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I. SITUERING 

Met de zesde staatshervorming werden de gezinsbijslagen vanaf 1/1/2019 een bevoegdheid van de 
gemeenschappen en gewesten. Vlaanderen kiest daarbij expliciet voor een geïntegreerd 
gezinsbeleid, waarbij gezinsbijslag een basispijler is die hand in hand gaat met gezinsondersteuning 
en de participatie aan kinderopvang en onderwijs.  
De Vlaamse overheid nam de regie en de uitbetaling van het Vlaamse Groeipakket over van het 
federale agentschap FAMIFED vanaf 1 januari 2019.  
De regiefunctie over het Groeipakket wordt gescheiden van de operationele uitbetalingsfunctie.  

 Kind en Gezin (Opgroeien regie) neemt de rol op van regisseur en staat in voor de transitie 
binnen Vlaanderen. 

 De operationele uitbetalingsfunctie wordt uitgevoerd door het VUTG1 met een publieke 
uitbetalingsactor en met vier vergunde private uitbetalingsactoren. 

 
Deze nota wil een overzicht geven van de hooflijnen van de nieuwe regeling m.b.t. de gezinsbijslag 
en de toeslagen die vervat ligt in het decreet Groeipakket dat in werking is getreden op 1 januari 
2019. 
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-
initiatieven/1223327 
 
Daarnaast wordt specifiek ingegaan op de gevolgen van pleegzorg enerzijds en van de aanmelding 
voor bepaalde typemodules van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening anderzijds op de 
uitbetaling van de gezinsbijslag. 
 
Tenslotte wordt ingegaan op de interne procedure van registraties in Domino/Binc en het team 
Kinderbijslag die ervoor zorgen dat 2/3de van de gezinsbijslag aan het Fonds 
Jongerenwelzijn/VAPH/CKG wordt uitbetaald.  

II. HET GROEIPAKKET 

Elk gezin krijgt voor elk kind dat zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied2 en dat wordt 
geboren vanaf 1/1/2019 een Groeipakket bestaande uit 2 vaste bedragen (het startbedrag en het 
basisbedrag) en een jaarlijkse schoolbonus. Daar kunnen nog extra’s bovenop komen: toeslagen. 
 
Sinds de inwerkingtreding van het Groeipakket geldt het principe dat beide ouders van het 
rechtgevend kind aangewezen worden als begunstigden van de gezinsbijslagen.3  
In geval van twee begunstigden bepalen zij samen aan wie van hen de toelagen worden uitbetaald. 
De toelagen kunnen worden uitbetaald aan hen samen of aan een van hen. Ze geven daarvoor een 
bankrekening op aan de door hen gekozen uitbetalingsactor. Indien ze geen keuze maken voor een 
bankrekeningnummer of niet tot een akkoord komen, zullen de toelagen aan de jongste onder hen 
worden uitbetaald. 
 

 
1 Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid 
2 Voor Brusselse kinderen geldt het nieuwe decreet niet wat betreft de gezinsbijslagen, maar wel voor de 
participatietoeslagen (als men gebruik maakt van Nederlandstalig onderwijs of kinderopvang in Brussel). 
Voor de gezinsbijslag valt Brussel tot 2020 onder de huidige federale wetgeving. Erna zal voor Brussel een eigen 
regeling gelden. 
3 In een aantal situaties kan slechts één van de ouders worden aangewezen als begunstigde (bv. de overlevende 
ouder als één ouder overleden is, de ouder met exclusief ouderlijk gezag, …). 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1223327
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1223327
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Als de ouders het kind niet hoofdzakelijk opvoeden, kunnen de werkelijke opvoeders4 van het kind 
worden aangewezen als begunstigde(n) bijv. pleegouders.  
 
De bijslagtrekkende voor het rechtgevend kind op 31 december 2018 blijft de bijslagtrekkende voor 
dat kind, tenzij een wijziging in het ouderlijk gezag of in de opvoedingssituatie ( een wijziging door 
plaatsing in een instelling dan wel pleeggezin is ook een wijziging in de opvoedingssituatie) 5 van het 
kind zich voordoet. 

1. EEN STARTBEDRAG, BASISBEDRAG EN SCHOOLBONUS VOOR ELK KIND 

In het Groeipakket zitten twee vaste bedragen. Ze gelden zonder meer voor elk kind dat in 
Vlaanderen gedomicilieerd is. Deze 2 bedragen zijn het startbedrag en het basisbedrag. 

1. Elk kind krijgt eenmalig een startbedrag van 1.100 euro6 bij zijn geboorte (kraamgeld) of bij 
zijn adoptie. 

2. Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van 160 euro.  
 
Beide bedragen zijn voor ieder kind gelijk.  
 
Voor elk kind is er in augustus nog een extra duwtje in de rug voor de start van het schooljaar, de 
schoolbonus (universele participatietoeslag). Elk kind krijgt die maand een extra bedrag afhankelijk 
van de leeftijd7. De jaarlijkse schoolbonus (universele participatietoeslag) komt bovenop het 
basisbedrag (als kind recht heeft op basisbedrag, dan heeft het recht op schoolbonus, hier is het dus 
geen criterium dat het kind naar school moet gaan). 
 

2. TOESLAGEN ALS EXTRA ONDERSTEUNING 

 
 Extra ondersteuning zorgtoeslag en de sociale toeslag. 
 Stimuleren deelname aan kinderopvang en onderwijs  participatietoeslagen 

 

2.1. Zorgtoeslagen 

 
Bedoeling 
 
(Half)wezen, kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften en pleegkinderen extra 
ondersteunen. 
 
Wie? 
 

2.1.1. Wezentoeslag 
 

Een rechtgevend kind dat (half)wees wordt na 1 januari 2019, krijgt maandelijks een wezentoeslag 
bovenop het basisbedrag. Voor een weeskind is het bedrag 160 euro bovenop het basisbedrag, voor 

 
4 Maximum twee. 
5 Een wijziging in de opvoedingssituatie omvat een wijziging in de gezinssituatie doordat een nieuw kind in het 
gezin bijkomt, een wijziging door plaatsing in een instelling dan wel pleeggezin of een kind dat verhuist van 
de ene ouder naar de andere. 
6 Alle bedragen in deze nota betreffen niet-geïndexeerde bedragen. 
7 20 euro/jaar (geboorte tot 4 jaar); 35 euro/jaar (vanaf 5 jaar); 50 euro/jaar vanaf 13 jaar en 60 euro/jaar vanaf 
18 jaar. 
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een halfwees is het bedrag 80 euro bovenop het basisbedrag, ongeacht of de overlevende ouder 
samenwoont of niet 
 

2.1.2. Specifieke ondersteuningsbehoefte 
 
Het rechtgevend kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte ten gevolge van een handicap of 
aandoening geeft recht op een maandelijkse zorgtoeslag waarvan het bedrag gerelateerd is aan de 
specifieke noden van het kind ten gevolge van de handicap of aandoening8  
 

2.1.3. Pleegzorgtoeslag 
 
Het basisbedrag wordt verhoogd met een maandelijkse pleegzorgtoeslag van 61,79 euro als het kind 
geplaatst is in een pleeggezin, met uitzondering van de ondersteunende pleegzorg. De 
pleegzorgtoeslag komt verder aan bod in deel IV rubriek 1.2. 
 

2.2. Sociale toeslagen 

 
Bedoeling 
 
De draagkracht van minder kapitaalkrachtige gezinnen verhogen om hun kinderen meer kansen te 
geven om zich te ontwikkelen. 
 
Wie? 
 
Het bedrag van de sociale toeslag is afhankelijk van het inkomen en de grootte van het gezin en 
varieert tussen de 50 en 80 euro per kind per maand: 
 
 

JAARINKOMEN ≤ 30.378,60 EURO 
30.378,60 TOT 
60.000 EURO 

1 of 2 
rechtgevende 
kinderen 

50 euro  
per kind per maand  

geen toeslag 

Meer dan 2  
rechtgevende 
kinderen 

80 euro 
per kind per maand 

60 euro 
per kind per maand9 

 

2.3. Selectieve participatietoeslagen (vroegere schooltoelage) en studietoelage 

 
Bedoeling 
 
De participatietoeslagen stimuleren gezinnen om gebruik te maken van onderwijs.  
De participatietoeslagen zijn op maat van het kind en verbonden aan voorwaarden. 
 

 
8 Naargelang de ernst van de ondersteuningsbehoefte bedraagt de toeslag, 80,75 euro, 107,55 euro, 250,97 euro, 414,28 
euro, 471,07 euro, 504,71 euro of 538,36 euro. 
9 Op voorwaarde dat er in het gezin van de bijslagtrekkende/begunstigde een derde of volgend rechtgevend 
kind bij komt vanaf 1 januari 2019. 
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Wie? 
 
Vanaf het kleuteronderwijs kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een lager inkomen 
rekenen op een selectieve participatietoeslag of schooltoeslag. 
Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin en van het soort onderwijs  in een door de 
Vlaamse gemeenschap erkende of gesubsidieerde instelling. 
 
 Leerling: kleuter-, lager- en secundair onderwijs 
 Student: hoger onderwijs. De studietoelagen in het hoger onderwijs worden niet geïntegreerd 

in het Groeipakket maar blijven behouden binnen Onderwijs. Jongeren met recht op een 
studietoelage in het hoger onderwijs ontvangen aanvullend een beperkte selectieve 
participatietoeslag. 

 
Opm. Bij pleegzorg> 1 jaar gebeurt geen inkomenstoets. Voorwaarde is dat het pleegkind langer 
dan één jaar onafgebroken bij hetzelfde pleeggezin verblijft. 
 
 De pleegouders hebben recht op een volledige selectieve participatietoeslag leerling (= kleuter, 

lager en secundair onderwijs). Hierbij gebeurt geen inkomenstoets. 
 De pleegouders hebben recht op een volledige studietoelage voor studenten hoger onderwijs 

vanuit Onderwijs. Ook hierbij gebeurt geen inkomenstoets. 
 
 

2.4. Andere toelagen 

 
Kinderopvangtoeslag 
Toeslag van 3,17 euro per opvangdag in een niet-inkomensgerelateerde kinderopvang om de 
deelname te stimuleren van baby’s en peuters aan de kinderopvang tot op het moment dat het 
kind naar de kleuterschool gaat. 
 
Kleutertoeslag 
Kleuters van drie jaar die naar school gaan en kleuters van vier jaar die naar school blijven gaan en 
voldoende aanwezig zijn, krijgen twee jaar op rij een bedrag van 130 euro (ongeacht het inkomen 
van de ouders). 

III. WELKE REGELING? 

 Kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 stappen direct in het Groeipakket. 
 

 Kinderen geboren vóór 1 januari 2019 behouden hun basisbedrag, incl. een rang- en 
leeftijdstoeslag10.  
Ze stappen in het Groeipakket voor de participatietoeslag, eventuele sociale toeslag11 en 
kinderopvangtoeslag en krijgen vanaf augustus 2019 ook jaarlijks in augustus de schoolbonus, een 
extra bedrag afhankelijk van de leeftijd. 

 
10 Basisbedrag onder oude regeling blijft behouden.  Dit wordt aangevuld met een leeftijdstoeslag op 6, 12 en 
18 jaar. 
11 Van toepassing voor alle kinderen die voldoen aan de voorwaarden, ongeacht de geboortedatum: 
-Participatietoeslagen: zijn vanaf 1/1/2019 van toepassing op alle kinderen, ook kinderen die geboren zijn voor 
1/1/2019. De selectieve participatietoeslagen treden in werking vanaf het schooljaar 2019 – 2020. 
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Er worden overgangsmaatregelen voorzien voor de zorgtoeslagen en de kleutertoeslag.12 

IV. REGELING BIJ PLAATSING EN EFFECT OP GEZINSBIJSLAG 

Onder de gezinsbijslag wordt verstaan: het basisbedrag, de zorgtoeslagen, de sociale toeslagen en 
de universele participatietoeslag (jaarlijkse schoolbonus). 

1.  PLEEGZORG  

1.1. Begunstigden gezinsbijslag (artikel 17 decreet) 

De pleegzorger wordt beschouwd als de werkelijke opvoeder van het kind en dus als begunstigde 

van de gezinsbijslag ingeval van perspectiefzoekende en perspectiefbiedende pleegzorg => dus 

ontvangt de volledige gezinsbijslagen en eventuele toeslagen uit Groeipakket13. 

Tot 26/05/2020 stond de dienst voor pleegzorg in voor de melding naar de uitbetalingsactor.  Vanaf 

26/05/2020 registreert de dienst voor pleegzorg de pleegzorgsituaties in Binc (alsook de gegevens 

over het pleeggezin) en worden de meldingen met startdatum en soort pleegzorg automatisch 

verstuurd uit Binc zoals voor alle voorzieningen van Jeugdhulp 

Ook indien de plaatsing in een pleeggezin wordt stopgezet wordt de melding met einddatum aan de 

uitbetalingsactor automatisch verstuurd vanuit Binc na registratie van de einddatum 

1.2. Pleegzorgtoeslag (artikel 67 decreet) 

De forfaitaire toeslag bij pleegzorg blijft -weliswaar onder de nieuwe naam van pleegzorgtoeslag- 

behouden in het Groeipakket d.w.z. dat het basisbedrag wordt verhoogd met een maandelijkse 

 
-De kleutertoeslagen treden in werking vanaf 1 januari 2019. Kinderen die in 2018 2 respectievelijk 3 jaar zijn 
geworden, ontvangen in 2019 de 130€ voor 3 respectievelijk 4-jarigen op voorwaarde dat ze naar school gaan 
in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling. 
-Sociale toeslagen: de inkomensgrenzen van het Groeipakket (< 30.378,60 €, tussen 30.378,60 € en 60.000 €) 
worden vanaf 1/1/2019 ook voor kinderen geboren voor 1/1/2019 toegepast.  
Er wordt niet langer rekening gehouden met het socio-professioneel statuut van de ouders, wel met de grootte 
van het gezin. Hierdoor wordt de groep gezinnen die sociale toeslag krijgt uitgebreid (ook werkende gezinnen 
met een laag inkomen kunnen recht hebben) 

-De kinderopvangtoeslag geldt voor alle kindjes die voldoen aan de voorwaarden, dus ongeacht 
geboortedatum. Er zijn geen overgangsmaatregelen. 
12 Overgangsmaatregelen: 
-Zorgtoeslagen: 

 Wezentoeslag: verhoogde kinderbijslag voor wezen blijft toegekend (oud bedrag) aan het 
rechtgevend kind totdat het uitstroomt uit de gezinsbijslagen, voor zover ook na de inwerkingtreding 
van het decreet de overlevende ouder geen nieuw gezin vormt. 

 Specifieke ondersteuningsbehoefte: toeslag blijft behouden en wordt op identieke wijze 
overgenomen in het Groeipakket, dus geen verschil in toeslag voor kinderen geboren voor 1/1/2019 
en kinderen geboren vanaf 1/1/2019 

 Pleegzorgtoeslag: zie verder in deze nota 
-Participatietoeslagen: zijn vanaf 1/1/2019 van toepassing op alle kinderen, ook kinderen die geboren zijn voor 
1/1/2019. De selectieve participatietoeslagen treden in werking vanaf het schooljaar 2019 – 2020 
-De kleutertoeslagen treden in werking vanaf 1 januari 2019. Kinderen die in 2018 3 jaar zijn geworden, 
ontvangen in 2019 de 130€ voor 4-jarigen op voorwaarde dat ze naar school gaan in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende onderwijsinstelling. 
13 Kostenvergoeding pleeggezin ligt lager als het pleeggezin gezinsbijslag ontvangt 
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pleegzorgtoeslag van 61,79 euro als het kind geplaatst is in een pleeggezin, met uitzondering van de 

ondersteunende pleegzorg. 

Evenwel is de begunstigde van de pleegzorgtoeslag voor pleegplaatsingen na 1/1/2019 afhankelijk 

van het soort pleegzorg (perspectiefzoekend of perspectiefbiedend) 

Hieronder volgt een overzicht van de oude en nieuwe regeling: 

Oude regeling (artikel 70 ter Wet kinderbijslag) 
 
Bij een pleegplaatsing had de ‘bijslagtrekkende vóór plaatsing’ (meestal de moeder) recht op een 
forfaitaire kinderbijslag, 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, kon 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. 

CONCREET: het forfait werd in de oude regelgeving automatisch toegekend aan de 
bijslagtrekkende voor plaatsing vanaf het moment van kennisgeving van de pleegplaatsing 
door de dienst voor pleegzorg aan het kinderbijslagfonds, ook bij combinaties, tenzij de 
plaatsende overheid (ITP/ JR of jeugdrechtbank) daar anders over beslist.  

 
Dit gebeurt als volgt: 
 

 Buitengerechtelijke pleegplaatsingen: 
 

o Bij consensusdossiers formuleert het MDT (inclusief OCJ) in Insisto een advies over 
het uitbetalen van de forfaitaire bijslag aan de toegangspoort. Dat kan ook 
gedurende lopende niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening als er bv. 
een wijziging optreedt in de betrokkenheid van de ouders t.a.v. hun zoon/dochter.  
Het advies wordt overgenomen door het team Jeugdhulpregie en opgenomen in 
jeugdhulpverleningsbeslissing.  
 

o Bij besprekingsdossiers formuleert het team indicatiestelling een advies over het 
uitbetalen van de forfaitaire bijslag Het team IST meldt dit aan het team 
Jeugdhulpregie dat de beslissing volgt en opneemt in de 
jeugdhulpverleningsbeslissing.  

 
 Gerechtelijke pleegplaatsingen: 

 
In dit geval formuleert SDJ een advies over het niet uitbetalen van de forfaitaire bijslag aan 
de jeugdrechter. De sociale dienst meldt dit aan de JR/jeugdrechtbank die de beslissing 
opneemt in de beschikking of vonnis. 
 

Het is de plaatsende overheid die in het geval van een negatieve beslissing, deze beslissing zo snel 
mogelijk communiceert aan het betrokken kinderbijslagfonds van de bijslagtrekkende vóór plaatsing 
zodat die de betaling van de forfaitaire bijslag kan stopzetten. De stopzetting gaat in vanaf de maand 
volgend op de datum van ontvangst van de desbetreffende beslissing van de plaatsende overheid. 
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Nieuwe regeling voor pleegzorgplaatsingen vanaf 1/1/2019 (artikel 67 decreet van 27 april 2018 
tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid) 

Voor pleegplaatsingen na 1/1/2019 is de begunstigde van de pleegzorgtoeslag afhankelijk van het 

soort pleegzorg (perspectiefzoekend of perspectiefbiedend) 

 
 In het geval van perspectiefzoekende pleegzorg gaat de pleegzorgtoeslag naar de persoon 

die voorafgaandelijk aan de plaatsing van het rechtgevend kind in de pleegzorg de 
gezinsbijslagen ontving (tenzij bevoegde rechtbank in het belang van het kind de toeslag aan 
een ander persoon toekent) 
 

 In het geval van perspectiefbiedende pleegzorg gaat de pleegzorgtoeslag naar het pleeggezin 
zelf.  

 
De meldingen aan de uitbetalingsactor bevatten informatie over het soort pleegzorg aan de hand 
van de geregistreerde module in Binc. 

CONCREET: 

Er is (ook in het geval van perspectiefzoekende pleegzorg) geen advies meer mogelijk door 
een MDT (inclusief OCJ en SDJ) of door het team IST over de pleegzorgtoeslag. Het soort 
pleegzorg bepaalt naar wie de pleegzorgtoeslag gaat. De melding aan de uitbetalingsactor 
gebeurt door de pleegzorgdienst. 

Enkel de bevoegde rechtbank ( d.i. de familierechtbank voor buitengerechtelijke 
plaatsingen en de jeugdrechtbank voor gerechtelijke plaatsingen) kan op verzoek van een 
belanghebbende beslissen de toeslag aan een ander persoon toe te kennen. 

 
Overgangsregeling: verderzetting oude regeling zolang er geen wijziging plaatsvindt in de 
pleegplaatsing 
 
De bijslagtrekkende die de forfaitaire pleegzorgbijslag ontving op 31 december 2018, blijft die 
pleegzorgbijslag ontvangen zolang zich geen wijziging in de plaatsing in het pleeggezin voordoet ten 
aanzien van het rechtgevende kind en zolang de toekenning ervan niet wordt herroepen  
 
Zijn een wijziging: 

 overgang van perspectiefzoekende naar perspectiefbiedende pleegzorg of omgekeerd 
 verandering van pleeggezin  

Let op: een verlenging is geen wijziging!  
 
Bijkomend criterium om de pleegzorgtoeslag te behouden is het onderhouden van regelmatig 
contact of tonen van belangstelling voor het kind. Voor dossiers die onder de overgangsregeling 
vallen is dus wel nog een negatief een advies mogelijk van MDT (inclusief OCJ en SDJ) of team IST 
over de pleegzorgtoeslag. 
 
De uitbetalingsactor kan beslissen de forfaitaire pleegzorgbijslag niet langer toe te kennen als de 
plaatsende overheid (ITP of jeugdrechter/jeugdrechtbank) laat weten dat de begunstigde geen 
regelmatig contact meer onderhoudt met het kind of geen belangstelling toont voor het kind. 
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In dat geval wordt de betaling van de forfaitaire pleegzorgbijslag stopgezet vanaf de maand volgend 
op de datum van ontvangst van de desbetreffende beslissing van de plaatsende overheid. 
 
Insisto 
 
In Insisto zijn sinds 1/2/2019 3 opties zijn voorzien 
 

1. Voor nieuwe dossier (nieuw A-doc) vanaf 1/1/2019: nieuwe regeling 
2. Voor herindicaties bij lopende pleegzorg: hier wordt automatisch doorverwezen naar de 

overgangsregeling. Er wordt voorzien in de optie om toch te kiezen voor de nieuwe regeling 
ingeval van verandering van typemodule of bij verandering van pleeggezin  

3. Brussel Hoofdstedelijk Gewest: hier wordt automatisch doorverwezen naar de 
overgangsregeling aangezien Brussel tot en met 2020 nog onder de federale regelgeving valt. 

 

1.3. Pleegzorg en selectieve participatietoeslag 

 
De pleegouders hebben recht op een volledige selectieve participatietoeslag leerling (= kleuter, lager 
en secundair onderwijs) op voorwaarde dat het pleegkind of de pleeggast langer dan één jaar 
onafgebroken bij hetzelfde pleeggezin verblijft. Hierbij gebeurt geen inkomenstoets. 
 
Vanuit Onderwijs wordt de volledige studietoelage voor studenten hoger onderwijs toegekend.  Ook 
hierbij gebeurt geen inkomenstoets. 

 

2. GEVOLGEN BIJ AANMELDEN BIJ ITP VAN EEN MINDERJARIGE VOOR BEPAALDE 
TYPEMODULES NRTJ 

2.1. EFFECT OP 2/3DE VAN DE GEZINSBIJSLAG 

 Als volgende typemodules bij de poort worden ingezet, gaat 2/3de van de gezinsbijslag naar 
het Fonds Jongerenwelzijn/ Opgroeien in geval van een voorziening Jeugdhulp of naar (een 
voorziening van) het VAPH of CKG, afhankelijk van wie de kosten ten laste heeft: 

− Kamertraining (JH) 

− Verblijf voor minderjarigen, lage en hoge frequentie (JH) 

− Verblijf in functie van diagnostiek, lage en hoge frequentie (JH) 

− Verblijf voor minderjarigen met (een vermoeden van) handicap (VAPH) 

− Verblijf voor minderjarigen met een handicap (kortdurend) (VAPH) 

− Verblijf voor minderjarigen met een handicap (langdurig) (VAPH) 

− Verblijf voor kinderen (CKG) 

− Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en in een kleinschalige 
wooneenheid (JH 

− Beveiligend verblijf voor minderjarigen (JH 

Opm. De implicaties op de gezinsbijslag zijn er ook voor verblijf met een lage frequentie. 
Voor de modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en kleinschalige 
wooneenheden geldt dat er slechts een effect op de kinderbijslag is tot de leeftijd van 18 
jaar. 

 
 Als tot een verblijf in volgende voorzieningen met kosten ten laste van Opgroeien wordt 

beslist, gaat 2/3de van de gezinsbijslag naar het Fonds Jongerenwelzijn (enkel van toepassing 
in gerechtelijke HV) 
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− Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis  

− Psychiatrische Ziekenhuizen 

− Opvang in Schoolinternaten 

− Opvang in Psychiatrie 

− Psychiatrische verzorgingstehuizen 
 

 Als tot een verblijf in de GI (niet gemoduleerd) wordt beslist, gaat 2/3 van 
 de gezinsbijslag naar het Fonds Jongerenwelzijn 
 

 De voorzieningen VAPH en de CKG’s vragen een ouderbijdrage. De ouderbijdrage in het 
VAPH kan meer bedragen dan 2/3de van de gezinsbijslag. In dat geval wordt de bijkomende 
bijdrage rechtstreeks aan de ouders gevraagd. De ouderbijdrage kan ook lager zijn dan 2/3de 
van de gezinsbijslag14. In situaties van maatschappelijke noodzaak (bij tussenkomst 
gemandateerde voorziening of jeugdrechtbank) is de ouderbijdrage nooit meer dan 2/3de  
van de gezinsbijslag. 
 

2.1.1. Bij de opstart van de typemodule NRTJ zonder intersectorale combinaties 

 
Voor alle bovenstaande typemodules, behalve pleegzorg, geldt dat bij opstart van deze hulp 2/3de 
van de gezinsbijslag wordt ingehouden bij de “bijslagtrekkende/begunstigde(n) vóór plaatsing”.  
 
 Voor de typemodules van het VAPH en verblijf in een CKG gebeurt daarvoor een melding aan 

de uitbetalingsactor door de desbetreffende voorziening die de hulpverlening uitvoert.  
 

 Voor de opstart van de overige hogergenoemde typemodules verblijf van Opgroeien gebeurt de 
melding aan de uitbetalingsactor door het Team Plaatsingen Groeipakket van de afdeling 
Strategie en Ondersteunende diensten vanuit ‘Domino kinderbijslag’. 

 
Domino kinderbijslag’ is vanaf 13/06/2017 operationeel.  De berichten vanuit Domino 
Kinderbijslag worden dagelijks verstuurd naar de uitbetalingsactor op basis van een registratie 
van plaatsing in: 

− Domino voor internaten en psychiatrie 

− Domino GI voor plaatsingen in de gemeenschapsinstellingen 

− Binc voor plaatsingen in de erkende voorzieningen 

− Binc voor nieuwe pleegzorgsituaties geregistreerd door de dienst voor pleegzorg vanaf 
26/05/2020 
 

 2.1.2. Bij de stopzetting van de typemodule NRTJ onder intersectorale combinaties 

 
 De datum waarop de verblijfsmodule bij een voorziening jeugdhulp of een pleegzorgsituatie  

wordt stopgezet moet, van zodra bekend, worden ingegeven in Domino/Domino GI/Binc.  Er 

 
14 In dit geval wordt dit door de VZ terug gestort aan de ouders. 
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vertrekt de dag na registratie in Domino/Domino GI/Binc een bericht naar de uitbetalingsactor 
met de einddatum, ook als de einddatum in de toekomst ligt.   
 

 Indien de plaatsing in een voorziening VAPH of CKG wordt stopgezet, is het de voorziening zelf 
die communiceert aan de uitbetalingsactor.  

 

2.1.3. Bij de opstart van de typemodule NRTJ met intersectorale combinaties, behalve 
combinaties met pleegzorg 

 
In situaties waarbij er een combinatie is van verblijfsmodules van Opgroeien, het VAPH en/of CKG, 
geldt een andere regeling voor de 2/3de gezinsbijslag. Combinaties met pleegzorg komen verder aan 
bod in rubriek 2.1.5 
 
Principe: waar het zwaartepunt van het verblijf ligt volgens de jeugdhulpbeslissing (dossiers ITP) of 
volgens de beschikking van de JR /vonnis van de jeugdrechtbank, gaat 2/3de van de gezinsbijslag 
naartoe. Bijv.: 3 dagen verblijf voorziening Jeugdhulp, 4 dagen verblijf voorziening VAPH: 
gezinsbijslag gaat naar de voorziening van het VAPH. 
 

 Buitengerechtelijke dossiers: 
ITP (team jeugdhulpregie) neemt in situaties waarbij combinaties NRTJ-hulp worden ingezet in 
de jeugdhulpverleningsbeslissing op bij wie het zwaartepunt ligt en aan wie 2/3 van de 
gezinsbijslag toekomt ( Opgroeien/VAPH/CKG). 
 
 Gerechtelijke dossiers : 

Jeugdrechter of jeugdrechtbank neemt in beschikking of vonnis op bij wie het zwaartepunt ligt 
en aan wie 2/3 van de gezinsbijslag toekomt (Opgroeien/VAPH/CKG) 

 
Dit is de basis voor correcte registratie in Domino/Binc en dus de juiste communicatie aan de 
uitbetalingsactor. 
 

▪ Bij opstart van het verblijf kijkt de uitbetalingsactor voor uitbetaling van de 

gezinsbijslag naar de datum van de jeugdhulpbeslissing en waar het kind 

verblijft op de 1ste dag van de maand. Als de jeugdhulpbeslissing met 

verblijfsmodules nog niet liep op de 1e dag van de maand, gaat de gezinsbijslag 

voor die hele maand naar de bijslagtrekkende/begunstigde(n) vóór plaatsing. 

De uitbetaling aan de voorziening/Fonds Jongerenwelzijn gaat dan in op de 1e 

dag van de volgende maand. 

▪ Idem bij wijziging van verblijf. Er moet een melding aan de uitbetalingsactor 

gebeuren bij wijziging van de situatie: op het ogenblik van de melding wordt er 

gekeken naar waar het zwaartepunt ligt van het verblijf op de eerste dag van de 

maand. 

▪ De basis van het versturen van de melding is dus de correcte registratie in 

Domino/Binc. Enkel indien het zwaartepunt bij Jeugdhulp ligt, moet de melding 

aan de uitbetalingsactor vertrekken vanuit Jeugdhulp In de andere gevallen 

gebeurt de melding door de voorziening VAPH of het CKG.  

▪ Als VAPH of CKG de melding doet, moet in Domino de maatregel worden 

gekozen “combinatie zwaartepunt VAPH/K&G”. In Binc moet bij “verblijf 
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elders” “ja” worden aangegeven. Alleen bij deze correcte registratie vertrekt er 

vanuit Jeugdhulp geen melding aan de uitbetalingsactor. 

▪ Belangrijk is de communicatie aan de voorzieningen: als het zwaartepunt van 

het verblijf ligt bij de voorziening Jeugdhulp en 2/3de van de kinderbijslag naar 

het Fonds Jongerenwelzijn gaat – mag de voorziening VAPH/CKG niet 

communiceren aan de uitbetalingsactor dat de jongere in de voorziening 

verblijft. Als de uitbetalingsactor een vraag stelt naar mogelijk verblijf van die 

minderjarige in de voorziening – en alleen dan – meldt de voorziening dat de 

minderjarige ook in een andere voorziening verblijft en dat de gezinsbijslag aan 

die voorziening moet overgemaakt worden (conform de jeugdhulpbeslissing).  

 

2.1.4. Bij stopzetting of wijziging van de typemodules verblijf met intersectorale 
combinaties, behalve pleegzorg 

 
Wordt de typemodule verblijf van Opgroeien waar het zwaartepunt lag stopgezet, dan doet het team 
Plaatsingen Groeipakket hierover een melding aan de uitbetalingsactor. Bij het VAPH en CKG zal de 
melding door de voorziening zelf gebeuren.  
 
De datum waarop de verblijfsmodule bij een voorziening Jeugdhulp wordt stopgezet moet, van zodra 
bekend, worden ingegeven in Domino/Binc.  De dag na de registratie vertrekt een bericht vanuit 
Domino KB naar de uitbetalingsactor met de einddatum.  
 
Wijzigt het zwaartepunt structureel gedurende de uitvoering van de jeugdhulpverlening, dan zal 
hiervoor een nieuwe jeugdhulpverleningsbeslissing nodig zijn. Die vermeldt eveneens de 
begunstigde voor 2/3de en 1/3de van de gezinsbijslag.  

2.1.5. Bij combinaties met pleegzorg 

Start combinatie met pleegzorg 

 

Indien er een combinatie van verblijf met pleegzorg gebeurt, worden de pleegouders beschouwd als 
het natuurlijk gezin en gelden dezelfde regels als bij een gewone plaatsing:  
 

 2/3e van de gezinsbijslag wordt geïnd door Fonds Jongerenwelzijn/VAPH/CKG;  
De beslissing over toekenning 2/3e aan Fonds Jongerenwelzijn/VAPH/CKG en 1/3e aan het 
pleeggezin wordt vermeld in de jeugdhulpverleningsbeslissing of in de beschikking van de 
jeugdrechter/het vonnis van de jeugdrechtbank  
De melding aan de uitbetalingsactor over de 2/3e gebeurt voor voorzieningen Jeugdhulp 
(Opgroeien) door het team Plaatsingen Groeipakket oor het VAPH en K&G door de 
voorziening zelf.  
 

 1/3e van de gezinsbijslag behoort toe aan het pleeggezin.  
Opm. ook wanneer perspectiefbiedende pleegzorg hoge frequentie gecombineerd wordt 
met laagfrequent verblijf in een voorziening, wordt slechts 1/3de toegekend aan het 
pleeggezin. 
De plaatsende instantie registreert de beslissing tot betaling 1/3de aan het pleeggezin in 
Domino.  Deze beslissing wordt de volgende dag aan de uitbetalingsactor verstuurd.  Indien 
er geen afzonderlijke beslissing wordt geregistreerd zal de uitbetalingsactor de 1/3de betalen 
aan de bijslagtrekkende/begunstigde(n) voor initiële plaatsing. 
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Stopzetting combinatie met pleegzorg 

 

Bij stopzetting van het verblijf in een voorziening in combinatie met pleegzorg meldt het team 
Plaatsingen Groeipakket de voorziening VAPH of CKG dit aan de uitbetalingsactor met het oog op de 
stopzetting van de uitbetaling 2/3e van de gezinsbijslag aan het Fonds Jongerenwelzijn/Opgroeien, 
voorziening VAPH of CKG.  
De beslissing 1/3e blijft geldig zolang ze niet wordt beëindigd met een einddatum wanneer de 
plaatsende instantie dezelfde blijft. 
 
Ook indien de verblijfsmodule in een voorziening (ingezet in combinatie met pleegzorg) wijzigt 
omdat de jongere naar een andere voorziening gaat, al dan niet naar een voorziening in een andere 
sector, blijft de beslissing 1/3e naar het pleeggezin geldig en zal de beslissing niet opnieuw moeten 
gemeld worden aan de uitbetalingsactor.  
 
Wanneer het pleeggezin terug voltijds de minderjarige opvangt, dient de dienst voor pleegzorg dit 
correct te registreren in Binc, waarna het team Plaatsingen Groeipakket de melding verstuurt naar 
de uitbetalingsactor. 

2.2. Effect op 1/3de gezinsbijslag  

2.2.1 Principe 

Voor de meeste plaatsingen die een aanvang hebben genomen voor 1 januari 2019 zal het 1/3de van 

de gezinsbijslagen worden uitbetaald aan de bijslagtrekkende van voor de plaatsing. 15 

Voor plaatsingen die een aanvang hebben genomen na 1 januari 2019 zal het 1/3de van de 

gezinsbijslagen worden uitbetaald aan de begunstigden van voor de plaatsing (in principe zijn dit de 

beide ouders).16  

In geval van twee begunstigden bepalen zij samen aan wie van hen de toelagen worden uitbetaald. 

De toelagen kunnen worden uitbetaald aan hen samen of aan een van hen. Ze geven daarvoor een 

bankrekening op aan de door hen gekozen uitbetalingsactor. Indien ze geen keuze maken voor een 

bankrekeningnummer of niet tot een akkoord komen, zullen de toelagen aan de jongste onder hen 

worden uitbetaald. 

2.2.2. Financiële beslissing van plaatsende overheid 

 

De plaatsende instantie (ITP of jeugdrechtbank) kan van bovenvermeld principe afwijken door te 

beslissen: 

2.2.2.1. Betaling 1/3 aan een specifieke begunstigde 

 
 De toegangspoort (team JHR) kan in de jeugdhulpverleningsbeslissing op advies van de CPA 

of consulent OCJ beslissen om het resterende 1/3de  van de gezinsbijslagen toe te kennen 
aan een ander persoon dan de bijslagtrekkende/begunstigde(n) vóór plaatsing 

 
15 Het 1/3 van de gezinsbijslagen zal aan de begunstigden voor de plaatsing worden uitbetaald indien er zich 
een wijziging in het ouderlijk gezag of in de opvoedingssituatie van het kind heeft voorgedaan. 
16 In een aantal situaties kan slechts één van de ouders worden aangewezen als begunstigde (bv. de 
overlevende ouder als één ouder overleden is, de ouder met exclusief ouderlijk gezag, …). 
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met name aan een specifiek persoon (bv. enkel aan de vader, aan een tante waarbij de 

minderjarige in het weekend verblijft, …). Er kan ook beslist worden het 1/3 te verdelen over 

beide ouders, dus elk 1/6  

 

 Idem voor gerechtelijke dossier: in dit geval is het de jeugdrechter of jeugdrechtbank die 

het 1/3 aan één specifiek persoon (bijv. enkel aan vader of enkel aan moeder of aan een 

tante waarbij het kind tijdens het weekend verblijft ) of op een geblokkeerde spaarrekening 

toekent in een aparte financiële beslissing in de beschikking of het vonnis op advies van de 

consulent SDJ. Er kan ook beslist worden het 1/3 te verdelen over beide ouders, dus elk 1/6 

. 

Concreet: 
De plaatsende instantie heeft geen correcte informatie over de begunstigde(n).   
Indien de plaatsende instantie in het belang van de minderjarige het 1/3de aan (een) specifieke 
begunstigde(n) (bijv 1 specifieke ouder of een ander specifiek persoon bijv tante of grootouders ) 
ofwel op een geblokkeerde spaarrekening wil toekennen, moet hiertoe een advies en dus 
financiële beslissing worden genomen 

 
 
-Wijzigt er iets in de situatie gedurende de uitvoering van de jeugdhulpverlening (bv. ouders geraken 
weer betrokken bij hun zoon/dochter; of het tegendeel, de ouders zijn niet meer betrokken bij hun 
zoon/dochter) en er zou iets aan de beslissing over 1/3de  van de gezinsbijslagen moeten 
veranderen, dan moet de CPA of de consulent OCJ dit melden aan het team IST . Team IST maakt de 
wijziging vervolgens over aan het team JHR die ze opneemt in een (aangepaste) 
jeugdhulpverleningsbeslissing. De wijziging moet ook in Domino worden ingevoerd. 
Idem voor gerechtelijke dossier: in dit geval kan de melding van de wijziging gebeuren aan de sociale 
dienst die dit overmaakt aan de jeugdrechtbank en deze opneemt in een aparte financiële beslissing. 
 

2.2.2.2. Betaling 1/3 op een geblokkeerde spaarrekening op naam van de minderjarige 

 
 De toegangspoort poort (team JHR) kan in de jeugdhulpverleningsbeslissing op advies van 

de CPA of consulent OCJ beslissen om het resterende 1/3de  van de gezinsbijslagen toe te 
kennen aan de minderjarige op een geblokkeerde spaarrekening 
Zie : art. 37 BVR integrale jeugdhulp17  

 Idem voor gerechtelijke dossier: in dit geval is het de jeugdrechter of jeugdrechtban/3 op 
een geblokkeerde spaarrekening toekent in een aparte financiële beslissing in de beschikking 
of het vonnis op advies van de consulent SDJ. 

 

17 Met behoud van artikel 26 van het decreet van 12 juli 2013, beslist het team Jeugdhulpregie in voorkomend geval over: 
1° de prioritering van een dossier; 
2° de toekenning van subsidies voor een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod als vermeld in artikel 67, tweede lid, 
van het decreet van 12 juli 2013, als de inschakeling van een intersectoraal zorgnetwerk als vermeld in artikel 1, 4°, van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair 
toe te wijzen hulpvragen, niet noodzakelijk is; 
3° de aanwending van het resterende bedrag van het derde van de gezinsbijslagen ter uitvoering van artikel 68, § 2, 
van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid 
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Zie art. 79 BVR integrale jeugdhulp18 

 
De melding van de beslissing 1/3de van de gezinsbijslag aan de jongere via storting op een 
spaarrekening wordt uitsluitend door het Team Plaatsingen Groeipakket van het agentschap 
Opgroeien aan de uitbetalingsactor gemeld  (ook wanneer het een plaatsing betreft in een 
voorziening VAPH of CKG.  (op basis van de in Domino geregistreerde financiële beslissing, die 
dagelijks wordt ingeladen in de ‘Domino kinderbijslag’.    
 
Het  team Plaatsingen Groeipakket bij het agentschap Opgroeien opent vervolgens een rekening bij 
BNP Paribas19. 
 
De rekeningen zijn geblokkeerd en dus met de clausule dat de toestemming van de jeugdrechtbank 
( in geval van gerechtelijke dossiers)  of  de toegangspoort ( in geval van buitengerechtelijke dossiers) 
nodig is om geld af te halen voor de leeftijd van 18 jaar 
 
 
-Wil de minderjarige geld opnemen van zijn spaarrekening waar 1/3de van de gezinsbijslagen op 
wordt gestort, dan moet hij/zij hiervoor toestemming vragen aan de plaatsende overheid (ITP/JR of 
jeugdrechtbank) 

“Artikel 37 van het BVR betreffende de integrale jeugdhulp zegt hierover het volgende:  
De bedragen, overgeschreven op de spaarrekeningen van de minderjarigen die geplaatst zijn 
in uitvoering van het decreet van 12 juli 2013, kunnen niet worden afgehaald zonder 
uitdrukkelijke machtiging van de toegangspoort of de jeugdrechter.” 

 
Als de minderjarige bij het beëindigen van de hulpverlening één of meer spaarrekeningen heeft, licht 
de jeugdhulpaanbieder of de sociale dienst die met het dossier is belast, de ouders van de 
minderjarige en de minderjarige in van het bestaan van die spaarrekeningen  
 
Werd er door een fout van de uitbetalingsactor ten onrechte 1/3de van de gezinsbijslagen gestort op 
de spaarrekening van de minderjarige, dan kan de uitbetalingsactor de ten onrechte gestorte 
bedragen terugvorderen.  Hiervoor dient de uitbetalingsactor een vraag te richten aan de 
toegangspoort of de jeugdrechter om toestemming te verlenen aan de bank om het ten onrechte 
gestorte bedrag terug te laten betalen.  De uitbetalingsactor maakt het document met toestemming 
over aan de bank die de terugbetaling uitvoert.  Ook omgekeerd, indien het 1/3de ten onrechte aan 
1 van de ouders werd gestort in plaats van op spaarrekening van de minderjarige, zal de 
uitbetalingsactor dit rechtzetten en terugvorderen van de ouders. 

2.2.3. Specifieke situatie van NBMV 

2.2.3.1. NMBV is zelf begunstigde van 1/3 gezinsbijslag en niet de voogd 

 

 
18 Een navorsingsopdracht die de sociale dienst uitvoert met toepassing van artikel 57, tweede lid, van het decreet van 12 
juli 2013, resulteert in een schriftelijk verslag dat de volgende gegevens bevat: 
8° de aanwending van het resterende bedrag van het derde van de gezinsbijslagen ter uitvoering van artikel 68, § 2, van 
het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.. 
19 Dat gebeurt in groep. Er is een afspraak met de bank BNP Paribas: zij bezorgen ons een cluster geclausuleerde 

rekeningnummers.  De toepassing selecteert uit de cluster een nummer van zodra er een 1/3de beslissing op spaarrekening 
wordt geregistreerd in Domino en bezorgt de identiteitsgegevens die aan dat nummer verbonden zijn aan de bank.  De 
bank koppelt de identiteit van de minderjarige aan het rekeningnummer en bevestigt ons van zodra de rekening werd 
geopend. 
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Het uitgangspunt is dat de ouders worden aangeduid als begunstigden van het één/derde van de 
gezinsbijslagen (artikel 57 decreet 27 april 2018). Indien de ouders het kind niet hoofdzakelijk 
opvoeden, kan de werkelijke opvoeder als begunstigde worden aangeduid (59 decreet). Een voogd 
is geen werkelijke opvoeder van een NBMV in NRTJ.  
Dit heeft tot gevolg dat een niet-begeleide minderjarige vreemdeling als een begunstigde van 
zichzelf wordt beschouwd en de gezinsbijslagen op een rekening op naam van de NBMV dienen te 
worden uitbetaald. 
 

2.2.3.2.Communicatie naar de voogd 

 

• Voor de buitengerechtelijke dossiers wordt de jeugdhulpverleningsbeslissing door de 
toegangspoort opgestuurd naar de voogd:  op die jeugdhulpbeslissing wordt concreet 
vermeld welke jeugdhulp voor hoelang wordt ingezet alsook volgende vermelding met 
betrekking tot de gezinsbijslag 
‘Wanneer er hulp met verblijf start, zal twee derde van de gezinsbijslag worden ingehouden. 
Het overige één derde wordt op een geblokkeerde spaarrekening op naam van … (naam van 
de jongere) gezet. 

 

• Voor jeugdrechtbank dossiers is het de griffie die een kopie van de beschikking of het 
vonnis moet bezorgen aan de voogden toe aangezien de jeugdrechter in zijn beschikking of 
de jeugdrechtbank bij vonnis beslist over de aanwending van het 1/3 op een geblokkeerde 
spaarrekening. Dat zijn dus niet onze diensten.  

 

2.2.3.3 Geld afhalen van geblokkeerde rekening door de voogd 

 
“Artikel 37 van het BVR betreffende de integrale jeugdhulp zegt hierover het volgende:  
De bedragen, overgeschreven op de spaarrekeningen van de minderjarigen die geplaatst zijn in 
uitvoering van het decreet van 12 juli 2013, kunnen niet worden afgehaald zonder uitdrukkelijke 
machtiging van de toegangspoort of de jeugdrechter.” 
 
Een voogd kan zich ook altijd wenden tot de plaatsende instantie en toelating vragen geld af te 
halen (vóór 18 jaar) voor bepaalde uitgaven20.  
 
 

3. COMMUNICATIE OVER DE EFFECTEN OP DE GEZINSBIJSLAG 

3.1. Communicatie bij start hulpverlening 

 
Buitengerechtelijke plaatsingen  
 
De CPA of het MDT (inclusief OCJ) licht de ouders in over het feit dat 2/3de van de gezinsbijslagen 
wordt ingehouden ten behoeve van naar het Fonds Jongerenwelzijn of (een voorziening van) K&G of 
(een voorziening van) het VAPH, afhankelijk van wie de kosten ten laste heeft. 
 
De CPA of het MDT (inclusief OCJ) licht de ouders in over het advies m.b.t. 1/3de van de 
gezinsbijslagen dat ze opneemt in het A-document. Indien andere jeugdhulpaanbieders een advies 
opnemen in het A-document, lichten ze ouders hier ook over in. 

 
20 Er is hiertegen geen interne beroepsmogelijkheid voorzien, enkel Raad van State 
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Het team JHR neemt de beslissing mee op in de jeugdhulpbeslissing indien de jeugdrechtbank niet 
betrokken is. De beslissing vermeldt steeds naar wie de 1/3de  van de gezinsbijslag gaat.  
 
Gerechtelijke plaatsingen  
 
SDJ licht de ouders in over het feit dat 2/3de van de gezinsbijslagen wordt ingehouden ten behoeve 
van naar het Fonds Jongerenwelzijn of (een voorziening van) K&G of (een voorziening van) het VAPH, 
afhankelijk van wie de kosten ten laste heeft. 
 
SDJ licht de ouders in over het advies m.b.t. 1/3de van de gezinsbijslagen dat ze geeft aan de 
jeugdrechter/jeugdrechtbank.  
 
De beslissing over bestemming 1/3de van de gezinsbijslagen wordt ook opgenomen in de beschikking 
van de jeugdrechter of het vonnis van de jeugdrechtbank. 

3.2. Communicatie tijdens de hulpverlening over de spaarrekening van de 
minderjarige 

Het team Plaatsingen Groeipakket zal tweemaal per jaar bij de bank een opvraging doen van de 
saldo’s op de recent geopende rekeningen.  Als zou blijken dat er geen geld op de rekening staat gaat 
team  Plaatsingen Groeipakket na wat de oorzaak is via opvraging bij de uitbetalingsactor. Nadien 
koppelt het team  Plaatsingen Groeipakket over ontbrekende stortingen terug naar de plaatsende 
instantie. 

3.3. Communicatie bij einde hulpverlening over de spaarrekening van de minderjarige 

 
Artikel 37 van het BVR betreffende de integrale jeugdhulp zegt hierover het volgende:  
“Als de minderjarige bij het beëindigen van de hulpverlening één of meer spaarrekeningen heeft, licht 
de jeugdhulpaanbieder of de sociale dienst die met het dossier is belast, de ouders van de 
minderjarige en de minderjarige in van het bestaan van die spaarrekeningen “ 
 

Vanuit het Team Plaatsingen Groeipakket  zal jaarlijks een schrijven vertrekken naar jongeren die dat 
jaar 18 jaar worden en waarvoor in het verleden een spaarrekening werd geopend voor storting 1/3de 
van de gezinsbijslag. 
 
De jongere kan zich ook met zijn ID-kaart aanbieden bij de bank.  
Specifiek voor NBMV die soms geen verblijfstitel meer hebben:  
Wanneer iemand het bevel ontvangt om het grondgebied te verlaten, heeft deze persoon 7 dagen 
de tijd en kan men aan de Dienst Vreemdelingenzaken om goede redenen vragen om deze periode 
te verlengen. Dus tot deze periode zou hij wel nog over zijn verblijfsvergunning moeten beschikken. 
Op basis van de verblijfsvergunning en het bevel om het grondgebied te verlaten kan hij nog steeds 
aan melden bij de bank en over zijn tegoeden beschikken.  
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