
Betreft: geen recht op COVID-19-toeslag 

Beste [voornaam][naam] 

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

Uit ons onderzoek blijkt dat je geen recht hebt op de COVID-19-toeslag voor [voornaam kind(eren)], 
omdat: <motivering> 
 

1. je je aanvraag niet indiende voor 1 november 2020 (art. 5, decreet van 19 juni 20201). 
2. je gezinsinkomsten voor [maand] niet minstens 10 % lager liggen dan [maand] (art. 8, 

decreet van 19 juni 20201). 
3. het gedaalde inkomen van je gezin voor [maand] € [bedrag] bedraagt. Dat is meer dan het 

toegelaten grensbedrag van € 2.213,30 (art. 8, decreet van 19 juni 20201). 
4. je ons niet de gezinsinkomsten bezorgde voor de maanden januari/februari 2020 én 

maart/april/mei/juni 2020 (art. 8, decreet van 19 juni 20201). 
5. hij/zij geen recht heeft op het basisbedrag (art. 4, 1°, decreet van 19 juni 20201). 
6. Je kadastraal inkomen vreemd gebruik (gebouwen en/of gronden in je bezit die je niet zelf 

bewoont of gebruikt voor je beroep) te hoog is in vergelijking met je inkomen (art. 12, 
decreet van 19 juni 20201). Meer details op www.groeipakket.be/nl/ki-test.  

Heb je nog vragen over jouw Groeipakket? Contacteer ons gerust. Je vindt onze gegevens links 
bovenaan deze brief. 

Met vriendelijke groet 

Je consulent Groeipakket 

  

 
1 Decreet van 19 juni 2020 tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-
maatregelen. 
 
 
 
 
 



 

Een klacht? 
Ben je het niet eens met een beslissing of ben je niet tevreden over de dienstverlening? 

Je kunt terecht bij de Klachten- en Bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. 
 
Dat kan via: 

• telefoon: 02 897 10 60 (elke werkdag van 8.30 uur tot 16.30 uur) 

• e-mail: info@groeipakket.be 

• brief: Agentschap Uitbetaling Groeipakket, Klachten- en Bemiddelingsdienst, Trierstraat 9, 1000 
Brussel 

Je kunt een beroep instellen bij de Geschillencommissie 
Je moet het beroep elektronisch of schriftelijk instellen bij het secretariaat van de Geschillencommissie via: 

• e-mail: geschillencommissie@kindengezin.be 

• brief: Geschillencommissie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel  

Je kunt je verzoekschrift daar ook zelf indienen. 

Je hebt hiervoor drie maanden, te rekenen vanaf de derde dag na de dag waarop je op de hoogte werd 
gebracht van de beslissing. Die termijn wordt gestuit wanneer je een klacht of een verzoek tot bemiddeling 
hebt ingediend bij de Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. 
Het beroep bij de commissie is kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt 
beschouwd. (artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek). 
 
Je kunt tegen de beslissing van de Geschillencommissie en tegen een voorlopige maatregel van de 
voorzitter van de Geschillencommissie beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. 
Dat doe je door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift aangetekend te sturen naar de griffie van de 
arbeidsrechtbank bevoegd voor jouw kanton. Je vindt welke rechtbank bevoegd is voor jouw woonplaats via 
https://www.fons.be/een-klacht. 
Je kunt je verzoekschrift daar ook zelf indienen. 
Je hebt hiervoor drie maanden, te rekenen vanaf de derde dag na de dag waarop je op de hoogte werd 
gebracht van de beslissing van de Geschillencommissie. 
In beroep gaan kan kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd. (artikel 
1017 Gerechtelijk Wetboek). 
Je kunt zelf naar de rechtbank gaan of je laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van de vakbond 
met een schriftelijke volmacht. Een advocaat nemen kan op eigen kosten. De rechter kan ook je echtgenoot, 
de persoon met wie je wettelijk samenwoont of een (bloed)verwant toestemming verlenen om je te 
vertegenwoordigen met een schriftelijke volmacht. (artikel 728 Gerechtelijk Wetboek). 

Met een klacht kun je ook steeds terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst 
 
Dat kan via: 

• het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur 

• e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be 

• brief: Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86,1000 Brussel 

Je kunt ook langsgaan, als je vooraf een afspraak maakt. 
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