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Nieuwsbrief februari 2020 

Mozaïekbesluit 4

Op vrijdag 24 januari keurde de Vlaamse regering het zogenaamde Mozaïekbesluit 4
principieel goed (binnen enkele weken mogen we dan allicht een definitieve goedkeuring
verwachten). Deze mozaïekbesluiten zijn intussen als concept wel gekend: een aantal
besluiten m.b.t. de ondersteuning van personen met een handicap worden gebundeld in
één besluit aangepast. Mozaïekbesluit 4 wijzigt de bestaande regelgeving over de
persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap, met de
bedoeling om de beschikbare middelen voor zorg en ondersteuning van personen met een
handicap zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten, om correctiefase 2 uit te voeren en
om de processen, procedures en instrumenten gehanteerd door het VAPH te
optimaliseren.

We zetten graag even de belangrijkste zaken met effect op de MDT-werking op een rijtje:

Stopzetten uitzonderingsprocedure 7/7
Dit zal ingaan vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Zorgcontinuïteit vanaf 21 jaar
De automatische terbeschikkingstelling van minder- naar meerderjarigheid
blijft enkel behouden voor wie gebruik maakt van een PAB.
Voor wie gebruik maakt van MFC of persoonsvolgende middelen zal de
terbeschikkingstelling gebeuren op 1 juli van het jaar waarin men 21 wordt
OF indien de toeleidingsprocedure nog niet doorlopen werd gebeurt dit
onmiddellijk na de toewijzing. Dit treedt in werking vanaf 1/1/2020.
Ook de afwijkende procedure vervalt (= geen prioritering nodig als
budgetcategorie gelijk of hoger is dan het bedrag van de subsidie die het
VAPH voor de geboden hulpverlening betaalt).

Het aantal budgetcategorieën wijzigt van 12 categorieën naar 24 categorieën
Budgetten noodsituatie worden als gevolg van deze nieuwe
budgetcategorieën eveneens aangepast.
Dossiers ingediend voor 17 maart 2020 zullen nog via de oude
budgetcategorieën worden toegekend.

Nog niet geactiveerde maatregelen mbt de ondersteuning van meerderjarige
personen met een dubbeldiagnose worden opgeheven.
Wachtenden op een PVB in 2016 (budget toegekend en geprioriteerd) zullen bij de
terbeschikkingstelling van hun budget de reguliere procedure niet meer moeten
doorlopen. Dit moest voorheen binnen het jaar gebeuren. De budgetten worden nu
zonder beperking in tijd ter beschikking gesteld.
Mbt personen die omwille van correctiefase 2 worden toegeleid naar RTH wordt
beslist dat de RTH middelen zullen worden toegekend aan de VZA die op 1/11/2019
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de ondersteuning bood.
Individuele dienstverleningsovereenkomsten bij VZA moeten per 1/4/2020 zijn
aangepast rekening houdend met correctiefase 2.
Voor een beperkt aantal personen toegeleid tot RTH ikv correctiefase 2 wordt een
beperkt PVB voorzien omdat zij hun zorggebonden punten niet meer inzetten bij een
VZA maar bij individuele begeleiding. Zij zouden anders geen ondersteuning kunnen
continueren.

U kan het BVR en de nota toelichting hier nalezen.

Start vernieuwd ZZI
In onze nieuwsbrief van december kon u lezen dat de overgang naar het werken met het
vernieuwde ZZI (meerderjarigen) zal gebeuren op 1 maart 2020. De overgang naar de
nieuwe budgetcategorieën is gepland op 17 maart zoals u kan lezen in het eerste artikel
van deze nieuwsbrief rond mozaïekbesluit 4. 
Het VAPH heeft er nu voor gekozen om de overgang naar de nieuwe budgetcategorieën en
het nieuwe ZZI gelijk te laten vallen, namelijk op 17 maart. Dit om de overgang naar beide
nieuwe systemen zo vlot mogelijk te laten lopen. Dit creëert ook meer duidelijkheid voor
betrokken cliënten en professionals, door niet te moeten werken met een beperkte periode
van overlap en overgangsmaatregelen. 

Wie voor 17 maart een volledige en correcte aanvraag (OP PVB + alle noodzakelijke
documenten voor de aanvraag van het MDT) heeft ingediend, zal nog door de oude
budgetbepaling gecapteerd worden. Alle andere situaties zullen via de nieuwe
budgetbepaling worden behandeld.

Inschalers kunnen wel al voor 17 maart starten met het afnemen van het nieuwe ZZI,
maar deze nieuwe ZZI’s kunnen echter pas vanaf 17 maart ingediend worden. Inschalers
kunnen dan zelf inschatten wanneer ze hun modules zullen indienen (voor 17/3 of na
17/3) en op basis daarvan kiezen welke versie zij afnemen.

Meer info mag u zeer binnenkort verwachten via een infonota van het VAPH.

Stand van zaken Persoonsvolgende Financiering voor minderjarigen

Steeds meer horen we bij MDT's de roep weerklinken naar duidelijkheid en concrete
planning rond de invoering van Persoonsvolgende Financiering bij minderjarigen. Het blijft
momenteel echter wachten op die duidelijkheid.
De Vlaamse Regering bevestigt in het regeerakkoord wel het engagement om in de
regeerperiode 2020-2024 een systeem voor persoonsvolgende financiering voor
minderjarigen met een handicap vorm te geven en door te voeren in
Vlaanderen. Minderjarigen met een handicap zullen voor de organisatie van hun zorg en
ondersteuning vanaf de invoering van het systeem een budget op hun maat kunnen
krijgen. Net zoals de meerderjarige personen met een handicap gaan ze daarmee over van
een aanbod- naar een vraaggestuurd ondersteuningssysteem.
Een precieze startdatum voor het systeem van de persoonsvolgende financiering voor
minderjarigen is er nog niet. Wel is duidelijk dat het zal gaan om een stapsgewijze
invoering. En dat is alvast anders dan bij het systeem van de persoonsvolgende
financiering voor meerderjarigen, waar alle betrokkenen op één moment overstapten. 

Testfase methode zorgzwaartebepaling minderjarigen van start gegaan
Duidelijkheid die er momenteel wel is, betreft het ontwikkelen van de methodiek van

https://gallery.mailchimp.com/72892411484460237cf4d507c/files/bdca5a16-b3bf-4a86-8a79-7e583441bb9d/VR_2020_2401_DOC.0028_Mozaiekbesluit_4.pdf
https://gallery.mailchimp.com/72892411484460237cf4d507c/files/02d6242f-9ea4-4e85-8225-6f4d4a355fbf/VR_2020_2401_DOC.0028_NOTA_Mozaiekbesluit_4.pdf


zorgzwaartebepaling voor minderjarigen. De testfase rond deze methodiek is intussen van
start gegaan. Meer dan 50 inschalers volgen intussen de opleiding over de methodiek van
zorgzwaartebepaling. De eigenlijke testfase zal dan lopen van eind februari tot juni. In die
periode zullen ruim 500 kinderen en jongeren in het kader van het wetenschappelijk
onderzoek ingeschaald worden met het instrument.

Vormingen

Bijstandsorganisatie en budgetbesteding - 13 februari 2020 om 13u in
Brussel: een vorming op maat van MDT's die graag meer info wensen over de
werking van de bijstandsorganisaties en budgetbesteding bij vergunde
zorgaanbieders. 
CHC-model en WISC-V in de praktijk - 23 april 2020 om 9u30 in Antwerpen
Focusdag dubbeldiagnose - 4 juni 2020 om 9u30 in Gent
Vorming Sig vzw:  ICF als tool voor het biopsychosociaal handelen in Vlaanderen op
11 februari 2020

Infonota's

Infonota INF 20/81:  wijzigingen IMB vanaf 1 januari 2020
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