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Nieuwsbrief zomer 2018

Overleg Jongerenwelzijn nav PAB-ronde
Eind maart stuurde het Verwijzersplatform een brief tav Jongerenwelzijn (JW) nav de
bezorgdheden die we via teams vernamen over de PAB-ronde en de hiermee
samenhangende opdracht als contactpersoon-aanmelder (CP-A). Op 14 juni werden we
uitgenodigd voor een overleg hierover. We geven hieronder de kernpunten van dit overleg
weer:

Ivm het opnemen van het CP-A

Alle contactpersoon-aanmelders werden eind 2017 aangesproken vanuit de toegangspoort
om na te gaan bij iedereen waarvoor zij CP-A zijn wie er aanspraak wenst te maken op
een PAB door de priorchecklist in te vullen. Onze vraag was dat er voor het opmaken van
de checklist PAB gekeken wordt naar die partner die het dichtst bij de jongeren en de
ouders staat om deze op te maken. Nu wordt er vaak naar het MDT gekeken die de PAB-
aanvraag heeft ingediend, terwijl zij vaak al een hele tijd niet meer betrokken partner zijn. 
Vanuit JW wordt er aangegeven dat het ook aan de CP-A’s is om het CPA-schap over te
dragen wanneer ze niet meer betrokken zijn Het is dus zinvol om je dossierlijst uit te
zuiveren en waar nodig/mogelijk het CPA-schap over te dragen. Team indicatiestelling kan
ingeschakeld worden wanneer er hierover discussies ontstaan.

Ivm de transparantie over de criteria die gebruikt worden om een beslissing te
nemen over het al dan niet toekennen van een PAB

Er wordt aangegeven dat de enige criteria die de IRPC hanteert de vier criteria zijn zoals
ze steeds werden meegedeeld:
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1. Is de integriteit van de minderjarige (of zijn/haar context) in gevaar?
2. Beschikken de minderjarige en het gezin over een netwerk en voldoende ‘eigen

kracht’?
3. Welke hulpverlening en ondersteuning krijgt de minderjarigen momenteel en wat is

het effect hiervan
4. Welke hulpverlening en ondersteuning kreeg de minderjarigen in het verleden en

wat was het effect daarvan?

Het aanvoelen in de sector dat er andere/wisselende criteria in de verschillende provincies
gehanteerd worden, kan voortvloeien uit het feit dat per toekenningsronde het
beschikbare budget en de aard van de dossiers die tegen elkaar worden afgewogen
fluctueert. 
Vanuit de teams wordt er aangegeven dat men vragende partij is naar duidelijk
afgebakende criteria, op die manier is het zowel voor ouders als MDT’s duidelijk voor wie
het wel en voor wie het geen zin heeft om een checklist op te maken en in te dienen. De
huidige manier van werken vraagt veel van ouders en van de teams, meer transparantie
over wie wel en wie niet in aanmerking komt zou soelaas bieden. Daarom blijven we hier
vanuit het Verwijzersplatform voor ijveren.

Ivm het informeren van de teams over kwaliteit van de ingediende checklists

Er werd gesteld dat alle teams die PAB aanvragen indienen door de toegangspoort worden
uitgenodigd voor een focusgroep in het kader van de ex-post controles. Er zal daar dieper
ingegaan worden op de kwaliteit van de aanvragen én die van de priorchecklists. We
bekijken verder met het Agentschap hoe de teams die niet door deze intervisie gevat
worden toch nog de nodige feedback kunnen krijgen.

Ivm het vergoeden van de teams voor het opnemen van deze opdracht

Men heeft begrip voor de vraag van de MDT’s, maar er wordt zeer duidelijk gesteld dat
MDT’s momenteel niet de verwachting moeten hebben dat er financieel meer ruimte zal
gecreëerd worden. Vanuit de MDT’s benadrukken we toch het belang hiervan om de
opdracht goed te kunnen uitvoeren. Zeker voor dossiers die al vele jaren weg zijn bij een
MDT of dossiers die op vraag van de Jeugdhulpregisseur worden opgenomen, omdat je



daar echt terug van 0 moet starten, vinden we het belangrijk dat er toch enige vergoeding
zou zijn.

Ivm toekomstige PAB-rondes

Tijdens de PAB-ronde begin dit jaar, zijn er een aantal vragen 'in reserve' gezet. Wanneer
een gezin er toch voor kiest om geen gebruik te maken van PAB of in de loop van het jaar
stopt met PAB, dan wordt dit budget toegekend aan de eerste in deze reservegroep. 
Vanuit Jongerenwelzijn werd er aangegeven dat het onmogelijk is om eerder te
communiceren over een naderende toekenningsronde. Er is wel een kans dat er in 2019
een gelijkaardige PAB uitbreidingsronde zal plaatsvinden. De teams kunnen dus al
anticiperen op deze mogelijkheid. 
 
 

Vraag naar de teams
Vanuit JW wordt er aangegeven dat men heeft vastgesteld dat slechts voor de helft van
alle wachtenden op een PAB een priorchecklist werd ingediend. Ze vragen zich af hoe dit
komt: Is dit een bewuste keuze? Vallen deze mensen uit de boot omdat ze door niemand
geïnformeerd/opgepikt worden? JW wil graag in samenwerking met de MDT’s nagaan wat
de redenen zijn. Op die manier kan men in de toekomst beter anticiperen.  
Teams kunnen hun feedback hierover meegeven via dit formulier. 

Zorgcontinuïteit
We ontvingen de afgelopen periode nogal wat vragen vanuit de MDT's over de
zorgcontinuïteit: wanneer moet de procedure doorlopen worden? Wanneer krijgen cliënten
hun terbeschikkingsstellingsbrief?  
We probeerden een aantal zaken uit te klaren

In afwachting tot het verschijnen van de goedkeuring van de definitieve regelgeving
omtrent de zorgcontinuïteit (mozaïekdecreet) in het Belgisch Staatsblad, blijven de
brieven waarin de gebruikers op de hoogte gesteld worden van hun
terbeschikkingstelling nog even op zich wachten. 
Omdat de timing (1/7) wel erg dichtbij komt hebben we via de PWG Toeleiding
nagevraagd hoe teams dienen om te gaan met de vragen die in aanmerking komen
voor zorgcontinuïteit:

http://verwijzersplatform.be/node/1885


Voor de groep jongeren geboren in '95 en later: Indien men zeker weet dat
men aan de voorwaarden voldoet en men kan aantonen dat de procedure
doorlopen werd (concreet betekent dit dat er een goedgekeurd
ondersteuningsplan dient te zijn voor 1/7/18) dan maakt men vanaf 1/7
aanspraak op een budget, al dan niet met terugwerkende kracht tot 1/7.  Als
het OP niet voor 1/7 goedgekeurd is, heeft men nog wel recht op
zorgcontinuïteit, maar zal het budget pas later volgen. 
Voor de groep jongeren die geboren zijn in ‘94 of vroeger wordt er een extra
jaar toegestaan om de procedure te doorlopen (opgelet: wanneer de
procedure gestart wordt heeft men wel maar vijf maanden om het proces af
te ronden)

GDPR
In onze vorige nieuwsbrief kon u kort iets lezen over GDPR en MDT’s. In dat bericht
werden ook een aantal vragen/onduidelijkheden aangegeven waarover het VAPH zich zou
moeten uitspreken. 
Op de vergadering van de permanente werkgroep toeleiding van 18 juni heeft het VAPH
iets meer verduidelijking gegeven. We informeren hierover dan ook graag:

Infonota 1802: het VAPH stelt dat in infonota 1802 relevante info gegeven werd
mbt de GDPR. De nota focust op het gegeven dat verslagen en documenten vanaf 1
juni enkel nog via Helios bezorgd mogen worden aan het VAPH.

Niettemin stellen teams soms vast dat niet alle documenten geupload kunnen
worden. We raden daarom absoluut aan om problemen onmiddellijk te
signaleren aan helioshelpdesk@vaph.be. Het VAPH maakte de belofte om
signalen met de nodige spoed op te volgen.

Er moet geen verwerkersovereenkomst zijn tussen MDT en VAPH
Voor de MDT-werking moet er een data protection officer (DPO) aangesteld zijn.
Het is niet zo dat die DPO er enkel voor de MDT-werking moet zijn. Het kan
uiteraard om 1 DPO te hebben voor de hele organisatie.

een data protection officer moet binnen de organisatie toezien op de naleving
van de regelgeving GDPR, moet info en advies kunnen geven over de GDPR
en contactpunt zijn voor alle materie aangaande GDPR.
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In de komende periode zullen we nog enkele informatiemomenten rond
GDPR voorzien. Zo mag u van ons nog een voorbeelddoc verwachten m.b.t.
informatieverstrekking aan de cliënt.
U mag ons met uw vragen over dit onderwerp altijd contacteren via telefoon of
mail.

Internering 
Het VAPH werkt momenteel intensief aan een aanpassing van de regelgeving m.b.t.
geïnterneerden om tegemoet te komen aan de veroordelingen die in het verleden werden
uitgesproken t.a.v. België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Verwacht
wordt dat tegen half oktober de nieuwe regelgeving van kracht zal zijn.  In 2018 en 2019
wordt een extra budget van 4,8 miljoen euro voorzien om de doorstroom  van
geïnterneerde personen met een handicap uit gevangenissen, FPC's en medium security
afdelingen van PZ te faciliteren. 
Op de permanente werkgroep toeleiding van 18 juni werd hierrond een korte toelichting
gegeven door het VAPH. Officiële communicatie is pas mogelijk als de regelgeving
uitgewerkt is. Er wordt verwacht dat er in september 2018 een communicatie naar de
partners in de toeleiding zal komen. 
 
We nemen nu alvast de vrijheid om u te informeren over de lijnen die zich aftekenen rond
het vernieuwde beleid. De groep personen met een handicap die geïnterneerd zijn, is heel
divers. Dat maakt dat er ook een gedifferentiëerde aanpak nodig is. Er zal daarbij zowel
ingezet worden op een specifiek en direct gefinancierde, persoonsgebonden, financiering
bij vergunde zorgaanbieders als op het aanbod van de forensische VAPH-units. Voor
personen met een 'lichter profiel' zal de reguliere procedure voor de aanvraag van een PVB
van toepassing zijn.  
 
Heel wat partners in de toeleiding (DMW, DOP, MDT) ervaren dat men vanuit de
gevangenissen wil anticiperen op de wijzigingen door alvast een ondersteuningsplan PVB
aan te vragen zonder eigenlijk te weten of dit ook echt nodig zal zijn. Vanuit het VAPH
verzekerde men dat er voor de doelgroep die doorstroomt vanuit de gevangenissen een
aangepaste procedure zal gelden waarbij geen OP PVB nodig zal zijn. Het lijkt dan ook



aangewezen om niet halsoverkop te starten met opmaak van een OP voor deze cliënten,
maar de verdere communicatie over de regelgeving af te wachten.

Overmacht
Omwille van de noodzaak die bij de MDT's ervaren wordt, besliste het VAPH om ook voor
het volgende kwartaal van 2018 (dus tot eind september 2018) een verlenging toe te
staan op de versoepeling rond het indienen van overmacht.

Beslissingen Vlaamse regering
 

BOB en minderjarigen

In onze vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat er een principiële beslissingen genomen was
door de Vlaamse regering waardoor de problemen die er voorheen waren voor sommige
minderjarigen met een tijdelijke indicatiestelling die zonder BOB dreigden te vallen,
wegvallen. Tot op heden moest dit opgevangen worden door verlengingen van de
indicatiestelling. Dit zal niet langer nodig zijn. De Vlaamse regering besliste tot een
aanpassing van het uitvoeringsbesluit van het decreet Vlaamse Sociale Bescherming. Een
specifieke bepaling in het besluit had namelijk het ongewilde neveneffect dat het BOB voor
bepaalde minderjarigen werd stopgezet, wanneer de geldigheidsduur van de
indicatiestelling was verstreken. Daardoor kregen ze geen enkele hulp meer. Om dit te
verhelpen, zal het BOB voor deze doelgroep altijd doorlopen tot de leeftijd 21 jaar. Ook
het cumulverbod tussen BOB en semi-internaten van het gemeenschapsonderwijs wordt
trouwens geschrapt. 
De regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. Voorwaarde daarbij is
wel dat einddatum van het BOB-attest in 2017 of later moet liggen. 
Deze aanpassing betekent dus dat MDT's niet langer indicatiestelling hoeven te verlengen
met het oog op het verderzetten van het BOB. 

Mozaiekdecreet II

We gaven in onze nieuwsbrief van mei reeds mee dat de Vlaamse Regering haar
principiële goedkeuring had gegeven over het wijzigen diverse besluiten die verband
houden met de ondersteuning van personen met een handicap (Mozaiekdecreet II). Op



vrijdag 8 juni werden deze definitief goedgekeurd. 
Het gaat om een reeks aanpassingen om de persoonsvolgende financiering voor alle
betrokken belanghebbenden zo optimaal mogelijk te laten verlopen, naast een
aantal aanpassingen van juridisch-technische en coördinerende aard. 

Dit decreet is (integraal en een samenvatting hiervan) terug te vinden via onze website. 

Infonota’s
Bij het VAPH is er sinds enkele maanden een nieuwe werkwijze om infonota’s te verzenden
aan de MDT’s. Er zijn al signalen geweest vanuit teams (en we stelden het ook zelf vast)
dat niet alle infonota’s sinds die wijziging nog bij de teams terecht komen. 
Het VAPH stuurt de infonota’s aan één contactpersoon binnen het MDT. Indien uw team
recent geen infonota’s meer ontving raden we u aan om contact op te nemen met
erkenningen@vaph en te vermelden naar welk mailadres de nota's moeten verstuurd
worden. 
 
Infonota 1804 
Deze infonota neemt een aantal thema's onder de loep:

Het opvragen van informatie nadat blijkt dat aangeleverde modules niet volledig of
kwaliteitsvol zijn
Wijziging in het gebruikersbeheer van Helios
Aanpassing aan module A en B
Terbeschikkingstelling na CRZ vanaf 1 mei 2018

Opmerking: mbt het eerste punt uit de infonota zullen we vanuit het Verwijzersplatform
duidelijk aangeven aan het VAPH dat we niet akkoord kunnen gaan met deze werkwijze.
Er zijn heel wat argumenten aan te halen, in het belang van de cliënt, om te kiezen voor
een andere benadering waarin meer nadruk op samenwerking tussen VAPH en MDT's ligt.

Infonota 1805  
Deze infonota gaat over de modaliteiten en technische handelingen m.b.t. de
uitzondersprocedure 7/7
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