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Jongeren in een jeugdhulpvoorziening of pleegzorg  -  Spaarrekening

Wanneer een jongere in een voorziening wordt geplaatst, gaat automatisch 2/3 van het 
basisbedrag van het groeipakket naar de Vlaamse overheid. Het geld wordt dan 
voornamelijk gebruikt om de kosten van de plaatsing te betalen. De rest van het 
groeipakket, namelijk 1/3, gaat naar de bijslagtrekkende voor de plaatsing. In sommige 
gevallen kan echter door de plaatsende instantie beslist worden om 1/3 van het 
groeipakket op een spaarrekening te plaatsen voor de jongere. De jongere heeft dan 
toegang tot het spaargeld vanaf zijn 18 jaar.

Wat betreft pleegkinderen werd tot 2014 een spaarrekening geopend. Nadien werd die 
geïntegreerd in de totale kostenvergoeding voor de pleegzorgers. Zij kunnen dan zelf 
beslissen of ze al dan niet een spaarrekening voor de pleegkinderen openen.

1. In hoeveel gevallen werd de afgelopen drie jaren beslist om 1/3 van het groeipakket 
op een spaarrekening te plaatsen? Om welke redenen werd deze beslissing genomen? 
Graag een opsplitsing per jaar en per voorziening.

2. Hoeveel ontving de Vlaamse overheid door 2/3 van het groeipakket te ontvangen van 
kinderen die geplaatst zijn in een voorziening? Graag een overzicht voor de afgelopen 
3 jaren.

3. Is de minister van mening dat 1/3 van het groeipakket volstaat om alle kosten van de 
plaatsing te dekken?

4. Zijn er ook gevallen bekend waarbij het volledige groeipakket naar de Vlaamse 
overheid gaat in geval van plaatsing? Zo ja, op basis van welke argumenten werd 
hiervoor gekozen?

5. Zijn er momenteel nog pleegkinderen die een spaarrekening hebben van voor 2014? 
Zo ja, hoeveel?

6. Worden de pleegzorgers door de begeleiders goed geïnformeerd over het mogelijk 
opstarten van een spaarrekening voor het pleegkind?

7. Zijn er cijfers beschikbaar over hoeveel pleegouders ervoor kiezen om een 
spaarrekening voor het pleegkind te openen?

8. Beschikken de pleegouders volgens de minister over voldoende middelen om te 
kunnen sparen voor de pleegkinderen?

9. Welke initiatieven neemt de minister om de pleegkinderen te ondersteunen als ze op 
18 jaar de pleegzorg verlaten?
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1. In onderstaande tabel wordt per jaar weergegeven in hoeveel gevallen beslist werd 
om een derde van het groeipakket op een spaarrekening te plaatsen: 

1/3 groeipakket op spaarrekening Totaal
2018 1.235
2019 1.001
2020 1.072
2021 788
Eindtotaal 4.096

We kunnen deze gegevens niet per voorziening opsplitsen. 

De beslissing aan wie het derde 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 
toegangspoort die beslist over de bestemming van het derde;

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

Advies en beslissingen zijn altijd 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.

2. Onderstaande tabel geeft per jaar het totaal bedrag weer van tweede derden van het 
groeipakket dat de Vlaamse overheid ontving voor geplaatste minderjarigen. 

Ontvangst 2/3 groeipakket
2018 € 7.173.593,82 
2019 € 7.816.586,83
2020 € 9.772.865,79
tot en met oktober 2021 € 6.363.467,15

3. Bij plaatsing wordt twee derde van het groeipakket gebruikt als forfaitaire bijdrage in 
de kosten, omdat een deel van de opvoedingskost door de voorziening gedragen 
wordt. Deze regeling heeft evenwel niet de ambitie om effectief kostendekkend te zijn.

4. Er zijn geen gevallen bekend waarbij het volledige groeipakket naar de Vlaamse 
overheid gaat bij plaatsing van een minderjarige.

5. We beschikken enkel over informatie met betrekking tot het rekeningnummer en de 
jongere, niet over het soort verblijf dat aanleiding tot opening van een spaarrekening 



gaf. We mogen er wel van uitgaan dat er effectief nog pleegkinderen zijn die een 
spaarrekening hebben van voor 2014.

6. Alle diensten voor pleegzorg onderschrijven dat ‘spaargeld’ een thema is dat samen 
met het pleegkind, de pleegzorgers en ouders opgenomen wordt in het kader van de 
begeleidingsopdracht. Dit wordt vertaald in richtlijnen voor begeleiders, in het 
bijzonder m.b.t. de overgang van perspectiefzoekende naar perspectiefbiedende 
pleegzorg. 

7. We beschikken niet over cijfergegevens rond het aantal pleegouders dat kiest om een 
spaarrekening voor het pleegkind te openen. 

8. De integratie van het spaargeld in de onkostenvergoeding voor pleegzorgers en de 
installatie van de pleegzorgtoeslag creëren de budgettaire mogelijkheid voor 
pleegouders om, in overleg met de dienst voor pleegzorg, pleegkind, ouders en, 
desgevallend, gemandateerde voorziening of sociale dienst jeugdrechtbank, 
overwogen keuzes op maat van de casus te maken (zakgeld, spaargeld, …). Elementen 
die hierbij in rekening gebracht worden, zijn onder meer: afstemming met het al dan 
niet sparen voor eigen kinderen, duur en perspectief van de plaatsing, …

9. Het actieplan jongvolwassenen is het kader voor ons beleid ten aanzien van 
jongvolwassenen en de overgang van jeugd- naar volwassenhulp. Een belangrijke 
verwezenlijking, die ook van toepassing is op de pleegzorg, is de verruiming van de 
voortgezette jeugdhulp na de 18e verjaardag tot de leeftijd van 25 jaar. Daarnaast 
wordt in het actieplan veel aandacht besteed aan het voorbereiden van jongeren en 
hun context, op diverse levensdomeinen, zodat de overgang naar volwassenheid tijdig, 
planmatig en doordacht wordt voorbereid, o.a. met behulp van het ondersteuningsplan 
jeugdhulp. Aspecten als nazorg en de brug naar volwassenenhulpverlening krijgen hier 
ook een plaats in. 


