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Groeipakket  -  Uitbetaling bij jongeren in de jeugdhulp

Bij gezinnen waarvan de kinderen volledig of gedeeltelijk verblijven in een residentiële 
voorziening, kamertraining volgen of zelfstandig wonen met contextbegeleiding, wordt het 
groeipakket anders uitbetaald. Daarbij gaat er twee derden naar de voorziening en een 
derde naar de ouders of de jongere. De jeugdrechter zelf beslist naar wie de uitbetaling 
gaat. Indien de jeugdrechter beslist om een derde van het geld op de spaarrekening van 
de jongere te storten, dan moet de begeleidende sociale dienst van de jeugdrechtbank de 
nodige stappen ondernemen.

De klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat krijgt klachten over nalatigheid van 
de registratie van die aanvragen, met het gevolg dat er geen spaarrekening werd geopend. 
Dat kan zware gevolgen hebben voor de jongeren zelf, die vaak pas op hun 18 jaar beseffen 
dat die rekening nooit is geopend. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt daarom ook een 
nauwgezettere administratieve opvolging voor minderjarigen. Daarnaast zou er ook een 
systeem van compensatie of terugwerkende kracht moeten komen indien blijkt dat er 
administratieve fouten zijn gemaakt.

1. Kan de minister meedelen in hoeveel gevallen een derde van het groeipakket werd 
uitbetaald aan de ouders en in hoeveel gevallen aan de jongere (op een 
spaarrekening)? 

Graag een opsplitsing voor de voorbije drie jaar. Hoe evalueert de minister die cijfers?

2. Welke argumenten worden er gebruikt bij het storten van een derde van het 
groeipakket op een spaarrekening van de jongere?

3. Zijn er cijfers bekend van bij hoeveel jongeren er geen spaarrekening werd geopend 
door een administratieve fout? Hoe evalueert de minister die cijfers?

4. Gaat de minister initiatieven nemen om een compensatieregeling of een systeem van 
terugwerkende kracht op te zetten wanneer blijkt dat er een administratieve fout is 
gebeurd en er geen spaarrekening is geopend? Zo ja, binnen welke termijn dan? Zo 
niet, waarom niet?

5. Welke andere initiatieven neemt de minister om dergelijke fouten te vermijden?



WOUTER BEKE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD
op vraag nr. 192 van 4 december 2020
van SUZY WOUTERS

1. Voor kinderen die in een voorziening verblijven, is het uitgangspunt dat de ouders 
worden aangeduid als begunstigden van een derde van de gezinsbijslagen. In het 
belang van het kind kan de rechtbank oordelen dat dit gedeelte wordt uitbetaald op 
een rekeningnummer dat op naam van het kind staat. Een dergelijke opdeling was 
niet voorhanden in het federale stelsel. We kunnen dus enkel cijfers geven sinds de 
invoering van het Groeipakket.

Voor de 11.337 kinderen in een voorziening in 2019 werd in 7.505 gevallen het een 
derde aan de ouder (begunstigde voor plaatsing) toegekend en in 3.832 gevallen aan 
het kind zelf, op een spaarrekening. In 2020 (t.e.m. november 2020) waren er 
11.027 kinderen geplaatst. In 7.283 gevallen werd het een derde aan de ouder 
uitbetaald en in 3.744 gevallen aan het kind zelf op een spaarrekening.

2. De beslissing aan wie dit derde van het Groeipakket wordt toegekend, komt als volgt 
tot stand:

 in de vrijwillige hulpverlening (incl. dossiers opgevolgd door een 
gemandateerde voorziening) formuleert de contactpersoon-aanmelder een 
advies aan de intersectorale toegangspoort die uiteindelijk beslist over de 
bestemming;

 indien de jeugdrechtbank betrokken is, neemt de jeugdrechter op advies van 
de sociale dienst jeugdrechtbank deze beslissing.

Advies en beslissingen blijven maatwerk. Richtinggevende casusgebonden elementen 
die bij de beoordeling gehanteerd worden zijn onder meer de mate waarin er nog 
contact is tussen ouders en minderjarige, de mate waarin de ouders hun rol als 
opvoedingsverantwoordelijkheid t.a.v. de minderjarige effectief opnemen en de mate 
waarin ouders hun financiële verantwoordelijkheid t.a.v. de minderjarige opnemen.

3. Als de jeugdrechter beslist om het een derde op een spaarrekening van de jongere te 
laten storten en dit wordt geregistreerd door de Sociale Dienst Jeugdrechtbank 
(SDJ), dan wordt de rekening ook geopend en wordt de uitbetalingsactor van het 
Groeipakket verwittigd van de beslissing en de rekening. De uitbetalingsactoren 
reageren op de informatie die zij ontvangen van de plaatsende overheid. Er zijn geen 
administratieve fouten op dit vlak bekend, noch zijn hier cijfers over beschikbaar.

Als de Sociale Dienst Jeugdrechtbank te laat registreert, dan is het betaalde een 
derde ter goeder trouw gebeurd aan de ouder en zal dit voor het verleden niet 
worden teruggevorderd en op de spaarrekening worden gestort, maar gebeurt de 
uitbetaling op de spaarrekening vanaf de datum van de registratie.

Concrete cijfergegevens zijn er niet, maar indien een registratie niet correct zou zijn 
gebeurd, dan wordt dit rechtgezet. Er wordt voor alle jongeren waar dit beslist wordt 
een spaarrekening geopend.

4. Gezien het bij een laattijdige registratie gaat om een betaling ter goeder trouw, is dit 
reeds uitbetaald en kan het geen tweede maal uitbetaald worden. Een 



compensatieregeling of systeem van terugwerkende kracht is dan ook niet 
opportuun.

5. Er zijn geen initiatieven gepland.


