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Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016
houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele
centra voor minderjarige personen met een handicap, wat
betreft de erkenning en subsidiëring van multifunctionele
centra voor minderjarige personen met een handicap met GES+
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap, artikel 8, 2°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende
erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met
een handicap;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven
op 28 mei 2018;
Gelet op advies 63.721/1 van de Raad van State, gegeven 12 juli 2018, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016
houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige
personen met een handicap worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° er wordt een punt 5°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“5°/1 GES+: ernstig externaliserend of internaliserend storend gedrag, in combinatie
met een handicap, waarvan de impact dermate groot is dat er nood is aan continue,
hoofdzakelijk residentiële ondersteuning met een semi-gesloten karakter;”;
2° er wordt een punt 6°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“6°/1 MFC GES+: een multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met
GES+ als vermeld in artikel 2, tweede lid, van dit besluit;”;
3° er wordt een punt 9° toegevoegd, dat luidt als volgt:
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“9° residentiële ondersteuning: de voltijdse combinatie van de ondersteuningsfuncties
verblijf met schoolaanvullende dagopvang of schoolvervangende dagopvang.”.
Art. 2. Aan artikel 2 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt
als volgt:
“Het agentschap kan, binnen de grenzen van de kredieten die daarvoor ingeschreven
zijn op de begroting, ook multifunctionele centra voor minderjarige personen met een
handicap met GES+ erkennen en subsidiëren.”.
Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt tussen het woord “MFC” en het woord
“voldoen” de zinsnede “en MFC GES+” ingevoegd.
Art. 4. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17
maart 2017 en 22 december 2017, wordt een artikel 5/1 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 5/1. Om erkend te worden en te blijven als MFC GES+, moet een MFC aan al de
volgende erkenningsnormen voldoen:
1°
ondersteuning bieden aan gebruikers met een normale begaafdheid tot licht
verstandelijke handicap en GES+ of gebruikers met een matige of ernstige
verstandelijke handicap en GES+;
2°
aan minimaal zes gebruikers met GES+ residentiële ondersteuning kunnen
bieden. Organisaties die nog niet beschikken over die capaciteit bij aanvang
van de erkenning engageren zich om daar binnen drie jaar aan te voldoen;
3°
beschikken over de module voor de ondersteuning van minderjarigen met
GES+;
4°
een aangepaste infrastructuur hebben zodat er bescherming en veiligheid kan
worden geboden, als de problematiek van de gebruiker dat vereist.
Organisaties die nog niet beschikken over die capaciteit bij aanvang van de
erkenning engageren zich om daar binnen drie jaar aan te voldoen ;
5°
kunnen voorzien in een besloten aanbod als de problematiek van de gebruiker
dat vereist;
6°
kunnen voorzien in voltijdse residentiële ondersteuning, zeven dagen op zeven,
als de problematiek van de gebruiker dat vereist;
7°
de gebruiker de ondersteuning, vermeld in artikel 9, §2, kunnen aanbieden;
8°
samenwerken met andere MFC GES+ uit de regio om ervoor te zorgen dat er
residentiële ondersteuning kan worden geboden tot en met de leeftijd van 21
jaar als de problematiek van de gebruiker dat vereist;
9°
samenwerken met andere MFC GES+ uit de regio om ervoor te zorgen dat
50% van de totale capaciteit voor MFC GES+ prioritair wordt ingezet voor
uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen;
10°
sectoraal en intersectoraal samenwerken;
11°
overdragen van specifieke knowhow aan andere actoren die betrokken zijn bij
de ondersteuning van gebruikers met GES+.
In het eerste lid wordt verstaan onder besloten aanbod: een veilige en
beveiligde leefomgeving met individuele kamers en de mogelijkheid tot
afzonderingsmaatregelen als vermeld in artikel 45 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en
kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van
personen met een handicap.”.
Art. 5. In artikel 9, §2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 17 maart 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° tussen het woord “MFC” en het woord “verblijft” en tussen het woord “MFC” en het
woord “tot” wordt de zinsnede “of MFC GES+” ingevoegd;
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2° in punt 3° worden de woorden “heeft nog geen plaats in een FAM” vervangen door
de zinsnede “kan geen zorg of ondersteuning krijgen bij een vergunde zorgaanbieder
als vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016
houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en
ondersteuning voor personen met een handicap”.
Art. 6. Aan artikel 16 van hetzelfde besluit worden een derde tot en met een vijfde lid
toegevoegd, die luiden als volgt:
“Een MFC GES+ ontvangt bijkomend op het aantal personeelspunten, vermeld in het
eerste lid, 1°, 23,60 personeelspunten voor de ondersteuning van één gebruiker met
GES+. Die 23,60 personeelspunten worden toegevoegd aan de maximale
personeelsnorm die bepaald is voor opvoedend en verzorgend personeel voor de
doelgroep van gehandicapten met karakterstoornissen, vermeld in tabel 2 van bijlage
II bij het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie
van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de
vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de
behandeling van de gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen,
zoals van kracht op 31 december 2015. Vanaf 1 september 2018 ontvangt dit MFC
GES+ nog bijkomend 8,85 personeelspunten voor de ondersteuning van één gebruiker
met GES+.
In afwijking van het derde lid ontvangt een MFC GES+ 2,95 personeelspunten
voor de ondersteuning van één gebruiker met GES+ als het MFC GES+ al een hogere
personeelsomkadering heeft gekregen voor de opvang van zes gebruikers met GES+
conform de bepalingen van bijlage 2, Tabel I, Personeelsnormen voor inrichtingen die
werken onder het internaatsstelsel, punt (9), van het ministerieel besluit van 24 april
1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin,
van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag,
toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten, geplaatst
ten laste van de openbare besturen, zoals van kracht op 31 december 2015. Vanaf 1
september 2018 ontvangt dit MFC GES+ nog bijkomend 8,85 personeelspunten voor
de ondersteuning van één gebruiker met GES+.
Artikel 18 en 19 zijn niet van toepassing op de personeelspunten, vermeld in
het derde tot en met vierde lid.”.
Art. 7. Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 27. §1. Er wordt aan de gebruiker, vermeld in artikel 9, een eigen financiële
bijdrage gevraagd. Bijlage 2, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd,
bepaalt de maximale eigen financiële bijdrage die kan gevraagd worden per
ondersteuningsfunctie.
De bijdrage per dag kan nooit hoger zijn dan de bijdrage voor
woonondersteuning respectievelijk voor -21-jarigen of voor +21-jarigen. Als
verschillende MFC's tegelijk ondersteuning bieden aan een gebruiker, regelen ze de
verdeling van de maximale bijdrage onderling.
Voor individuele praktische hulp, globale ondersteuning en oproepbare
permanentie mag geen bijdrage gevraagd worden.
Aan gebruikers die een financiële bijdrage betalen, mogen alleen nog
persoonlijke, individueel toewijsbare kosten aangerekend worden.
Die kosten kunnen geen betrekking hebben op infrastructuur of onderhoud van
infrastructuur, energiekosten, vervoer naar de collectieve dagbesteding, kosten en
heffingen ten laste van een FAM, kosten voor de collectieve atelierwerking binnen de
dagondersteuning of administratiekosten
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§2. De gebruiker, vermeld in artikel 9, die gebruikmaakt van woonondersteuning en
daarvoor de financiële bijdrage betaalt, behoudt 357,39 euro per maand van zijn
persoonlijke inkomsten of minstens een derde van zijn arbeidsinkomen of
vervangingsinkomen dat gebonden is aan een vroeger arbeidsinkomen, als hij voldoet
aan een van de volgende voorwaarden :
1° hij is bekwaam om tewerkgesteld te worden of in een erkend maatwerkbedrijf te
werken;
2° hij heeft alleen motorische of zintuiglijke of licht mentale beperkingen of een nietaangeboren hersenletsel.
Een andere gebruiker dan de gebruiker, vermeld in het eerste lid, die
gebruikmaakt van woonondersteuning en daarvoor de financiële bijdrage betaalt, en
die niet bekwaam is om in een erkend maatwerkbedrijf te werken, behoudt 190,61
euro per maand van zijn persoonlijke inkomsten.
De gebruiker, vermeld in artikel 9, die alleen gebruikmaakt van
dagondersteuning en daarvoor de financiële bijdrage betaalt, behoudt 357,39 euro per
maand van zijn persoonlijke inkomsten. Dezelfde gebruiker met een
vervangingsinkomen dat gebonden is aan een vroeger arbeidsinkomen, behoudt
minstens een derde van dat inkomen.
§3. Een MFC kent de gebruiker, vermeld in artikel 9, die gebruikmaakt van
woonondersteuning en daarvoor de financiële bijdrage betaalt, vanuit zijn
werkingssubsidies de socioculturele toelage toe, op voorwaarde dat de toelage besteed
wordt door de gebruiker of zijn bewindvoerder voor activiteiten of diensten die
bijdragen tot de sociale integratie of tot de handhaving ervan. Voor een gebruiker als
vermeld in artikel 9 met motorische of zintuiglijke beperkingen bedraagt de toelage
2,2780 euro per nacht, vermeerderd met factor 1,65. Voor een gebruiker als vermeld
in artikel 9 met lichte of matige mentale beperkingen bedraagt de toelage 1,4807 euro
per nacht, vermeerderd met factor 1,65. Op jaarbasis wordt de socioculturele toelage
begrensd tot respectievelijk maximaal 365 dagen of 366 dagen.
§4. De inkomsten voor een gehuwde of wettelijk samenwonende gebruiker, vermeld in
artikel 9, worden berekend door de inkomsten van de gehuwden of wettelijk
samenwonenden te delen door twee als dat voordeliger is voor de gebruiker.
Met behoud van de toepassing van eventuele rechterlijke beslissingen over de
onderhoudsplicht wordt het bedrag dat deze gebruiker behoudt uit zijn persoonlijke
inkomsten of uit een derde van zijn arbeidsinkomen of vervangingsinkomen dat
gebonden is aan een vroeger arbeidsinkomen, verhoogd met 200 euro per kind ten
laste. Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex van de consumptieprijzen, geldig op 1
januari 2008.
§5. De bedragen, vermeld in dit artikel, zijn gekoppeld aan de spilindex van de
consumptieprijzen, daarvoor berekend en benoemd in het koninklijk besluit van 24
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's
lands concurrentievermogen. De basis is de spilindex die geldig is op 1 januari 2014.
De bedragen, vermeld in het eerste lid, worden telkens op 1 januari en 1 juli
aangepast overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een
stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten
laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen
waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van sommige bijdragen
van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied
opgelegd aan de zelfstandigen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden
gekoppeld.”.
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Art. 8. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17
maart 2017 en 22 december 2017, wordt een artikel 36/1 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 36/1. Als een MFC GES+ gedurende twee opeenvolgende jaren niet aan de
erkenningsnormen, vermeld in artikel 5/1, voldoet, of op jaarbasis geen
bezettingsgraad van 75% van de zes gebruikers met GES+ behaalt, dan wordt vanaf
het derde jaar het aantal personeelspunten dat het MFC conform artikel 16, derde lid,
ontvangt, verminderd met 25%.
Als het MFC GES+ gedurende twee jaren na de jaren, vermeld in het eerste lid,
nog steeds niet aan de erkenningsnormen, vermeld in artikel 5/1, voldoet, of op
jaarbasis geen bezettingsgraad van 75% van de zes gebruikers met GES+ behaalt,
dan wordt zijn erkenning als MFC GES+ ingetrokken.
Tegen de intrekking van de erkenning als MFC GES+, vermeld in het tweede
lid, kan het MFC GES+ beroep aantekenen conform artikel 17 van het besluit van de
Vlaamse regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels
inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.”.
Art. 9. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 toegevoegd, die bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 10. Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 januari 2018, met uitzondering
van artikel 7 en artikel 9 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2017.
Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met
de uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van dd mm 2018 houdende
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende
erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen
met een handicap, wat betreft de erkenning en subsidiëring van multifunctionele
centra voor minderjarige personen met een handicap met GES+
Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende
erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen
met een handicap
Bijlage 2 De eigen financiële bijdrage, vermeld in artikel 27, §1, eerste lid.
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De bedragen, vermeld in deze tabel, zijn gekoppeld aan de spilindex van de
consumptieprijzen, daarvoor berekend en benoemd in het koninklijk besluit van
24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring
van 's lands concurrentievermogen. De basis is de spilindex die geldig is op 1
januari 2014.
De bedragen, vermeld in het eerste lid, worden telkens op 1 januari en 1 juli
aangepast overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van
een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en
tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale
uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening moet worden gehouden
bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders,
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alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van dd
mmmm 2018 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra
voor minderjarige personen met een handicap, wat betreft de erkenning en
subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een
handicap met GES+
Brussel dd mmmmm 2018.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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