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In een jeugdinstelling geplaatste kinderen  -  Toegang tot het groeipakket en schooltoelage

Wanneer een minderjarige door de jeugdechter geplaatst wordt, dan gaat twee derde van 
het groeipakket naar de instelling en één derde wordt ofwel gestort op een rekening van 
de begunstigde (de ouders of opvoeders) ofwel op een geblokkeerde rekening op naam 
van het kind zelf. 

Het evaluatierapport van het groeipakket geeft aan dat eind juni 2020 er 7218 geplaatste 
kinderen waren waarvoor één derde betaald werd aan de begunstigde die ook tijdens de 
plaatsing de zorg voor het kind blijft opnemen. Er waren 3737 kinderen waarvoor het één 
derde gestort werd op een geblokkeerde spaarrekening op naam van het kind. Voor deze 
tweede groep moet de instelling een toelating krijgen van de jeugdrechter wanneer er 
uitgaven moeten gebeuren voor het kind, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een bril.

Sinds de inkapseling van de schooltoeslag binnen het groeipakket wordt ook de 
schooltoeslag op diezelfde geblokkeerde rekening gestort. Dus ook voor schooluitgaven 
moet de instelling een toelating krijgen van de jeugdrechter. Aangezien schooluitgaven 
heel frequent kunnen zijn, gaande van heel kleine bedragen tot grotere bedragen, zorgt 
dit voor een zware administratieve belasting voor de instellingen.

Ik leg enkele vragen voor specifiek met betrekking tot de situatie waarbij een kind 
geplaatst wordt en het groeipakket en de schooltoeslag gestort worden op een 
geblokkeerde rekening op naam van het kind.

1. Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van het aantal keren dat een instelling 
toelating vraagt aan de jeugdrechter om toegang te krijgen tot de geblokkeerde 
rekening, en het aantal keren dat dit werd toegestaan? 

2. Om welke type uitgaven gaat het precies wanneer instellingen toegang vragen tot de 
geblokkeerde rekening van het kind? 

3. Is het volgens de minister wenselijk om de toegang tot de schooltoelage makkelijker 
te maken voor instellingen? Zo ja, welke oplossingen zijn daarvoor mogelijk?
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1. We beschikken niet over cijfers wat betreft het aantal aanvragen en toestemmingen. 

2. Over het algemeen gaat dit over bijzondere kosten die gemaakt worden in functie 
van het welzijn van een minderjarige en wanneer het niet mogelijk is om deze 
kosten te verhalen bij de ouders of opvoedingsverantwoordelijken. Prototypische 
voorbeelden zijn bijzondere schoolkosten, aankoop van de nodige spullen of meubels 
wanneer een jongere op CBAW gaat, bekostigen van specifieke hobby’s, 
noodzakelijke persoonlijke spullen zoals een bril, etc.

3. Binnen Opgroeien wordt er dit jaar een onderzoek opgestart om enerzijds het 
systeem van de gebruikersbijdragen in kaart te brengen over de verschillende 
sectoren uit de jeugdhulp heen, en anderzijds een inventarisatie te maken van de 
andere kosten die cliënten dragen, maar ook van uitkeringen en premies die ze 
ontvangen (gelieerd aan hun verblijf in jeugdhulp). Het betreft een juridische analyse 
en een empirisch luik dat inzicht (en goede praktijken) zal geven hoe voorzieningen, 
en verwijzende instanties hiermee omgaan. De schooltoeslag zit hier dus ook in de 
scope. Het is de bedoeling te komen tot een richtinggevend kader dat in kaart brengt 
welke kosten de voorzieningen dragen en welke kosten (kunnen) worden 
doorgerekend aan de gebruiker.


