
ADVIES RAADGEVEND COMITÉ OPGROEIEN 

adviesnummer: 2023/RC/03 

Betreffende: Wijziging Groeipakketdecreet m.b.t. recht op schooltoeslag voor 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 

 
 

1. Adviesvraag 
 
Op vraag van de leidend ambtenaar. 
 
 

2. Gronden voor het advies 
 
Het advies heeft betrekking op de opdracht van het agentschap inzake de kerntaken 
zoals omschreven in artikel 5 van het Decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het 
intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie. 
 
 

3. Behandeling 
 
- Het Raadgevend comité behandelde op 2 maart 2023 het thema. 
- Stukken die daarbij in bespreking werden genomen waren 20230302_3a tem 3c. 

 
- Gezien er onvoldoende leden aanwezig waren op het RC van 2 maart 2023 werd de 

schriftelijke procedure gehanteerd waardoor de leden tem 9 maart de mogelijkheid 
hadden om eventuele opmerkingen op het geformuleerde advies te formuleren. 

 
 

4. Advies 
 
Het Raadgevend comité heeft principieel geen bezwaar om de schooltoeslag voor niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) aan te passen, maar de leden formuleren 
wel verschillende opmerkingen: 

 
• Wanneer een NBMV op 31 augustus voorafgaand aan het betrokken schooljaar geen 

voogd heeft (bv. vanwege een tekort aan voogden) dan heeft de NBMV het volledige 
schooljaar geen recht op een schooltoeslag. Ook niet wanneer de NBMV later in het 



schooljaar toch een voogd zou hebben, want het recht op schooltoeslag kan niet met 
terugwerkende kracht toegekend worden. De leden vinden dit niet correct.  
 

• De besteding van de schooltoeslag door NBMV én de gelijke behandeling van NBMV 
die ten laste zijn van de overheid t.o.v. andere minderjarigen in de jeugdhulp, worden 
aangehaald als argumenten om de schooltoeslag voor NBMV aan te passen.  
  
- Het argument van misbruik in besteding is geen evident argument, aangezien ook 

bij andere doelgroepen misbruik van besteding voor kan komen. Dit is geen uniek 
argument voor de doelgroep NBMV. 

- Het argument van gelijke behandeling ten aanzien van andere minderjarigen in de 
jeugdhulp dient ook genuanceerd te worden, omdat ook in de jeugdhulp nog 
verschillen zitten op de hoogte van schooltoeslag. Ook voor deze doelgroep zou 
een grondige, parallelle oefening rond gelijkschakeling van de toeslagen dienen te 
gebeuren.  

 
• Wanneer er te veel schooltoeslag is toegekend, wordt dit geld vaak teruggevorderd 

wanneer de minderjarige meerderjarig wordt (dit geldt voor alle minderjarigen in de 
jeugdhulp, niet alleen voor NBMV). Het raadgevend comité vraagt zich af welke 
rechtsgrond er hiervoor bestaat en de leden vinden het niet kunnen dat men bij de 
(meerderjarige) jongere zelf geld terugvordert voor de periode waarin hij minderjarig 
was. 
 

• De decreetsaanpassing argumenteert het verlagen van de schooltoelage vanuit de 
redenering dat de NMBV geen specifieke kenmerken hebben die een aparte 
benadering rechtvaardigen. Wat betreft de schoolkosten kunnen we dit argument 
volgen, maar deze formulering gaat voorbij aan andere specifieke kenmerken en 
unieke uitdagingen waar NBMV mee kampen die de nood aan een andere 
materiële/financiële ondersteuning wel mee beïnvloeden (vb. gebrek aan netwerk, 
wisselende verblijfsplaats, …).  

Mieke Segers, ondervoorzitter Raadgevend comité Opgroeien 
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