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Coronacrisis  -  Uitbetaling groeipakket voor minderjarigen die geplaatst zijn en tijdelijk 
weer thuis verblijven

Bij plaatsing van een minderjarige in een voorziening, gaat automatisch twee derde van 
het basisbedrag naar de Vlaamse overheid (Fonds Jongerenwelzijn). Dat geld dient om 
een deel van de kosten van de plaatsing te betalen. Het resterende derde gaat 
automatisch naar de bijslagtrekkende vóór plaatsing. Dat is meestal het geval als het 
kind of de jongere regelmatig naar huis gaat.

Omwille van het coronavirus en de genomen maatregelen, zijn er jongeren die thuis 
verblijven en niet meer naar de voorziening gaan.

1. Heeft de minister zicht op het aantal jongeren dat sedert het begin van deze corona-
crisis opnieuw in het gezin verblijft? Aantal, leeftijd?

2. Is er een regeling getroffen om gedurende de periode dat het kind weer thuis woont, 
het twee derde-gedeelte van het groeipakket aan de ouders te betalen ?

Zo neen, is er de intentie om een regeling te treffen en wat zou die regeling kunnen 
zijn?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 449 van 4 mei 2020
van ANN DE MARTELAER

1. Nee, er zijn geen cijfers beschikbaar. Jeugdhulp houdt geen cijfers bij van het aantal 
jongeren dat naar aanleiding van corona terug in het gezin verblijft. 

2. Een specfiieke regeling is er niet getroffen, maar er is eind maart wel een richtlijn 
vanuit Jeugdhulp verstuurd om de voorzieningen attent te maken dat het belangrijk is 
om het tijdelijk stopzetten van het verblijf correct te registeren. De uitbetaler 
Groeipakket betaalt immers de gezinsbijslagen uit volgens de gegevens die hij vanuit 
Jeugdhulp ontvangt. 

Als er bijgevolg een tijdelijke stopzetting is van het verblijf, en de uitbetaler wordt 
hiervan op de hoogte gebracht, dan ontvangen de ouders opnieuw het volledige bedrag 
aan gezinsbijslagen voor de periode dat het kind thuis verblijft. 

Indien een registratie toch niet werd aangepast, dan kunnen de organisaties en ouders 
alsnog afspraken maken over de tenlasteneming van de kosten tijdens deze tijdelijke 
veranderde situatie van het kind. 


