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Forfaitaire pleegzorgbijslag/pleegzorgtoeslag  -  Uitbetaling

Het decreet Groeipakket verwijst in situaties van pleegzorgplaatsing naar artikel 70ter 
van de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW). In deze vraagstelling wil ik in het bijzonder 
ingaan op de regeling rond de forfaitaire bijslag voor perspectiefbiedende plaatsing 
opgestart vóór 1 januari 2019.

Art. 70 van de AKBW stelt dat de forfaitaire bijslag verschuldigd is aan de 
bijslagtrekkende die de kinderbijslag voor het kind ontving onmiddellijk vóór de 
plaatsing(en), zolang die regelmatig contact onderhoudt met het kind of belangstelling 
toont voor het kind.

Als die bijslagtrekkende niet langer de voorwaarden van contact of belangstelling vervult, 
kan beslist worden de forfaitaire bijslag niet toe te kennen of toe te kennen aan de 
persoon die in zijn plaats voor een deel het kind opvoedt, door regelmatig contact te 
onderhouden met of belangstelling te tonen voor het kind.

De vraag die hierbij rijst, is: wat moet men verstaan onder ‘gezin van oorsprong’ als het 
gezin ontbonden is en de pleegplaatsing werd voorafgegaan door een EOT (Echtscheiding 
door Onderlinge Toestemming) met een gezamenlijke verantwoordelijkheid t.a.v. de 
opvoeding van de kinderen, beide (gescheiden) ouders een nieuw gezin gesticht hebben, 
en beiden bezoekrecht van hun gezamenlijk(e) kind(eren) hebben gekregen van de 
plaatsende overheid. Meestal wordt aan de moeder de forfaitaire 
pleegzorgbijslag/pleegzorgtoeslag uitgekeerd. Een probleem rijst echter wanneer de 
moeder niet bereid is de helft van die bijslag door te storten aan de vader, die evenzeer 
financiële steun kan gebruiken bij het bezoek van zijn kinderen.

Bij een gerechtelijke pleegplaatsing is het aan de jeugdrechter om tot een eventuele 
stopzetting of wijziging van de forfaitaire pleegzorgbijslag te beslissen. Ouders van wie 
kinderen geplaatst zijn kunnen hun zaak voor de familierechtbank of beslagrechter 
brengen om deze wijziging te vragen, maar de kosten van dergelijke procedures zijn in 
vele gevallen te hoog voor die ouders.

Zou het volgens de minister eerlijker zijn om de forfaitaire 
pleegzorgbijslag/pleegzorgtoeslag zoals beschreven in de vraagstelling, na een scheiding 
met EOT, door de uitbetalingsactor te laten uitkeren aan beide ouders, ieder voor de 
helft, via een vermelding op het plaatsingsbericht? Graag enige toelichting.
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Het Groeipakket vertrekt vanuit de verantwoordelijkheid van beide ouders als 
opvoedingsverantwoordelijke, vandaar dat beide ouders ook begunstigde zijn van het 
Groeipakket. De beide begunstigden kiezen samen op welke rekening het basisbedrag 
wordt gestort, de andere toelagen van het Groeipakket worden ook op deze gekozen 
rekening gestort, ook na een scheiding. In geval van co-ouderschap met gelijk verdeelde 
huisvesting wordt de sociale toeslag voor de helft toegekend aan de respectievelijke 
ouders/begunstigden die ervoor in aanmerking komen, aangezien er hier een 
inkomensonderzoek gebeurt in beide nieuwe feitelijke gezinnen. 

Het klopt dat voor plaatsingen opgestart voor 2019 er inderdaad overgangsmaatregelen 
gelden en dat onder de AKBW normaalgezien de moeder de bijslagtrekkende was en dus 
de gezinsbijslagen ontving/ontvangt. Sinds 2020 kunnen ouders echter kiezen om over 
te gaan naar het begunstigdensysteem en kunnen ze samen kiezen op welke rekening 
het Groeipakket wordt gestort. Indien ouders niet overeenkomen, dan is er een default-
optie ingebouwd in het Groeipakketdecreet, en kan de jongste kiezen. Een uitzondering 
maken voor de pleegzorgtoeslag is niet aangewezen. 

Het probleem situeert zich ook ruimer, namelijk in de niet-naleving van de afspraken in 
de EOT. Een oplossing kan op zich dus niet vanuit het Groeipakket komen gezien de 
diversiteit aan gezinsvormen, maar moet ruimer bekeken en aangepakt worden. 


