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Ouders over geld,
wat kost de Bijzondere Jeugdbijstand aan de ouders?

Kindergeld, facturen, schoolkosten ….wat verandert er als je kind geplaatst wordt?
Wat kost de Bijzondere Jeugdbijstand voor de ouders?
Wat is de normale regeling met kindergeld?
Wat moet er nog betaald worden?
Welke kosten zijn voor de voorziening, welke voor ouders?
En: wat is het standpunt van ouders hierover?
Rond deze vragen werd al meermaals iets ingebracht door verschillende ouders in de verschillende
oudergroepen van Roppov. Deze tekst is een overzicht van de meningen van ouders bij besprekingen
rond het thema ‘geld’.

KINDERGELD:
De meeste ouders die we hoorden, vinden de manier waarop het nu geregeld is in principe goed.
De keuze om 1/3de op een spaarboekje voor de jongere te zetten wordt door de meeste ouders als
positief gezien. Op die manier kan de jongere op zijn 18 (na begeleid zelfstandig wonen bv.)
beschikken over een startsom. Op die manier moet hij/zij niet starten met een lening of schulden om
een waarborg of een eerste huishuur te betalen.
Toch zijn er bedenkingen omtrent de verschillende aanpak bij gezinnen die wel of niet met BJB
geconfronteerd worden.
 Andere gezinnen beschikken over het kindergeld voor de dagdagelijkse kosten. Binnen BJB
wordt 2/3 voorzien voor de plaatsing (wat men kan begrijpen) doch ook het andere 1/3e is niet
ter beschikking voor de onkosten van de ouders. Is het zo dat andere ouders altijd een deel
van het kindergeld op een spaarboek zetten of gebruiken zij dit tijdens het opgroeien van de
kinderen? Waarom dit onderscheid?
 Wanneer men meer en meer gaat werken met een soepele aanpak voor het thuisverblijf van
jongeren, zal men de regeling voor kindergeld toch moeten herzien.
Een jongere die de helft van de week thuis is, wordt voor deze helft ook door de ouders
bekostigd. Is het dan niet logisch dat men die verdeling 1/3de / 2/3de herziet?
 Een mogelijkheid die logischer is: 1/3e spaarboek (dit zouden de meeste ouders zeker willen
behouden); 1/3e overheid voor de werking BJB; 1/3e voor de kosten van de ouders.
Een andere mogelijkheid is om procentueel een uitkering aan de ouders te geven, naargelang
de hoeveelheid dagen de jongere effectief niet of wel thuis was. Maar dit is misschien een
lastige rekening.
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De meeste opmerkingen, klachten eerder, in verband met kindergeld, gaan over het probleem van de
trage administratie. Voor ouders duurt het te lang eer men alles omtrent kindergeld weer op orde
heeft na een maatregel. Men heeft ook geen zicht waar het stokt: bij de dienst, consulent, dienst
kindergeld?
Andere zaken die gemeld zijn:
- verschuiving van rang wanneer er meerdere kinderen zijn en één ervan geplaatst is (daardoor krijgt
men in totaal minder kindergeld)
- bedenking dat ook wezengeld op dezelfde manier afgehouden wordt, dit vinden ouders een
eigenaardige regeling
- melding dat zelfs een schooltoelage niet toekwam bij de ouders, terwijl de plaatsing van het kind
enkel in de vakantie liep (oooc)
- vraag of het kan dat kindergeld door schuldbemiddelaar gebruikt wordt om schulden af te betalen
- vaststelling dat sommige gezinnen wel het 1/3de kindergeld ontvangen en andere niet, zonder dat
voor de ouders duidelijk is vanwaar deze verschillende behandeling?
- ouders die melden dat ze een vraag om steun uitstellen wegens geldnood; wanneer kindergeld uit
het budget weg zou vallen (en het weer heel lang duurt voor alles terug geregeld is nadien)
Enkele bedenkingen nog omtrent het spaarboekje:
Misschien is het goed om ouders meer te betrekken hierbij. Net zoals andere ouders hebben ook
ouders BJB het recht om te weten hoeveel op een spaarboek van hun kinderen staat.
Sommige ouders vragen om ook de mogelijkheid open te houden dat ouders (in overleg met CBJ of
JRB) de gelden op een door hen beheerde rekening kunnen krijgen. Dit is belangrijk wanneer
gevreesd wordt dat de jongere op een ongeoorloofde manier zal omgaan met al dat geld dat hij/zij op
18 jaar plots ter beschikking heeft.

ZIEKTEKOSTEN:
Hierover heerst er onduidelijkheid in de oudergroep.
De algemene regel zou zijn dat ouders de medische kosten betalen, vermits de jongere op hun
ziekteboekje blijft. Toch kunnen voorzieningen voor bepaalde ziektekosten extra middelen
aanvragen bij de overheid.
Ook melden verschillende ouders dat ze geen medische kosten hadden tijdens een plaatsing, dat ze
nooit een factuur ontvingen wanneer een kind in een bepaalde instelling verbleef.
Andere ouders zijn dan weer gevraagd om zelf naar de dokter te gaan met hun kind, om zelf voor de
medicatie te zorgen, en dus ook deze kosten te dragen.

ZAKGELD: iedere ouder vindt dit een goede regeling.
SCHOOLKOSTEN:
Hierover is alles duidelijk: de schoolkosten zijn voor de voorziening als het kind daar verblijft.
Toch vragen sommige ouders zich af hoe het zit wanneer kinderen vaker naar huis komen.
- bv. moet men een schoolfactuur betalen wanneer deze in de boekentas zit in een (korte) periode dat
het kind thuis is?
- of bv. wanneer de ouder een factuur in de boekentas vindt tijdens een weekend of vakantieperiode?
Er is ook een verschil wanneer BJB plaatst in een instelling of in een internaat. Wanneer een kind
door CBJ in een internaat geplaatst wordt, zijn de facturen wel voor de ouders.
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ONDERHOUDSBIJDRAGEN:
Hier komen we tot de vaststelling dat er grote verschillen zijn naargelang de regio. Sommige
consulenten leggen een papier voor bij de start, waarbij de ouders er mee instemmen (na
ondertekening) dat een bijdrage van hen kan gevraagd worden wanneer hun kind geplaatst zou
worden.
Dit is conform met wat we terugvinden in de brochures rond de manier van werken in de Bijzondere
Jeugdbijstand, doch de meeste ouders hebben dit nooit meegemaakt. De meeste ouders zagen nooit
zo’n papier, betaalden ook nooit een bijdrage.
De ouders zijn het erover eens dat een bijdrage vragen aan ouders in de Bijzondere Jeugdbijstand
een slecht signaal is. De belangrijkste reden ligt in het feit dat een plaatsing in de bijzondere
jeugdbijstand geen pretje is; ofwel heb je zelf hulp gevraagd uit noodzaak ofwel wordt hulp
opgelegd. In beide gevallen gaat het zeker niet om een soort ‘kinderopvang’ waarvoor men al dan
niet vrijwillig kan kiezen. Zelfs in de vrijwillige hulpverlening kunnen ouders niet echt kiezen hoe
lang deze loopt en wanneer deze eindigt.
Andere argumenten:
‘Hulp vragen doe je niet voor je plezier, maar omdat het écht niet anders kan. Het lijkt wel alsof men
denkt dat je de kinderen voor je gemak naar een soort kribbe doet. Terwijl het toch echt gaat over zware
problemen waar je niet om gevraagd hebt.’
‘Het lijkt alsof je beboet wordt. Zeker in situaties waar de instanties een plaatsing opleggen.’
’Is het geen taak van de maatschappij om bij problemen te ondersteunen? Wij betalen ook
belastingen net als anderen en moeten dan nog eens bijdragen voor begeleidingskosten die in feite
via de belastingen bekostigd worden. Waarom moeten wij dit tweemaal betalen? Eén keer via onze
belastingen, één keer via deze extra bijdrage?’
‘Een kind in een instelling wil niet per definitie zeggen dat ouders minder kosten hebben.’
Enkele voorbeelden:
- cadeaus en zakgeld worden in het weekend en bij feesten ook thuis nog gegeven zoals in
andere gezinnen,
- kinderen moeten ook thuis hun kleding nog hebben voor de weekends,
- een plaatsing kan ook extra kosten meebrengen: vervoer naar voorziening, verwijzers of
jeugdrechtbank voor bespreking of aanwezigheid in kader van het dossier; vervoerskosten
voor bezoek of brengen en halen van de kinderen.’
Tenslotte nog de bemerking dat ouders vinden dat het al of niet betalen van onderhoudsbijdrage niet
kan gekoppeld worden aan hoe hoog het inkomen van ouders is. Het principe dat je niet kiest voor
een verblijf in BJB is voor ieder geldig.

BOETES/SCHADEVERGOEDINGEN.
Het lijkt logisch dat als een jongere in een voorziening verblijft dat deze dan ook verantwoordelijk is
voor gevolgen van wangedrag. Als ouders geen toezicht kunnen houden, omdat hun kind onder
toezicht van de voorziening is, kunnen ze ook niet moeten opdraaien voor boetes of schade die door
hun kind moet vergoed worden.
Toch gebeurt het dat aan ouders gevraagd wordt om dit te doen.
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