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Wijziging toekenning zakgeld aan jongeren in kader van de intersectorale 
toegangspoort 
 
 
Geachte 
 
 
 
Naar aanleiding van de start van de intersectorale toegangspoort en de afschaffing van het comité 
voor bijzondere jeugdzorg bezorgen wij u via deze omzendbrief verduidelijking met betrekking tot 
zakgeld jongeren.  
 
 

1 Situering  

Artikel 26 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de 
integrale jeugdhulp bepaalt dat de minderjarige aan wie residentiële jeugdhulpverlening wordt 
geboden, recht heeft op een vrij besteedbaar bedrag ten laste van de overheid. Hetzelfde artikel 
bepaalt dat het bedrag, de nadere regels voor de toekenning ervan en de wijze waarop het wordt 
vereffend door de Vlaamse Regering worden bepaald. 
 
De regels voor minderjarige personen met een handicap werden vastgelegd in het besluit van de 
Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende de wijze van vereffening van een vrij besteedbaar 
bedrag en de toekenning ervan aan de minderjarigen aan wie residentiële jeugdhulpverlening 
geboden wordt, ter uitvoering van een beschikking van de jeugdrechtbank of van een advies van het 
bureau voor bijzondere jeugdbijstand, in voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het 
Vlaams Agentschap voor Personen met  een Handicap. De voorwaarden voor de toekenning van het 
vrij besteedbaar bedrag waren: (i) de minderjarige wordt opgevangen in een internaat, erkend en 
gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en (ii) aan de 
minderjarige wordt residentiële hulpverlening geboden ter uitvoering van een beschikking van de 
jeugdrechtbank of verwijzing door het comité voor bijzondere jeugdzorg. 
 
Bij de opstart van de intersectorale toegangspoort werd het comité voor bijzondere jeugdzorg 
afgeschaft. Vanaf 1 maart 2014 kunnen de gemandateerde voorzieningen, het ondersteuningscentrum 
jeugdzorg en de vertrouwenscentra kindermishandeling, minderjarigen aanmelden bij de 
intersectorale toegangspoort. De verwijzing door de comités voor bijzondere jeugdzorg kan worden 
gelijk gesteld aan een aanmelding bij de intersectorale toegangspoort door een gemandateerde 
voorziening wegens een maatschappelijke noodzaak. Om de huidige toekenningsregels van zakgeld 
door te laten lopen, was het noodzakelijk dat de terminologie van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 juli 2008 werd aangepast.  
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2 Aanpassingen  

 

2.1 Voorwaarden van toekenning 

 
Analoog aan artikel 26 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de 
minderjarige in de integrale jeugdhulp, blijft de voorwaarde van residentiële jeugdhulp behouden. 
Deze hulpverlening wordt geboden ter uitvoering van een beschikking van de jeugdrechtbank of 
aanmelding bij de intersectorale toegangspoort via een gemandateerde voorziening wegens een 
maatschappelijke noodzaak.  
 

2.2 Termijn van toekenning 

 
De minderjarige heeft recht op het zakgeld voor de periode die is bepaald in de beschikking van de 
jeugdrechtbank, in de verwijzing door het comité voor bijzondere jeugdzorg of in de aanmelding bij 
de intersectorale toegangspoort.  
 
Jongeren die over een beschikking van de jeugdrechtbank of een verwijzing door het comité voor 
bijzondere jeugdzorg beschikken die dateert van voor de opstart van de intersectorale toegangspoort 
behouden hun recht op zakgeld voor de periode die in die beschikking of verwijzing is bepaald. 
 
 
 

3 Subsidiëring door VAPH 

 
De subsidiëring via de kostenstaten blijft zoals gekend dat de VAPH-voorziening voor de gerechtigden 
(verder) code J invult in de kostenstaten, alsook het veld zakgeld. 
De subsidiëring via MFC gebeurt via het  het doorgeven van het totaalbedrag supplement zakgeld 
jongeren van het voorbije werkingsjaar.  
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