DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016
houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016
houdende de Vlaamse sociale bescherming
Principiële goedkeuring
Bijlagen:
het principieel goed te keuren ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering;
het advies van de Inspectie van Financiën van 29 maart 2018;
het begrotingsakkoord van 24 april 2018.

1. Situering
Met het decreet persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap van 25 april
2014 werd een getrapt en persoonsvolgend financieringssysteem geïntroduceerd, waarbij alle
personen met een erkende handicap en een duidelijk vastgestelde behoefte aan zorg en
ondersteuning in de eerste trap recht hebben op een vrij besteedbaar
basisondersteuningsbudget (BOB). Het BOB is vervolgens bij decreet van 24 juni 2016 houdende
de Vlaamse sociale bescherming geïntegreerd in de Vlaamse sociale bescherming.
In het besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het
decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming is vervolgens bepaald, dat
het BOB een maandelijks forfaitair bedrag is van 300 euro dat vrij besteedbaar is.
De invoering van het BOB gebeurde gefaseerd. De doelgroep van de eerste fase bestond uit
meerderjarige personen met een handicap die eind 2014 geregistreerd stonden op de centrale
registratie van zorgvragen met een vraag voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp.
De doelgroep van fase 2 bestond uit minderjarige personen die sinds 30 juni 2015 met een
vraag voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp bij de intersectorale toegangspoort
jongerenwelzijn geregistreerd stonden.
De doelgroep van fase 3 bestond uit minderjarigen met een attest verhoogde kinderbijslag van
minstens 12 punten en uit jongvolwassenen met een attest integratietegemoetkoming (leeftijd
21j – 25j) van categorie 3 of hoger.
Het BOB kan niet gecumuleerd worden met bepaalde vormen van niet-rechtstreeks
toegankelijke zorg en ondersteuning.
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2. Inhoud van het voorstel
Indicatiestelling intersectorale toegangspoort (ITP) tot 21 jaar
In het besluit van 14 oktober 2016 was bepaald dat het basisondersteuningsbudget wordt
stopgezet, als de geldigheidsduur van het indicatiestellingsverslag ITP verstreken is.
De indicatiestellers Jongerenwelzijn staan in voor de verlenging van de indicatieverslagen met
een beperkte geldigheidsduur. Zij doen dit echter uitsluitend met het oog op een opname in de
niet rechtstreeks toegankelijke hulp en niet in het kader van de toekenning van een BOB.
Dit heeft tot gevolg dat wie recht heeft op een BOB niet opnieuw geïndiceerd wordt, als de
geldigheidsduur van de indicatiestelling verstreken is. Er is immers geen vraag meer naar nietrechtstreeks toegankelijke hulp. Een ongewild effect hiervan is echter dat het BOB wordt
stopgezet. Dit is uiteraard niet de bedoeling, want het BOB vervangt immers net de vraag naar
niet rechtstreeks toegankelijke hulp. Als het BOB wordt stopgezet, krijgt de minderjarige geen
enkele vorm van hulp meer, terwijl zijn handicap niet gewijzigd is.
Om dit probleem te verhelpen wordt nu voorgesteld, dat het BOB voor deze doelgroep altijd
doorloopt tot de leeftijd van 21 jaar. Vanaf de leeftijd van 21 jaar kan men verder het BOB
ontvangen, als men een attest integratietegemoetkoming van categorie 3 of hoger heeft.

Geen cumulverbod tussen BOB en semi-internaten van het gemeenschapsonderwijs
Met het wijzigend besluit van 7 juli 2017 werd een cumulverbod opgelegd met de semi –
internaten van de medisch pedagogische instituten van het Gemeenschapsonderwijs. Uit
overleg met het Gemeenschapsonderwijs bleek echter, dat kinderen die gebruik maken van de
semi -internaten GO nooit tegelijkertijd internen zijn. Het gaat om kinderen die een beroep
doen op de buitenschoolse kinderopvang en in dat geval is er geen sprake van ondersteuning
die vergelijkbaar is met de niet rechtstreeks toegankelijke hulp die georganiseerd wordt door
het VAPH.
Daarom wordt nu voorgesteld om het cumulverbod tussen BOB en semi-internaten van het
Gemeenschapsonderwijs te schrappen.

3. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING
Artikel 1 bepaalt dat het basisondersteuningsbudget voor minderjarigen, ingestroomd via de
Integrale toegangspoort, altijd doorloopt tot de leeftijd van 21 jaar, ook als het attest afloopt
voor die leeftijd.
Artikel 2 schrapt het cumulatieverbod voor semi-internaten van de medisch pedagogische
instituten van het Gemeenschapsonderwijs.
Artikel 3 regelt de inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel 4 bepaalt wie belast is met de uitvoering van dit besluit.
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4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Het voorliggende voorstel heeft een beperkte impact op de uitgaven voor het
basisondersteuningsbudget.

Indicatiestellingen intersectorale toegangspoort gelden tot 21 jaar
Het gaat in de praktijk voor het jaar 2017 om 46 gevallen en voor de jaren 2018 en 2019 om
respectievelijk 37 en 28 gevallen waar de geldigheidsduur voor de leeftijd van 21 jaar vervalt.
Bij het uitwerken van de BOB – regeling is er echter reeds vanuit gegaan, dat
indicatiestellingen voor personen uit de ITP gelden tot de leeftijd van 21 jaar. De financiële
middelen zijn dus al beschikbaar.

Schrappen cumulverbod semi-internaat GO
Slechts een zeer beperkte groep met basisondersteuningsbudget verblijft in een semiinternaat en heeft momenteel wegens het cumulverbod geen BOB. We schatten dit op
ongeveer 10 personen.
Op jaarbasis gaat het bijgevolg om een mogelijke meeruitgave van 300 x 12 x 10= 36.000
euro.
De Inspectie van Financiën heeft op 29 maart 2018 een positief advies verleend over dit
ontwerp. Het begrotingsakkoord werd verleend op 24 april 2018.

5. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Geen weerslag.

6. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Geen weerslag.

7. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het bijgaande voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2018-96 van 6 maart 2018.
Er is geen RIA vereist. De impact van de regelgeving is beperkt voor de doelgroepen.
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8. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016
houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale
bescherming;
2° de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te gelasten over het ontwerp
van besluit van de Vlaamse Regering vermeld in punt 1°, het advies in te winnen van de Raad
van State , met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van 30 dagen, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

Jo VANDEURZEN
Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin

Pagina 4 van 4

