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Opname in een multifunctioneel centrum (MFC)  -  Impact op kinderbijslag

In normale omstandigheden zijn er goede afspraken rond de kinderbijslag wanneer een 
kind geplaatst wordt in een jeugdhulpvoorziening.

Bij een plaatsing van een minderjarige in een voorziening gaat namelijk automatisch twee 
derde van het basisbedrag naar de Vlaamse overheid (agentschap Opgroeien). 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. De plaatsende instantie kan echter beslissen om 
het resterende derde deel van het basisbedrag op een spaarrekening op naam van de 
minderjarige te plaatsen. De minderjarige kan over dat spaargeld beschikken zodra hij 18 
jaar wordt. 

Doordat de jongeren tijdens corona naar huis gingen, hadden toch vooral 
de kwetsbare ouders vragen rond deze manier van werken. Zo werd aan de 
multifunctionele centra (MFC’s) gevraagd om de twee derde in de gevallen dat de kinderen 
thuis verbleven door te storten. 

1. In hoeveel gevallen wordt de twee derde van het budget doorgestort omdat de 
kinderen in de thuissituatie verbleven? 

Graag een overzicht van het aantal kinderen die door corona nu thuis verbleven en 
het aantal kinderen waarvoor twee derde is doorgestort.

2. Staat er een timing op het doorstorten van het groeipakket aan de ouders?

3. Is er op deze vrijwillige doorstorting enige controle om na te gaan of dit ook werkelijk 
gebeurt?

4. Is deze vrijwillige maatregel  enkel van toepassing op MFC’s of ook in de bijzondere 
jeugdhulp?
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1. Het VAPH beschikt niet over de gevraagde gegevens. Aangezien het VAPH niet direct 
betrokken is in de uitbetaling van de kinderbijslag, wordt dit niet gevat door de 
administratieve processen. 

2. Indien er geen wettelijke bijdrage gevraagd dient te worden kan het MFC dit aan het 
gezin overmaken te rekenen vanaf het moment dat het kind of jongere niet langer in 
het MFC verblijft. Er is geen vaste termijn opgelegd aan de MFC’s. 

3. Het VAPH voert hierop geen controles uit. Het VAPH heeft hiervoor geen juridische 
basis. 

4. Deze maatregelen zijn ook van toepassing voor de voorzieningen Jeugdhulp.


