‘De artikelen van de kinderbijslagreglementering 
die zijn opgenomen in boek 5, deel 2, zijn van toepassing op rechtgevende kinderen die 
geboren zijn vóór 1 januari 2019.’  

  

In voormeld Boek 5, deel 2, wordt bij deze overgangsbepalingen een onderscheid gemaakt tussen de 
basisbedragen (titel 1), de kinderbijslag voor wezen (titel 2), de zorgtoeslagen (titel 3), de sociale 
toeslagen (titel 4), de begunstigden (titel 5) en de keuze van de uitbetalingsactor (titel 6).  

In het voorliggende dossier zijn de overgangsbepalingen vervat in het artikel 210 van voormelde titel 
1 (basisbedragen) en in het artikel 222 van voormelde titel 4 (sociale toeslagen) relevant.  

 

Aldus bepaalt artikel 210, §1 Groeipakketdecreet:  

‘Een rechtgevend kind dat geboren is vóór 1 januari 2019 en voor wie het recht op kinderbijslag 
overeenkomstig de kinderbijslagreglementering is geopend op 31 december 2018, blijft recht geven 
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op kinderbijslag overeenkomstig de kinderbijslagreglementering als aan de voorwaarden, vermeld in 
artikel 8, is voldaan. (…)’  

 

Aldus bepaalt artikel 222 Groeipakketdecreet:  

‘§1. Een rechtgevend kind dat recht geeft op kinderbijslag als vermeld in artikel 210, §1, of dat recht 
geeft op de gewone wezenbijslag, vermeld in titel 2, kan recht geven op een maandelijkse sociale 
toeslag als voldaan is aan de voorwaarden van artikel 18, tweede lid, 1° en 2°.   

(…)  

Het bedrag van de toeslag, vermeld in het eerste en tweede lid, stemt overeen met het bedrag van de 
toeslag voor langdurig werklozen, vermeld in artikel 42bis van de Algemene Kinderbijslagwet, en 
bedraagt:  

1° 46,88 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 92,09 euro;   
2° 29,06 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 170,39 euro;   
3° 5,10 euro voor het rechtgevende kind dat recht geeft op kinderbijslag van 254,40 euro;   
(…)  

§3. Het bedrag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 3° wordt verhoogd tot 23,43 euro 
voor de betrokken kinderen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als de bijslagtrekkende of begunstigde 
van de kinderbijslag voor die rechtgevende kinderen in aanmerking komt voor de toeslag voor 
eenoudergezinnen, vermeld in artikel 41 van de Algemene Kinderbijslagwet. (…)”  

 

Uit de voormelde bepaling van artikel 222, §1, eerste lid Groeipakketdecreet, blijkt dat voor 
kinderen geboren vóór 1 januari 2019, er in het Groeipakket vanaf 1 januari 2019 aanspraak kan 
gemaakt worden op een sociale toeslag als voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 18, 1° 
en 2° Groeipakketdecreet.  

  

Aldus bepaalt artikel 18 van het Groeipakketdecreet:  

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

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

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

2° 80 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis niet meer dan 30.386,52 euro bedragen;  

3° 60 euro per kind voor gezinnen met meer dan twee rechtgevende kinderen, waarvan de 
gezinsinkomsten op jaarbasis tussen 30.386,52 euro en 60.000 euro liggen.   

(..)  

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

  

Artikel 4 BVR Sociale toeslagen bepaalt:  

“De inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 18, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, 
bestaan uit:  
1° de volgende belastbare inkomsten, voor aftrek van de aftrekbare bestedingen:  
a) beroepsinkomsten:  
   1) wat betreft beroepsinkomsten in loonverband: vóór de aftrek van beroepskosten;  
   2) wat betreft beroepsinkomsten als zelfstandige: 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 toelage in aanmerking wordt genomen;  
  
3° driemaal het geïndexeerde Ki vreemd gebruik en eenmaal het geïndexeerde Ki 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;  
  
7° de inkomsten die voortvloeien uit de beroepsactiviteit, toegekend aan de personeelsleden van een 
Europese of andere internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke 
bijdragen voor de door de instelling georganiseerde verzekering voor de dekking van sociale 
zekerheidsrisico'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 toelage in 
aanmerking wordt genomen, 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.”  
  

 

 automatische procedure  
 

De Bisnota bij het BVR Sociale Toeslagen bevat de volgende toelichting betreffende het artikel 7 BVR 
Sociale toeslagen “(…) Paragraaf een van dit artikel bepaalt dat het gezinsinkomen wordt vastgesteld 
vóór het begin van een toekenningsjaar op basis van het aanslagbiljet dat betrekking heeft op de 
inkomsten van het kalenderjaar twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het 
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toekenningsjaar begint.  Er werd gekozen om de automatische toekenning te laten afhangen van het 
aanslagbiljet dat betrekking heeft op het meest recente gecontroleerde inkomensjaar, in casu twee 
jaar voorafgaand aan het jaar waarin het onderzoek plaatsvindt. (…)”.  

  

Aldus bepaalt artikel 7, §1, eerste lid BVR Sociale Toeslagen:  

“§1. Het inkomen van het gezin, vermeld in artikel 4, wordt vastgesteld vóór het begin van 
een toekenningsjaar op basis van het aanslagbiljet dat betrekking heeft op de inkomsten van 
het kalenderjaar, twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het toekenningsjaar begint, als 
die gegevens op dat ogenblik ter beschikking zijn. (…)”.  

  

De Bisnota bij het BVR Sociale Toeslagen bevat de volgende toelichting betreffende het artikel 8 BVR 
Sociale toeslagen “Indien uit het aanslagbiljet blijkt dat het gezinsinkomen voldoet aan de 
voorwaarden, dan wordt de sociale toeslag toegekend voor een volledig toekenningsjaar.  Een 
toekenningsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende kalenderjaar.  Er 
werd gekozen voor deze periode omdat blijkt dat voor 1 oktober quasi alle aanslagbiljetten 
beschikbaar zijn.  In het kader van een zo ruim mogelijke automatische toekenning van rechten, zoals 
bepaald in de conceptnota, is deze periode de meest werkbare.    

De tweede paragraaf stelt dat het recht op een sociale toeslag geweigerd wordt indien niet voldaan 
is aan de inkomensvoorwaarde op basis van het aanslagbiljet met betrekking op het kalenderjaar 
twee jaar geleden.  Er blijft in dat geval echter wel de mogelijkheid bestaan om het recht op een 
sociale toeslag te verkrijgen via de alarmbelprocedure.”  

  

Aldus bepaalt artikel 8 BVR Sociale toeslagen:  

“Het recht op een sociale toeslag wordt toegekend voor het volledige toekenningsjaar, als het 
inkomen van het gezin dat wordt vastgesteld conform artikel 7, §1, van dit besluit, voldoet aan de 
voorwaarden, vermeld in artikel 18 van het decreet van 27 april 2018.  

Als het inkomen van het gezin dat wordt vastgesteld conform artikel 7, §1, van dit besluit, niet 
voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18 van het decreet van 27 april 2018, wordt het recht 
op een sociale toeslag geweigerd voor het toekenningsjaar.”  

 

In Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 betreffende de vaststelling en de betaling van sociale 
toelagen van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket lezen we het volgende met betrekking tot de 
automatische procedure: 

 

“4.2.1. De automatische procedure (artikel 7 BVR sociale toeslagen) 
Deze procedure heeft voorrang op de andere.  Ze gebeurt op basis van de actuele inkomstenkern en 
de actuele gezinsgrootte. 
Het onderzoek gebeurt aan de hand van de gegevens op het aanslagbiljet m.b.t. de inkomsten van 
het kalenderjaar, twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de toekenningsperiode 
begint.  Voor de tweede toekenningsperiode van 1 oktober 2019 tot 30 september 2020 gaat het om 
de inkomsten voor het kalenderjaar 2017.  Ook de kadastrale inkomsten en de niet belastbare 
inkomsten hebben betrekking op het jaar 2017. 
(…). 
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4.2.1.1. Nieuwe onderzoeken vanaf 1 oktober 2019 
Het onderzoek gebeurt in de eerste plaats via de automatische procedure op basis van de gegevens 
over inkomstenjaar 2017 en volgens het nieuw inkomstenbegrip. 

Dit onderzoek gebeurt per inkomstenkern en op basis van de actuele situatie en actuele 
gezinsgrootte. Het exacte inkomen wordt opgenomen in CGPA. 
In functie van de gezinsgrootte dient dat exacte inkomen getoetst te worden aan 1 of 2 
inkomensgrenzen 

 Altijd aan de laagste inkomensgrens van 30.986,17 per jaar. 
 Aan de inkomensgrens van 61.200 euro als de laagste inkomensgrens is overschreden en het 

een inkomstenkern betreft met een gezinsgrootte van minstens 3 kinderen, waarvan er 
minstens één op basis van artikel 13 van het decreet het basisbedrag van 163,20 euro 
ontvangt. 

Wanneer de toeslag verschuldigd is, kan bij ongewijzigde partnersituatie (inkomstenkern) en bij 
dezelfde relevante gezinsgrootte (zie rubriek 6 hierna) de betaling van de toeslag worden voortgezet 
tot 30 september 2020. Het gaat om een definitieve vaststelling. 
Deze toekenning wordt gemotiveerd aan het gezin.  
 
Gezinnen die vanuit het buitenland naar België komen, kunnen naar analogie met de bepaling van 
artikel 7, § 3 BVR sociale toeslagen verkrijgen op basis van attesten uitgereikt door werkgevers, 
diensten of instellingen uit het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling die 
bewijzen dat ze in het inkomstenjaar 2017 aan de voorwaarden voldoen.  
 
Ook wanneer de toeslag niet kan betaald worden op basis van de automatische procedure, dient het 
gezin geïnformeerd te worden over de mogelijkheid om via de manuele alarmbelprocedure een 
aanvraag in te dienen op basis van de actuele inkomsten. 

Die manuele procedure wordt onder de rubriek 4.2.3. hierna verder toegelicht.” 

  

 alarmbelprocedure 
 

Er is een automatische alarmbelprocedure (artikel 11 BVR Sociale toeslagen) en een manuele 
alarmbelprocedure (artikel 12 BVR Sociale toeslagen). 

I.c. zou enkel de manuele alarmbelprocedure mogelijks van toepassing kunnen zijn2. 

De begunstigde dient dan te bewijzen dat de gezinsinkomsten voldoen aan de inkomensgrenzen 
vermeld in artikel 18, eerste lid van het Groeipakketdecreet. Er dienen dan bewijsstukken te worden 
bijgebracht die aantonen dat het gezin gedurende 6 opeenvolgende maanden onder de voormelde 
inkomensgrenzen ligt. 

 

 
2 De sociale toeslag op basis van de automatische alarmbelprocedure kan immers slechts worden toegekend 
als het inkomen van het gezin is samengesteld uit leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming of 
inkomensgarantie voor ouderen. 
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In Toelichtingsnota 8 van 3 december 2019 betreffende de vaststelling en de betaling van sociale 
toelagen van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket lezen we het volgende met betrekking tot de 
manuele alarmbelprocedure: 

“4.2.3. De manuele alarmbelprocedure (artikel 12 BVR sociale toeslagen) 
Als noch op basis van de automatische procedure, noch op basis van de elektronische 
alarmbelprocedure een recht op sociale toeslag kan worden vastgesteld, kan het recht op sociale 
toeslag ook vastgesteld worden op basis van de manuele alarmbelprocedure. 

Ook hierbij dient rekening te worden gehouden met de actuele inkomstenkern en de actuele 
gezinsgrootte.  
Om recht te hebben op de sociale toeslag dient het gezin (de inkomstenkern) aan te tonen met 
bewijsstukken dat het gedurende minstens zes opeenvolgende maanden een inkomen heeft dat 
onder de toegelaten inkomensgrenzen ligt. 
Om sociale toeslag te kunnen betalen binnen de manuele alarmbelprocedure, dient als de aanvraag 
wordt ontvangen in maand M, ofwel de maand M, ofwel de maand M-1, ofwel de maand M-2 deel 
uitmaken van de periode van minstens zes opeenvolgende maanden. 

Aan welke inkomensgrens dient er getoetst te worden? 

 Altijd aan de laagste inkomensgrens van 30.986,17 euro per jaar. 
 Aan de inkomensgrens 61.200 euro als de laagste inkomensgrens is overschreden en het 

een inkomstenkern betreft met gezinsgrootte van minstens 3 kinderen, waarvan er 
minstens één op basis van artikel 13 van het decreet het basisbedrag van 163,20 euro 
ontvangt. 

 
In de praktijk dient het gezin voor een periode van minstens 6 opeenvolgende kalendermaanden 
maand per maand te bewijzen dat de inkomsten van het gezin voor die maand niet hoger ligt dan 
2.531,55 euro per maand (laagste inkomensgrens) of 5.100 euro per maand (hoogste 
inkomensgrens).  
 
Als aan die voorwaarde is voldaan is er recht op sociale toeslag vanaf de eerste maand van die 
periode van minstens zes opeenvolgende kalendermaanden (ten vroegste vanaf 1 oktober 2019) voor 
de hele periode van de zes opeenvolgende maanden en daarna verder tot het einde van de 
toekenningsperiode, zijnde 30 september 2020.   

Opgelet! Om de sociale toeslag vanaf 1 oktober 2019 te kunnen betalen, dient minstens de maand 
oktober 2019 deel uit te maken van de periode van minstens zes opeenvolgende maanden. 

Concreet bij een aanvraag in november 2019 
 Bewezen inkomsten voor de periode van 6 opeenvolgende maanden van 1 maart 2019 tot 

31 augustus 2019:  geen basis voor toepassing manuele alarmbelprocedure. 
 Bewezen inkomsten voor de periode van 6 opeenvolgende maanden van 1 april 2019 tot 30 

september 2019: toekenning sociale toeslag van 1 april 2019 tot 30 september 2019 (voor 
zover nog niet toegekend) – geen basis voor toepassing manuele alarmbel voor de 
toekenningsperiode van 1 oktober 2019 tot 30 september2020 

 Bewezen inkomsten voor de periode van 6 opeenvolgende maanden van 1 mei 2019 tot 31 
oktober 2019: toekenning sociale toeslag van 1 mei 2019 tot 31 oktober 2019 (voor zover 
nog niet toegekend) en verder tot 30 september 2020. 

Pro memorie: op basis van de inkomstennotie in artikel 18/1 van het BVR sociale toeslagen kan nooit 
verder sociale toeslag betaald worden dan 30 september 2019. 
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Voor de toekenningsperiode vanaf 1 oktober 2019 kan de periode van zes opeenvolgende maanden 
ten vroegste ingaan op 1 mei 2019. 

Van de periode van zes opeenvolgende kalendermaanden kan niet worden afgeweken. Als het 
inkomen bijvoorbeeld voor januari en februari 2020 en vanaf april 2020 opnieuw lager ligt dan het 
jaarplafond/12, maar voor maart 2020 hoger ligt dan het jaarplafond/12, is er maar aan de 
voorwaarde van de minstens zes opeenvolgende kalendermaanden voldaan vanaf september 2020 
en kan dus sociale toeslag betaald worden van april 2020 tot en met september 2020. 
Voor alle inkomsten voor de periode van minstens zes opeenvolgende maanden dienen de gezinnen 
de nodige bewijsstukken bij te voegen.  Een verklaring op eer kan niet in aanmerking worden 
genomen.  Voor het onderzoek werd een formulier uitgewerkt.  Daarop wordt uitgelegd welke 
bewijsstukken moeten worden bijgevoegd. 
 
Als het gaat om inkomsten uit een beroepsactiviteit als werknemer, dient het gezin enkel 
het maandelijks belastbaar inkomen te vermelden; niet het vakantiegeld, noch de 
eindejaarspremie.  Om dat te compenseren zal het belastbaar inkomen voor elke maand van de 
periode van minstens zes opeenvolgende maanden vermenigvuldigd worden met een factor 
14/12. GPA zal in een scherm voorzien om voor inkomsten alles in te voeren.   
 
Een verklaring op eer “zonder inkomsten” wordt enkel in aanmerking genomen als de andere 
toeslagpartner wel over inkomsten beschikt en consultatie van de beschikbare fluxen de verklaring 
bevestigt. Een verklaring op eer dat beide toeslagpartners geen inkomsten hebben kan niet in 
aanmerking worden genomen. De gezinnen moeten in die situaties naar het OCMW verwezen 
worden. Als de uitbetalingsactor naar aanleiding daarvan een verklaring ontvangt dat het 
gezin geen leefloon of het equivalent ervan ontvangt, dient ervan uitgegaan te worden dat het gezin 
toch andere inkomsten heeft en kan bij gebrek aan bewijs geen sociale toeslag betaald worden in het 
kader van de manuele alarmbelprocedure. 
 
Gezinnen die uit het buitenland komen kunnen eveneens op basis van attesten uitgereikt door 
werkgevers, diensten of instellingen uit het buitenland of bij een Europese of andere internationale 
instelling bewijzen dat ze gedurende minstens zes opeenvolgende maanden voldoen aan de 
voorwaarden.  De sociale toeslag kan uiteraard maar betaald worden vanaf de maand waarvoor het 
kind ook recht heeft op het basisbedrag.” 
 
 
5.3. Het recht op een sociale toeslag in het voorliggende dossier  

I.c. kon er geen recht op sociale toeslag worden vastgesteld in het kader van de automatische 
procedure. Er zouden geen inkomstengegevens van het gezin van verzoekster beschikbaar zijn in het 
inkomstenjaar 2018 volgens verwerende partij. 
 
Er zou aan verzoekster een brief verstuurd zijn met de melding dat ze mogelijks beroep kon doen op 
de manuele alarmbelprocedure, zoals omschreven in Toelichtingsnota 8 (supra). Verzoekster heeft 
haar inkomsten ingevuld op dit formulier, maar er worden geen bewijsstukken bijgebracht die de 
ingevulde bedragen voor alle maanden staven. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat er voor de 
maanden juni – augustus 2020 respectievelijk een bedrag van 6.531 euro, 9.902 euro en 4.076,5 
euro wordt vermeld, bedragen die dus ver boven de inkomstengrenzen van artikel 18 
Groeipakketdecreet liggen. Bovendien vulde de verzoekster slechts de inkomsten in voor de periode 
van maart tot en met augustus 2020, terwijl voor de toekenning van de sociale toeslag voor de 
periode vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 minstens de maand oktober 2020 deel 
dient uit te maken van de periode van zes maanden. 
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Hoewel er dus geen inkomensbewijzen worden bijgebracht van zes opeenvolgende maanden, is er 
zelfs op basis van de door verzoekster ingevulde bedragen geen recht op de sociale toeslag voor de 
periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. 
 
Besluit van de Geschillencommissie met betrekking tot de sociale toeslag: 

De Geschillencommissie stelt dat verwerende partij op basis van de informatie die zij ontving van 
verzoekster terecht een weigeringsbeslissing genomen heeft betreffende de aanvraag van de 
verzoekster inzake de sociale toeslag voor de periode vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 september 
2021. Er worden door verzoekster immers geen bewijzen bijgebracht waaruit blijkt dat zij gedurende 
6 opeenvolgende maanden onder de inkomensgrenzen van artikel 18 Groeipakketdecreet valt. 
Bovendien worden door verzoekster slechts de inkomsten ingevuld voor de periode van maart tot en 
met augustus 2020, terwijl voor de toekenning voor de sociale toeslag voor de toekenningsperiode 
vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 minstens de maand oktober 2020 deel dient uit 
te maken van de periode van zes maanden. 
 
De Geschillencommissie wenst verzoekster er wel op te wijzen dat indien zij meent dat zij op basis 
van zes opeenvolgende maanden, waarin minstens de maand oktober 2020 inbegrepen is, recht zou 
hebben op de sociale toeslag, zij een nieuw formulier met betrekking tot haar inkomsten dient in te 
vullen. Het is daarbij belangrijk dat verzoekster haar inkomsten invult na aftrek van de 
beroepskosten (dus niet louter op basis van de ontvangsten die vermeld werden in haar 
ontvangstenboek). 
 

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 van de verzoekende partij ontvankelijk en gegrond te beschouwen met betrekking tot de 
COVID-19-toeslag, doch ongegrond met betrekking tot de sociale toeslag bij gebrek aan bewijs. 

Wat de sociale toeslag betreft, wenst de Geschillencommissie verzoekster te informeren dat indien 
zij meent dat zij op basis van zes opeenvolgende maanden, waarin minstens de maand oktober 2020 
inbegrepen is, recht zou hebben op de sociale toeslag, zij een nieuw formulier met betrekking tot 
haar inkomsten dient in te vullen. Het is daarbij belangrijk dat verzoekster haar inkomsten invult na 
aftrek van de beroepskosten (dus niet louter op basis van de ontvangsten die vermeld werden in 
haar ontvangstenboek). 

 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 12 maart 2021; 
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De commissie was samengesteld uit: 

De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

De heer Ignace Lambert (Opgroeien Regie) en mevrouw Rita Louwagie (Infino), leden. 

 

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

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

De partijen beschikken hiervoor over een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 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 

 

 
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. 

 


