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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
2021 was het jaar van de vaccinatiecampagne, verbondenheid en voorzichtigheid.
De samenwerking tussen de zorg- en welzijnsactoren en de lokale besturen in de
pas opgerichte eerstelijnszones in functie van een zo hoog mogelijke
vaccinatiegraad bleek een schot in de roos. Tussen juni en december heeft 85%
van alle Vlamingen haar basisvaccinatie tegen COVID-19 gekregen. 70% van de
globale populatie kreeg een boosterprik. Naar internationale normen was de
campagne in Vlaanderen zonder meer een succes. Deze sterke resultaten lieten
toe om de samenleving opnieuw ‘open’ te zetten, maar een zekere vorm van
voorzichtigheid bleef geboden: het virus was en is nog niet weg.
Naast de vaccinatiecampagne hebben we werk gemaakt van een grote
beleidsomslag in de domeinen zorg en welzijn. Zo werd het zesde Vlaams
Intersectoraal Akkoord definitief afgeklopt en uitgevoerd, wat een aanzienlijke
verbetering inhield van de loon- en arbeidsvoorwaarden van het Vlaamse zorg- en
welzijnspersoneel. De krapte op de arbeidsmarkt blijft helaas ook in deze sectoren
nijpend en het Actieplan (Zij-)Instroom moet dan ook meer mensen uit andere
sectoren toeleiden naar de ouderenzorg, thuiszorg, kinderopvang, voorzieningen
voor personen met een handicap of bijzondere jeugdzorg.
Het zorginvesteringsplan voor personen met een handicap betekende niet minder
dan een kwantumsprong aangaande de toekenning van de persoonsvolgende
budgetten. In 2021 werden er 2.211 persoonsvolgende budgetten (PVB) in
prioriteitengroep 1 toegekend, wat veel meer is dan in 2018 (439 PVB’s), 2019
(378 PVB’s) en 2020 (726 PVB’s) samen. Vlamingen met de meest acute zorgnoden
die voor 1 januari 2021 een aanvraag hebben ingediend voor een PVB hebben dit
ondertussen gekregen of zullen dit deze legislatuur binnen 18 maanden krijgen.
Het gaat om een historische daling van de wachttijd voor deze groep (PG1). Voor
prioriteitengroep 2 en 3 werd er samen met de stakeholders op zoek gegaan naar
andere vormen van ondersteuning, die in 2022 uitgerold zullen worden. Er werden
639 PAB toegekend in 2021. Daarmee werden evenveel nieuwe toekenningen
gedaan als er in 2017 in het totaal budgethouders waren.
Vanaf 1 juli 2021 werd de financiering van zware zorg in woongelegenheden zonder
en met bijkomende RVT-erkenning in de woonzorgcentra gelijkgeschakeld. Sinds
de overdracht van de bevoegdheid werden daar al verschillende stappen gezet,
maar in 2021 konden we zo finaal een einde maken aan de historische discriminatie
en onderfinanciering van de zorgomkadering voor bepaalde bewoners. Tegelijk
werd ook de personeelsinzet voor alle bewoners opgetrokken met een specifieke
versterking van de rol van de Coördinerend en Raadgevende Arts (CRA) en de
zorgomkadering voor bewoners met dementie. Deze operatie vertaalde zich op het
terrein in een bijkomende inzet van 2.660 VTE in de woonzorgcentra.
Er wordt volop de focus gelegd op het belang van de eerste duizend dagen. Met
een vernieuwde aanpak willen we kinderen in een kwetsbare situaties extra kansen
geven. Onder de titel ‘Vroeg & nabij’ stelden we samen met onze drie
agentschappen en het departement WVG een inspiratienota voor een
geïntegreerde gezins- en jeugdhulpbeleid voor. De nota moet leiden tot concrete
voorstellen aan de Vlaamse Regering om de ondersteuning van kinderen, jongeren
en gezinnen te stroomlijnen.
In de jeugdhulp werden de samenwerkingsverbanden ‘Eén gezin, één plan’
Vlaanderen breed uitgerold. Zo versterken we een flexibele dienstenverlening op
maat van gezinnen met ondersteuningsvragen. We voorzien een duurzame
financiering voor de versterking van Crisismeldpunten -18 jaar en lanceerden
vanuit de Vlaamse relance meer dan 30 OverKopwerkingen.
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In de kinderopvang werden er in 2021 maar liefst 1.894 extra plaatsen volgens
inkomenstarief gerealiseerd met een specifieke focus op de grote steden
Antwerpen, Gent en Brussel. De Vlaamse Regering heeft ook volop ingezet op een
‘doorgaande lijn’ voor kinderen tussen 0 en 6 jaar en via concrete projecten
pioniers de ruimte gegeven om een (meer) geïntegreerde werking van opvang en
onderwijs te ontwikkelen.
De Vlaamse Regering heeft op ons voorstel belangrijke krijtlijnen vastgelegd voor
een duurzame toekomst voor interlandelijke adoptie. Dat houdt onder andere in
dat we pleegzorg en adoptie sterker zullen verbinden, meer zullen inzetten op
nazorg en begeleiding en de samenwerking met de herkomstlanden versterken.
Wat dat laatste betreft is er in december 2021 een beslissingskader afgesproken
voor de screening van de landen waarmee we samenwerken in functie van
samenwerkingsafspraken voor de toekomst. Op kindniveau wordt het systeem
vervolgens gestuurd door de vraag van de herkomstlanden om binnen de
gemaakte afspraken kinderen te plaatsen. We verankeren deze werkwijze
waarrond vandaag al goede praktijken met een aantal herkomstlanden bestaan, in
de werking van interlandelijke adoptie.
De crisis heeft uiteindelijk aangetoond dat mensen bereid zijn om elkaar kleine,
onderlinge steun te bieden, zoals naar de apotheek gaan als een buur ziek is. Het
gaat om het “kleine helpen”, niet om het opnemen van de zorg voor een buur. Een
zorgzame buurt kan het sociale netwerk van de mensen versterken. 133 projecten
in Vlaanderen en Brussel kregen een subsidie van de Vlaamse Regering om werk
te maken van een zorgzame buurt, die wat ons betreft een krachtig verhaal zijn
op het vlak van nabije en warme zorg.
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III. SAMENVATTING
Voor de beleidssamenvatting verwijzen we naar het luik IV.2 Overkoepelende
strategische doelstellingen.
TOTAAL
–
WELZIJN,
ARMOEDEBESTRIJDING, excl.
programma B

VOLKSGEZONDHEID,
GEZIN
DAB’s, excl. apparaatsuitgaven

EN
en

(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

26.767

1.158

0

12.966.594

12.895.409

2e BAJR

26.767

1.158

0

14.200.282

14.067.472

BU

65.675

731

0

14.235.693

13.994.633

PROGRAMMA GC – WELZIJN
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

120

0

0

192.918

194.005

2e BAJR

120

0

0

393.380

360.181

BU

679

0

0

391.075

285.597

PROGRAMMA GD – GEZONDHEIDS- EN WOONZORG
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

3.043

1.158

0

281.877

282.183

2e BAJR

3.043

1.158

0

892.184

823.915

41.432

731

0

876.557

783.357

BU

PROGRAMMA GE – OPGROEIEN
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

19

0

0

5.527.511

5.531.456

2e BAJR

19

0

0

5.680.851

5.661.683

BU

12

0

0

5.679.176

5.661.682
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PROGRAMMA GG – PERSONEN MET EEN BEPERKING
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

1.882.768

1.882.768

2e BAJR

0

0

0

1.965.912

1.965.530

BU

0

0

0

1.965.912

1.965.530

PROGRAMMA GH – SOCIALE BESCHERMING
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

4.233.245

4.235.438

2e BAJR

0

0

0

4.456.531

4.455.304

BU

0

0

0

4.432.661

4.418.720

PROGRAMMA GI – ZORGINFRASTRUCTUUR
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

23.585

0

0

848.275

769.559

2e BAJR

23.585

0

0

811.424

800.859

BU

23.552

0

0

890.312

879.747
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IV. TRANSVERSALE,
HORIZONTALE
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

EN

OVERKOEPELENDE

1. Transversale, horizontale doelstellingen
1.1. Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030
In nauwe samenwerking met de koepels hebben we verder uitvoering gegeven aan
de klimaatengagementen die in 2017 werden afgesloten. Daarbij werd een
sjabloon voor een klimaatvisieplan aan de voorzieningen ter beschikking gesteld.
Dat sjabloon biedt een laagdrempelig houvast voor het management om gericht
acties te ondernemen rond klimaatgerelateerde thema’s.
De samenwerking die werd opgezet tussen het Vlaams Energiebedrijf en het VIPA
is gecontinueerd. Dankzij die samenwerking bieden we voorzieningen nog steeds
de mogelijkheid om in te tekenen op een gratis energiescan. Vervolgens kunnen
ze beroep doen op betoelaging van het VIPA voor de uitvoering van
investeringsmaatregelen om hun CO2-uitstoot te limiteren.
1.2. Luchtbeleidsplan 2030
We hebben de Environment Health Impact Simulator (E-HIS) gelanceerd. Hierin
werd het luchtbeleidsplan 2030 doorgerekend naar gezondheidsimpact morbiditeit
en gezondheidsgerelateerde kosten.
2. Overkoepelende strategische doelstellingen
Ook in 2021 ondervonden we een sterke impact van de COVID-19-pandemie op
het WVG-beleid. Ter illustratie vermelden we de vaccinatiecampagne. In januari
2021 zijn we daarmee gestart, eerst voor de zorgverstrekkers en bewoners in
collectiviteiten, daarna de zorgverstrekkers buiten collectiviteiten en uiteindelijk de
gehele bevolking. In het najaar 2021 is beslist een derde (booster)vaccin aan te
bieden. De eerstelijnszones speelden een cruciale rol in deze campagne. Het feit
dat veel aandacht ging naar het beheersen en beheren van de COVID-19-crisis
maakte dat ook in dit beleidsjaar een aantal projecten vertraagd werden of zelfs
uitgesteld dienden te worden. In deze BBT wordt daar waar nodig melding van
gemaakt.
2.1. We investeren in de kwaliteit van de zorg en dienstverlening die we opvolgen
met indicatoren waar sociale ondernemers mee aan de slag kunnen en waar
zorginspectie toezicht op houdt. (SD kwaliteit)
We definiëren, meten en monitoren de kwaliteit van de zorg en dienstverlening en
informeren gebruikers hierover op een toegankelijke en begrijpelijke manier.
We bespraken krijtlijnen voor een nieuw overkoepelend kwaliteitsdecreet met de
Vlaamse Raad WVG.
De werking van het VIKZ en van VIVEL, twee partners die een cruciale rol spelen
in onder meer het meten en stimuleren van kwaliteit, elk vanuit hun expertise en
opdracht, bestendigden en actualiseerden we.
In het kader van vrijheidsbeperkende maatregelen, bereidden we de
implementatie voor van de ‘intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing
van afzondering en fixatie in de jeugdhulp’.
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We zijn in het najaar 2021 gestart met de evaluatie van het huidige driepijlermodel
voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van zorg in de algemene
ziekenhuizen en het bepalen van de kwaliteitsdoelstellingen voor het nieuw
toezichtmodel.
Voor de sector Personen met een Handicap gaven we verder vorm aan een nieuw
kwaliteitskader waarin onder meer aandacht was voor coachingstrajecten van
vergunde zorgaanbieders.
We ondersteunen het sociaal ondernemerschap
Sociaal ondernemen hangt samen met de personele en financieringscontext waarin
een zorgaanbod vorm krijgt. Op 30 maart 2021 sloten we het zesde Vlaams
Intersectoraal Akkoord (VIA6) af voor de periode 2021-2025. Met het akkoord
willen we de koopkracht van het personeel verhogen en de werkdruk verlagen.
Daarnaast zetten we in op instroom in onze sectoren om zo een duurzaam effect
te bereiken.
In de jeugdhulp lopen verschillende initiatieven om de financiering zo aan te passen
dat ze beter spoort met de tendens naar meer flexibele en multidisciplinaire inzet
van het aanbod. We verwijzen illustratief naar de samenwerkingsverbanden ‘1
gezin, 1 plan’ (1G1P).
In dezelfde geest van ruimte voor sociaal ondernemen boden we onder meer de
woonzorgcentra de kans de uitdagingen gerelateerd aan COVID-19 flexibel aan te
gaan door de uitzonderingsmaatregelen in dat verband te bestendigen.
Tot slot vermelden we hier de voor het realiseren van een sociaal ondernemerschap
kenmerkende geïntegreerde samenwerkingsverbanden voor jongvolwassenen in
de jeugdhulp.
We verdiepen de werking van zorginspectie en maken ze doelgerichter.
De voorbereiding van een vernieuwde Zorginspectie 3.0 kreeg verder vorm.
Bedoeling is op basis van een meer risicogedreven aanpak te komen tot een
doordachte aanwending van de inspectiecapaciteit, met oog voor een maximaal
effect.
Daarbij zullen de ervaringen met de COVID-19-pandemie de nog te maken keuzes
beïnvloeden. Het publiek maken van inspectieresultaten staat mee op de agenda.
2.2. We verruimen de toegankelijkheid van zorg en dienstverlening die nabij en
betaalbaar is, door in te zetten op uitbreiding en op een hertekende
organisatiestructuur. (SD Toegankelijkheid)
We breiden de zorg en dienstverlening uit, zowel de capaciteit van het aanbod als
de mogelijkheden van persoonsvolgend financieren.
We hebben in 2021 gestaag bijkomende middelen ingezet om het aanbod uit te
breiden. We vermelden in dit verband illustratief, niet exhaustief (daarvoor
verwijzen we naar de concrete inhoud en middelen die worden toegelicht per
beleidsveld en per ISE), de volgende acties.
Naast de oorspronkelijk gesubsidieerde 27 samenwerkingsverbanden Geïntegreerd
Breed Onthaal (GBO), ondersteunen we vanuit het relanceplan ‘Vlaamse
Veerkracht’ bijkomend 31 samenwerkingsverbanden om zo de uitrol van de
samenwerkingsverbanden van het GBO over heel Vlaanderen te realiseren.
De projectmiddelen voor laagdrempelig psychosociaal aanbod die we in 2020 aan
de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) hadden toegekend in het kader
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van het actieplan Zorgen voor Morgen (41,97 VTE) hebben we na evaluatie
structureel gemaakt met ingang van 1 januari 2021.
We investeerden ook in de uitbreiding van het ambulante geestelijke
gezondheidsaanbod waarbij onder andere de Centra voor Ambulante Revalidatie
(CAR) een versterking kregen om het bestaande aanbod verder uit te breiden in
regio’s met weinig capaciteit.
We hebben de ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ) en de sociale diensten
jeugdrechtbank (SDJ) tijdelijk versterkt met 38 VTE. Voor de jeugdhulp zijn verder
nog relevant: de versterking van de crisiscapaciteit, de uitrol van 1G1P en de
verbreding van het werken met Signs of Safety en Signs of Succes.
Ook de kinderopvang kende een betekenisvolle uitbreiding. Daarbij zijn de 660
omschakelingsplaatsen naar T2 te vermelden, alsook de substantiële uitbreiding
van T1-plaatsen met een basissubsidie.
Uiteraard is ook de verdere uitbreiding in de sector personen met een handicap
belangrijk. Het zorginvesteringsplan biedt voor het eerst perspectief aan de
gebruikers met de meest dringende zorgnoden (prioriteitengroep 1) door hen (met
datum tot 31/12/20) in 2021 een PVB ter beschikking te stellen of dit binnen de
18 maanden ter beschikking te stellen voor personen met een latere
aanvraagdatum. Er werden in 2021 ook 639 persoonlijke assistentiebudgetten
(PAB) ter beschikking gesteld in uitvoering van het zorginvesteringsplan.
En de uitbreiding van gezinszorg realiseren we verder zoals voorzien in de
meerjarenbegroting.
We voorzien in een nabije zorg door het consequent hanteren van de indeling in
eerstelijns- en regionale zorgzones en we versterken de regierol van de lokale
besturen.
De Vlaamse Regering legde referentieregio's vast. We bereiden momenteel de
toepassing ervan in ons beleidsdomein voor. We zoeken daarbij naar een evenwicht
tussen
het
nieuwe
kader
en
de
specifieke
overlegen
samenwerkingsmogelijkheden van onze sectoren. In het bijzonder wordt ook
bekeken waar een nieuwe afbakening van eerstelijnszones nodig is en welke
begeleiding dit vereist.
De COVID-19-crisis heeft er mee voor gezorgd dat de werking van de
eerstelijnszones en de zorgraden is versterkt. Hierbij werd maximaal ingezet op de
samenwerking tussen de actoren van zorg, welzijn en de lokale besturen. Handelen
onder regie van een lokaal bestuur hebben we bij uitstek gerealiseerd door de
buitenschoolse opvang en andere activiteiten verder op de lokale leest te schoeien.
Ook de verdere uitbouw van de Huizen van het Kind dragen bij tot nabije zorg, net
zoals het uitrollen van de Overkophuizen en de maatregelen lokaal sociaal beleid
dat doen.
We organiseren de zorg en dienstverlening efficiënt en intersectoraal afgestemd,
toegankelijk op maat van de gebruiker, niet op maat van het aanbod.
Allereerst vermelden we hier het project en concept ‘Vroeg en Nabij’. Dat zet
expliciet in op toegankelijke zorg op maat van de gebruiker. Belangrijk is dat
daarbij een intersectorale invalshoek geldt.
Met het Ouderenbeleidsplan zitten we aan de andere kant van het
leeftijdsspectrum. We bundelen daarin beleidsdomeinoverschrijdend alle relevante
acties op het niveau van de Vlaamse overheid voor die doelgroep.
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We herstructureren het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met het
oog op afstemming en efficiëntie
In 2021 realiseerden we de afsplitsing van de afdeling justitiehuizen uit het
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).
Met de beslissing tot het samengaan van het agentschap Zorg en Gezondheid en
het Departement WVG formuleerden we een nieuw toekomstperspectief voor een
efficiënte administratieve aansturing van ons beleidsdomein.
Ook op het terrein streven we verder naar efficiëntie, het bundelen van krachten
en het afstemmen van aanbod. Ter illustratie: het Steunpunt Geestelijke
Gezondheid en het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid zullen fuseren
tot één nieuwe partnerorganisatie geestelijke gezondheid. Wat de beoogde
herpositionering van de Centra voor Geestelijke Gezondheidzorg (CGG’) en de CAR
betreft, is een overheidsopdracht geformuleerd die het hervormingstraject daartoe
initieert.
We stemmen financieringsstromen intersectoraal op elkaar af en we bewaken de
betaalbaarheid van de zorg en dienstverlening
Twee invalshoeken staan hier centraal, met name de evoluties in de Vlaamse
sociale bescherming (VSB) en het Groeipakket. Voor VSB is er uiteraard de
beweging naar een (meer) eengemaakt zorgbudget en de stapsgewijze en
afgestemde inkanteling van verschillende bijkomende sectoren (thuiszorg,
revalidatie,
PVT,
IBW,
…).
Het
Groeipakket
hervormt
een
aantal
financieringsaspecten in opvolging van onder meer de resolutie van het Vlaams
parlement en maakt verder werk van de evolutie naar één uitbetalingsactor.
2.3. We gaan voluit voor innovatie en digitalisering, als overheid en voor het
aanbod en de gebruikers, met aandacht voor ethische vraagstukken en privacy.
(SD Innovatie)
We creëren economische en maatschappelijke meerwaarde via transversale
samenwerking tussen zorg en industrie en ingebed in een duurzame
toekomststrategie via Flanders’ Care.
We hebben de Roadshow Flanders’ Care en de studie rond ethische aspecten van
zorginnovatie afgerond in 2021. Het platform “Zorg & Industrie samen tegen
corona”, waar behoeften van de zorg gekoppeld werden met aanbod van
ondernemers heeft op Europese schaal een meerwaarde betekend.
We gaan radicaal digitaal voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en
investeren in afgestemde digitale en veilige gegevensdeling.
Ondanks de coronacontext zijn voor het digitaal zorg- en ondersteuningsplan
stappen vooruitgezet, onder meer door het formuleren van een basisset
levensdoelen. Er is ook een nieuw decreet gegevensdeling uitgewerkt en er is
verder gewerkt aan de nieuwe Vitalink-FHIR-omgeving die multidisciplinair
samenwerken ondersteunt.
Voor de jeugdhulp is de BINC-webservice in productie gezet, waardoor
voorzieningen gegevens kunnen doorgeven vanuit hun eigen systeem.
De Centrale Groeipakket Applicatie is verder uitgebouwd, waarbij extra
functionaliteiten zijn toegevoegd. Ook het datawarehouse is uitgebreid zodat het
een steeds betere bron voor analyses en rapportering wordt.
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Digitalisering van de dienstverlening is een centraal aandachtspunt, waarbij we
onlinehulp een gevalideerde plaats geven.
Digitale toegankelijkheid van het aanbod en van dienstverlening is een permanent
aandachtspunt. We wijzen in dat verband op de e-loket-keuzes en voortgang in de
verschillende entiteiten van het beleidsdomein, waar nodig gekoppeld aan
aanvullende kanalen. Illustratief vermelden we voor het Groeipakket de
gediversifieerde aanpak van digitale, telefonische (FONS) en fysieke (Huizen van
het Kind) kanalen.
Op het vlak van onlinehulp heeft de coronacrisis geleid tot het verder inzetten van
digitale en blended hulp in quasi al onze sectoren. Met een intersectorale
stuurgroep willen we deze evoluties afgestemd capteren, bestendigen en
stroomlijnen.
Tot slot vermelden we hier de versterking van onze verschillende hulplijnen waarbij
de toegang ook digitaal verder is gefaciliteerd.
2.4. We ambiëren ‘Health en Wellbeing in all policies’ en bundelen daartoe de
krachten binnen de Vlaamse overheid, met andere bestuursniveaus en alle
belanghebbenden. (SD All policies)
We werken intersectoraal en transversaal samen in het beleidsdomein en in de
Vlaamse overheid
We voeren een preventief beleid volgens Health in All Policies en met het oog op
gezondheidswinst op bevolkingsniveau met aandacht voor kwetsbare doelgroepen.
Met stip staat hier het preventiebeleid dat we gevoerd hebben centraal. Verder in
deze BBT wordt daar gedetailleerd op ingegaan.
‘Health en Wellbeing in all policies’ wordt pas zinvol als we daar vorm aan geven
in een rechtstreekse dialoog met andere beleidsdomeinen. Ook in 2021 hebben we
dat gericht gedaan. We vermelden in dat verband de ontwikkelingen naar een
nieuw werk- en zorgdecreet (Werk en Sociale Economie als partner) en de vele
contacten met Onderwijs (gezonde school, jeugdhulp, jongvolwassenen). Cruciaal
zijn,
gelet
op
het
toenemend
belang
van
klimaatverandering
en
milieuproblematieken, de contacten met Omgeving (PFAS, binnenmilieu en
ventilatie, …).
We werken samen met andere bestuursniveaus om een efficiënt en effectief
welzijns- en zorgbeleid uit te tekenen gericht op een goede dienstverlening naar
de gebruiker.
Over de link tussen het Vlaamse en het lokale niveau hadden we het al. Eén
bijkomend cijfer uit 2021 dat het belang ervan aangeeft: 75% van de gemeenten
realiseerde een lokaal loket kinderopvang wat de vooropgestelde doelstelling van
70% overtreft.
De contacten met het federale niveau zijn in 2021 gericht geïntensifieerd door de
coronapandemie.
We
hebben
veel
geïnvesteerd
in
overleg
waarbij
crisisdoelstellingen voorop stonden.
We grijpen kansen op internationaal vlak en positioneren ons, intersectoraal
afgestemd, op de Europese regelgeving.
Ook op het internationale vlak stond 2021 in het teken van de coronapandemie.
Op het Europese niveau ging veel aandacht naar de ontwikkeling van het Europees
Digitaal Coronacertificaat, de vaccinatiestrategie, de herziening van de bestaande
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EU-wetgeving
inzake
grensoverschrijdende
gezondheidsbedreigingen,
de
coördinatie van paraatheids- en responsmaatregelen, de oprichting van HERA, etc.
In dialoog met de wetenschap, het middenveld en de gebruikers realiseren we een
evidence-based welzijns- en zorgbeleid dat aansluit op de noden van de gebruikers.
Het nieuwe steunpunt wetenschappelijk onderzoek WVG 2021-2026 ging van start
op 1 juli 2021. Op die manier realiseerden we, met een perspectief voor de
komende jaren, een platform van wetenschappelijke beleidsvoorbereiding en evaluatie.
De vijfjaarlijkse gezinsenquête kreeg in 2021 zijn beslag. De resultaten ervan
worden momenteel verwerkt en kunnen het gezinsbeleid mee sturen.
Uiteraard is ook een vermelding van de monitoring van milieuaspecten, onder meer
in verband met de klimaatverandering, hier op zijn plaats.
De contacten met het middenveld, informeel en via de Vlaamse Raad WVG waren
er in 2021 uiteraard ook. Vanuit de optiek participatie wijzen we op de oprichting
van een cliëntenforum in de jeugdhulp, dat gebruikers, ouderen en minderjarigen,
een stevige stem in het debat moet geven.
2.5. We
voeren
Armoedebestrijding)

een

transversaal

armoedebestrijdingsbeleid.

(SD

We organiseren overleg waaraan alle vakministers bijdragen
We hebben in eerste instantie verder uitvoering gegeven aan de acties van het
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA). Aansluitend bij het voorgaande
vermelden we hier een element van samenwerking met een andere bevoegdheid:
onze middelen en die van binnenlands bestuur hebben we gebundeld om te komen
tot
een
verbeterde
uitwisseling
van
expertise
over
lokaal
armoedebestrijdingsbeleid.
Inhoudelijk schuiven we voor 2021 drie accenten naar voor die ons
armoedebestrijdingsbeleid hebben gekenmerkt: de versterkte aanpak van dak- en
thuisloosheid, de blijvende aandacht voor kinderarmoede en een benadering van
armoede dicht bij de betrokkenen, met name het lokale niveau.
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V. BELEIDSVELD: WELZIJN
1. Inhoudelijk structuurelement: BELEIDSONDERSTEUNING
Dit inhoudelijk structuurelement omvat taken en activiteiten die betrekking hebben
op het ondersteunen, het coördineren en het ontwikkelen van het beleid. Het gaat
om een gevarieerd palet van taken en opdrachten die bij uitstek een
beleidsdomeinbreed of zelfs een beleidsdomeinoverschrijdend karakter hebben.
Illustratief vermelden we in dat verband de uitvoering van het actieplan autisme
en de ondersteuning van een aantal adviesraden. We concretiseren dat onder de
begrotingsartikelen in kwestie.
1.1. SD We coördineren de totstandkoming en/of de uitvoering van welzijns- en
zorgbeleid dat bij uitstek een brede, entiteitsoverschrijdende impact heeft.
1.1.1. OD We coördineren de totstandkoming van een nieuw kwaliteitsdecreet.
We gingen in overleg met de Vlaamse Raad WVG over het nieuwe
kwaliteitsdecreet. We zetten participatie van de cliënt en zijn context centraal.
Impact, output en outcome meten op het niveau van de cliënt, de organisatie, de
overheid en de samenleving zien we als cruciale uitdagingen. We opteren met het
ontwerpdecreet voor een procesmatige invulling die vrijheid laat aan het sociale
ondernemerschap van inrichtende machten, maar die ook, in samenspraak met
alle stakeholders, komt tot het definiëren van thematische kaders die doelgericht
kwaliteitsrichtlijnen vastleggen.
1.1.2. OD We coördineren de totstandkoming en de uitvoering van intersectorale
beleidsplannen.
Het eenzaamheidsplan is door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurd op 19
november 2021. De acties kunnen nu verder uitgerold en opgevolgd.
We hebben een nieuw Vlaams ouderenbeleidsplan opgesteld. We zijn hiervoor
onder andere het gesprek aangegaan met de Vlaamse Ouderenraad om te komen
tot een set van beleidsaccenten die het doelstellingenkader voeden. Het plan is
goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
In de schoot van het Vlaams Platform Radicalisering hebben we onder meer een
draaiboek en Q&A over de uitvoering van het decreet Lokale Integrale
Veiligheidscellen (LIVC) opgesteld, afspraken gemaakt over de op te nemen acties
uit het actieplan en de problematiek over terugkeerders (vnl. vrouwen met
kinderen) opnieuw besproken.
In 2021 is voornamelijk ingezet op het bestendigen van een aantal waardevolle
autisme-initiatieven. Hiervoor hebben we een beroep kunnen doen op middelen
buiten het basisbudget autisme. In het kader van het relanceplan Vlaamse
Veerkracht hebben we de verdere uitbouw van Chathulp Autisme voor de komende
drie jaar kunnen realiseren. De tweede cyclus van de academische werkplaats
autisme is bestendigd via middelen van het agentschap Zorg en Gezondheid.
Intussen heeft de academische werkplaats een nieuwe projectoproep gelanceerd.
Daarnaast ondersteunen we binnen het basisbudget de inleefsessies en het
platform Participate verder. Er zijn ook drie nieuwe initiatieven opgestart gericht
op respectievelijk suïcidepreventie bij personen met autisme, het uitbouwen van
de werkingen contactbondgenoten en brugfunctie en het autismevriendelijker
maken van gevangenissen.
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We coördineerden de intersectorale aanpak van preventie van en kwaliteitsvol
omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen in de jeugdhulp. Een belangrijk
instrument vormt de ‘intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van
afzondering en fixatie in de jeugdhulp’. We bereiden de implementatie ervan voor
in dialoog met het werkveld, steunpunten en cliëntenorganisaties. Ook de
vormings- ondersteuningsprojecten in het kader van VIA-5 over ‘omgaan met
agressie’ en uitgevoerd door ICOBA en de Vereniging Ons Tehuis werden afgerond.
Midden juni lanceerden we een projectoproep Zorgzame Buurten. Om het terrein
te informeren over het belang en de doelstelling van zorgzame buurten,
organiseerden we in september een online inspiratiedag voor 900 deelnemers.
Uiteindelijk ontvingen we 165 projectaanvragen. Na jurering werden 133 projecten
geselecteerd om van start te gaan op 1 maart 2022 voor een looptijd van twee
jaar. Om ervoor te zorgen dat de projecten zich duurzaam ontwikkelen, voorzien
we ondersteuning via coaching en vorming. Daarnaast hebben we een
onderzoeksopdracht toegekend aan het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin (WVG) om een toolbox op te stellen van werkende methodieken waarmee
startende zorgzame buurten aan de slag kunnen gaan en om beleidsaanbevelingen
te formuleren na afloop van de projecten.
1.1.3. OD We evalueren het Vlaams Agentschap voor Samenwerking over
Gegevensdeling tussen Actoren in de Zorg en we zetten in op een performante
sociale kaart en ontsluiting van data.
Door de coronacrisis is de timing van de evaluatie van de werking van het Vlaams
Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg
(VASGAZ) verlaat.
We willen de klachtendiensten van de erkende zorgvoorzieningen opnemen in de
sociale kaart. Met 1700 zal een overeenkomst gesloten worden om telefonische
toeleiding te organiseren. De regelgevende basis wordt in het vernieuwde
kwaliteitsdecreet opgenomen. Verdere uitwerking van opvolging klachten in de
zorg wordt in 2022 opgenomen.
1.1.4. OD In samenspraak met de minister bevoegd voor Economie, actualiseren
we Flanders’ Care.
We hebben de Roadshow Flanders’ Care en de studie rond ethische aspecten van
zorginnovatie afgerond in 2021. Het Europese platform “Zorg & Industrie samen
tegen CORONA”, waar behoeften van de zorg gematcht worden met aanbod van
ondernemers, hebben we op 31 december 2021 afgesloten. Daarnaast zijn we
gestart met de voorbereidingen om de “Dag van de Zorg” in 2022 weer live te laten
doorgaan. Samen met Opgroeien, Zorg & Gezondheid en het VAPH werd een
project opgestart om mooie voorbeelden van zorginnovatie in de kijker te zetten.
Samen met het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en VLAIO
hebben we de opstart van het Impulsprogramma “Onderzoek en Innovatie in Zorg”
voorbereid.
Door de coronacrisis zagen we een duidelijke toename van het gebruik van online
tools binnen welzijn en zorg. Hierdoor zijn de entiteiten binnen het beleidsdomein
WVG met verschillende beleidsinitiatieven gestart om onlinehulp (tijdelijk) mogelijk
te maken. Om deze ontwikkelingen te stroomlijnen is een intersectorale stuurgroep
onlinehulp opgericht. De doelstelling van dit traject is om blended hulp- en
dienstverlening in zorg en welzijn intersectoraal te faciliteren. Er is ook een project
beeldbellen in de thuiszorg opgestart.
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1.1.5. OD We coördineren de inzet van gerichte praktijkondersteuning,
wetenschappelijk onderzoek en de dialoog met het middenveld en de gebruikers.
De werking van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek bestendigen we. In het
kader van de visienota Vroeg en Nabij is een strategische cirkel diagnostiek en
inschaling opgestart. Deze cirkel buigt zich over het uitwerken van een model voor
inschaling en diagnostiek binnen het geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid.
Het nieuwe steunpunt wetenschappelijk onderzoek WVG 2021-2026 ging van start
op 1 juli 2021. Ondertussen zijn er de nodige werkafspraken gemaakt voor de
opvolging van de onderzoeken, de financiële opvolging, de werking van de centrale
stuurgroep, enz.
In het voorjaar van 2021 hebben we voor de tweede keer een gezinsenquête
uitgerold in Vlaanderen. De bevraging verliep voorspoedig. Meer dan één derde
van de aangeschreven gezinnen nam deel. Dit is beduidend meer dan in 2016. De
aangeleverde data van het veldwerkbureau beantwoordde niet helemaal aan de
vooropgestelde kwaliteit waardoor we een revisie aangevraagd hebben. Hierdoor
is het tijdspad bijgestuurd. Verwachte publicatie van de resultaten is in het najaar
van 2022.
1.1.6. OD We voeren een internationaal beleid met oog voor een meerwaarde voor
Vlaanderen
Ook op het internationale vlak stond 2021 in het teken van de coronapandemie.
Op het Europese niveau ging veel aandacht naar de ontwikkeling van het Europees
Digitaal Coronacertificaat, de vaccinatiestrategie, de herziening van de bestaande
EU-wetgeving
inzake
grensoverschrijdende
gezondheidsbedreigingen,
de
coördinatie van paraatheids- en responsmaatregelen, de oprichting van HERA, etc.
Al deze inspanningen kaderen in de opbouw van een Europese Gezondheidsunie.
In
die
context
lanceerde
de
Europese
Commissie
het
Europees
Kankerbestrijdingsplan, waar we als beleidsdomein de lead hebben voor
Vlaanderen. We trekken ook het dossier van de Europese Kindergarantie en zijn
onder andere nauw betrokken bij de Strategie Rechten voor Personen met een
Handicap. We hadden continue aandacht voor de lopende inbreukdossiers en voor
de maatregelen inzake omzetting van EU-richtlijnen naar nationaal recht.
Daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap
van de Raad van de Europese Unie in 2024. Vanuit onze bevoegdheid in het kader
van volksgezondheid zullen we in de EU Raad van Ministers belast met
Volksgezondheid fungeren als assessor.
Naast het Europese luik hebben we ook blijvende aandacht geschonken aan onze
bilaterale contacten. Zo hadden we contact met verschillende ministers van
Volksgezondheid over het verloop van de coronapandemie en de maatregelen die
in Vlaanderen werden getroffen. Verder namen we deel aan een werkbezoek met
de collega-minister van Noordrijn-Westfalen en werd dit bezoek gekoppeld aan de
Medica medische beurs in Düsseldorf.
Ook op het multilaterale vlak gingen de activiteiten (virtueel) verder, bijvoorbeeld
deelname aan het Platform Sociale Cohesie (PECS) van de Raad van Europa;
bijdragen aan Belgische rapporteringen aan de Verenigde Naties, alsook bijdragen
aan het landenonderzoek van de OESO. De reeds sterke band met de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Europa hebben we verder verdiept.
1.1.7. OD We onderzoeken manieren om slapende reserves te activeren.
Deze doelstelling wordt later in de legislatuur opgenomen.
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1.2. Budgettair kader
BELEIDSONDERSTEUNING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2021

TO

2e BA

BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

0

0

0

0

Toelagen
OI

0

208

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

208

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij de
onderliggende begrotingsartikels.
BELEIDSONDERSTEUNING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021
ESRuitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen
IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

5.559

7.117

6.703

5.888

6.447

6.020

822

822

822

822

822

822

0

0

0

0

0

0

6.381

7.939

7.525

6.710

7.269

6.842

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij de
onderliggende begrotingsartikels.
1.2.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
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Ontvangstenartikelen
GB0-9GCFABX-OI – DAB CICOV
Korte inhoud begrotingsartikel
Op dit begrotingsartikel wordt éénmalig de overdracht van het saldo geboekt van
de DAB Communicatie en Vorming in de Welzijnssector (CICOV) naar aanleiding
van de opheffing van de DAB CICOV op 31 december 2021. Het corresponderende
uitgavenartikel vanwaar het saldo vertrekt is GBF-3GCF2ZZ-IS.
(duizend euro)
2021

AO

2e BA
Uitvoering

TO

LO

0

0

0

208

0

0

Inhoudelijke toelichting
Naar aanleiding van de opheffing van de DAB CICOV op 31 december 2021 wordt
het saldo ten belope van 208 keuro ingeschreven als algemene ontvangst en dus
gedesaffecteerd ten gunste van de algemene middelen.
Uitgavenartikelen
GB0-1GCF2BA-WT – BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING
Korte inhoud begrotingsartikel
Het begrotingsartikel wordt gebruikt voor de ondersteuning en de ontwikkeling van
het beleid door middel van:
1. Communicatie over het gevoerde beleid en ten aanzien van de sector
a. Communicatie
b. Informatieverstrekking en congressen
2. De ondersteuning van het beleid door de inbreng van adviesraden
a. Werkingskosten Adviesraden (Technische Commissie brandveiligheid en
Adviserende beroepscommissie)
b. Subsidie Vlaamse Ouderenraad
c. Subsidie Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek
d. Subsidie Steunpunt Mens en Samenleving
3. De opvolging van en de participatie aan het internationale en Europese beleid
4. Het voeren van wetenschappelijk onderzoek
a. Wetenschappelijk onderzoek
b. Subsidie aan Steunpunt WVG
5. De subsidiëring van innoverende projecten in het kader van Flanders’ Care en
m.b.t. autisme
6. De subsidiëring van projecten online hulpverlening.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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Uitgaven

5.559

7.017

6.703

5.888

6.347

6.020

Inhoudelijke toelichting
De aangroei van het beschikbare krediet met 1.458 keuro VAK en 459 keuro VEK
op dit begrotingsartikel na afloop van de 2e begrotingsaanpassing in 2021 werd
veroorzaakt door een aantal herverdelingen:
− Er werd 100 keuro VAK en VEK toegevoegd voor de uitvoering van de
koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen van het vijfde en zesde Vlaams
intersectoraal
Akkoord
voor
de
non/social
profit
voor
het
ondersteuningscentrum SAM vzw;
− Er werd 24 keuro VAK en VEK toegevoegd voor de aanpassing van de
subsidies aan de stijging van de gezondheidsindex;
− Er werd 16 keuro VAK en VEK toegevoegd voor het relanceproject Vlaamse
Veerkracht
138
Opvolging
actieplan
mentaal
welzijn
–
overheidsopdrachten;
− Er werd 498 keuro VAK en 319 keuro VEK herverdeeld voor het
relanceproject Vlaamse Veerkracht 144 Zorgzame buurten: versterken van
buurtgerichte lokale initiatieven – overheidsopdrachten;
− Er werd 750 keuro VAK herverdeeld voor het relanceproject Vlaamse
Veerkracht 144 Zorgzame buurten: versterken van buurtgerichte lokale
initiatieven - subsidies.
− Er werd 70 keuro VAK toegevoegd voor het uitvoeren van een
wetenschappelijk onderzoek door het SteunpuntWVG.
Er werd voor 314 keuro VAK en 327 keuro VEK niet benut. Dit is te verklaren door
een lagere kost dan geraamd voor de overheidsopdrachten van het relanceproject
Vlaamse Veerkracht 144 Zorgzame buurten: versterken van buurtgerichte lokale
initiatieven en door minder uitgaven voor communicatie en informatie.
GB0-1GCF2BW-IS – VLAAMSE RAAD WVG
Korte inhoud begrotingsartikel
De Vlaamse Raad WVG is het advies- en akkoordenorgaan om de sociale partners
structureel te betrekken bij het Vlaamse beleid inzake Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin. Het wordt administratief en inhoudelijk ondersteund door een secretariaat
dat ter beschikking wordt gesteld door de SERV. Dit artikel regelt de betoelaging
daarvan.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

399

399

VEK
BU

2e BA
399

399

2e BA-JR
399

BU
399

Inhoudelijke toelichting
Het betreft de jaarlijkse toelage aan de Vlaamse Raad.
GB0-1GCF2BX-IS – DAB CICOV
Korte inhoud begrotingsartikel
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Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan de DAB Centrum voor Informatie,
Communicatie en Vorming in de Welzijnssector (CICOV). Voor meer detail wordt
verwezen naar de bespreking van de begrotingsuitvoering van de DAB CICOV.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

VEK

2e BA-JR

398

BU

398

2e BA
398

2e BA-JR

398

BU

398

398

Inhoudelijke toelichting
Het betreft de jaarlijkse toelage aan de DAB CICOV.

GB0-1GCF2BY-IS – EVA VASGAZ
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het EVA Vlaams Agentschap voor
Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ). Voor
meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begrotingsuitvoering van
het EVA VASGAZ.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

VEK

2e BA-JR

25

BU

25

2e BA
25

2e BA-JR

25

BU

25

25

Inhoudelijke toelichting
Het betreft de jaarlijkse toelage aan het EVA VASGAZ.

GB0-1GCF4BA-WT – BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING
Korte inhoud begrotingsartikel
Het begrotingsartikel wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek waarbij
externe partners voor cofinanciering zorgen.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR
0

100

VEK
BU

2e BA
0

2e BA-JR
0

100

BU
0

Inhoudelijke toelichting
Er waren in 2021 geen onderzoeksprojecten die gecofinancierd werden door
externe partners zodat geen nieuwe uitgaven werden voorzien. De 100 keuro
middelen zijn het resultaat van ontvangsten uit het verleden i.v.m. cofinanciering
van wetenschappelijk onderzoek en de aanmaak en verspreiding van publicaties.
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1.2.2. DAB’s
DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE, COMMUNICATIE, OPLEIDING EN VORMING IN
DE WELZIJNSSECTOR
Het Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector
(CICOV) had drie doelstellingen: ontvangstfunctie voor beleidsvergaderingen (in
domein Groendaalheyde), aanmaken en verspreiden van publicaties met
betrekking tot welzijn, gezondheid en gezin en het opzetten van
vormingsprogramma’s voor de welzijnssector, al of niet in samenwerking met
particuliere organisaties (onder andere in het domein Groendaalheyde).
In het kader van het Masterplan Vastgoed VO werd het domein Groendaalheyde
op 1 januari 2021 overgedragen aan het Facilitair Bedrijf met het oog op een
verkoop. In het verlengde daarvan werd beslist om de DAB CICOV op te heffen op
31 december 2021.
Ontvangstenartikelen
GBF-2GCFABA-OW – BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING
Korte inhoud begrotingsartikel
Het CICOV beschikte over eigen inkomsten ten gevolge van de exploitatie van het
domein Groendaalheyde en van de activiteiten van de DAB. Het ging enerzijds over
inkomsten voor het gebruik van het domein en anderzijds over inkomsten
gegenereerd via bijkomende betalende vormingsinitiatieven/studiedagen die
gefinancierd werden via de DAB.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

25

0

0

2e BA-JR

25

0

0

0

0

0

Uitvoering
Inhoudelijke toelichting

Naar aanleiding van het stopzetten van de exploitatie van het domein
Groendaalheyde op 1 januari 2021 werden er geen inkomsten gegenereerd uit de
exploitatie van het domein. Er werden vanuit de DAB evenmin bijkomende
betalende studiedagen gefinancierd waaruit inkomsten gegenereerd konden
worden (coronacontext).
GBF-2GCFAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
Korte inhoud begrotingsartikel
DAB CICOV ontving jaarlijks een toelage vanuit de algemene uitgavenbegroting.
2021
2e BA
2e BA-JR
Uitvoering

AO

398
398
398

TO

(duizend euro)
LO
0
0
0
0
0
0
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Inhoudelijke toelichting
In 2021 bedroeg de toelage aan DAB CICOV 398 keuro.
Uitgavenartikelen
GBF-3GCF2BA-WT – BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING
Korte inhoud begrotingsartikel
Via het CICOV werden diverse werkings- en investeringsuitgaven verrekend, o.a.
voor de exploitatie van het domein Groendaalheyde, het aanmaken en verspreiden
van publicaties met betrekking tot welzijn, gezondheid en gezin waaronder
Weliswaar en het opzetten van vormingsprogramma’s voor de welzijnssector.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

423

VEK
BU

423

2e BA
208

2e BA-JR

423

423

BU
339

Inhoudelijke toelichting
Door het stopzetten van de exploitatie van het domein Groendaalheyde waren de
uitgaven met betrekking tot het domein beperkt tot een aantal vaste
onderhoudskosten en een aantal occasionele kosten in aanloop naar de verkoop
van het domein.
Daarnaast verliep de financiering van communicatie en vorming voor de
welzijnssector via DAB CICOV. Het betreft het aanmaken en verspreiden van
publicaties bv. Weliswaar en brochures. De opdrachten van de DAB CICOV inzake
het verzorgen van informatie, communicatie, opleiding en vorming voor de
welzijnssector worden vanaf 2022 overgenomen door het Departement WVG.
GBF-3GCF2ZZ-IS – INTERNE STROMEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Vanop dit begrotingsartikel vertrekt éénmalig het saldo van de DAB Communicatie
en Vorming in de Welzijnssector (CICOV) naar aanleiding van de opheffing van de
DAB CICOV op 31 december 2021. Het corresponderende ontvangstenartikel
waarop het saldo als algemene ontvangst wordt geregistreerd is GB0-9GCFABXOI.

2021
Uitgav
en

2e BA

0

VAK
2e BA-JR
0

BU

208

2e BA

0

(duizend euro)
VEK
2e BA-JR
BU
110
208

Inhoudelijke toelichting
Het saldo van de DAB CICOV sluit af op 208 keuro. Naar aanleiding van de
opheffing van de DAB CICOV op 31 december 2021 wordt dit saldo gedesaffecteerd
ten gunste van de algemene middelen.
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1.2.3. Overige entiteiten onder toezicht: Vlaams Agentschap voor Samenwerking
rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ)
Entiteit
Het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de
Actoren in de Zorg (VASGAZ) heeft als missie het bevorderen en regelen van de
samenwerking op het vlak van gegevensdeling, zowel tussen de actoren in de zorg
met het oog op de verbetering van de kwaliteit van zorg, als tussen actoren in de
zorg en de administratie om zorggebruikers op een administratief vereenvoudigde
wijze rechten te laten genieten die voortvloeien uit de regelgeving inzake de
Vlaamse sociale bescherming en de zorgverzekering. VASGAZ wordt bestuurd door
een raad van bestuur, samengesteld uit vierentwintig leden met aantoonbare
deskundigheid, met inbegrip van een voorzitter en een ondervoorzitter, en met
behoud van de toepassing van artikel 18, §2 van het Kaderdecreet, daarnaast
wonen ook een vertegenwoordiger van de dienstenintegratoren eHealth en
Vlaamse Dienstenintegrator de vergaderingen met raadgevende stem bij. Het
Agentschap heeft geen eigen personeel. De diensten worden door het personeel
van het beleidsdomein WVG geleverd.
Ontvangsten
Het agentschap beschikt over een toelage van 25 keuro.
Uitgaven
In 2021 hebben er geen vergaderingen van de raad van bestuur van het
agentschap plaatsgevonden. De raad van bestuur is samengesteld uit leden die
voornamelijk werken in de zorgsector. Door de verdere evolutie van de COVID-19epidemie lagen de opdrachten binnen de zorgsector prioritair bij het behandelen
van patiënten en zorgen dat de druk op de zorgcapaciteit en op het zorgpersoneel
beheersbaar bleef.
In het Vlaams regeerakkoord en in de beleidsnota van minister Beke is opgenomen
dat er een evaluatie diende te gebeuren van VASGAZ. In 2020 werd deze evaluatie
van VASGAZ voorbereid. Deze evaluatie werd opgestart in de 2de helft van 2021
(audit door Deloitte) en zal afgerond worden in de loop van 2022.
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2. Inhoudelijk structuurelement: ARMOEDEBELEID
Dit structuurelement bevat de uitgaven in het kader van het armoedebeleid. Het
eerste onderdeel is het armoedebeleid voor het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin. Het realiseren van de sociale grondrechten (art. 23 en
24, §3 van de Grondwet) o.a. via de Instituten voor Samenlevingsopbouw in nauw
overleg met de kwetsbare doelgroep vormt hierbij het uitgangspunt. Het tweede
onderdeel van het armoedebeleid is de coördinatie van armoedebestrijding.
2.1. SD Armoedebestrijding
2.1.1. OD De Vlaamse Regering stuurt het armoedebestrijdingsbeleid aan en
bewaakt de voortgang.
We hebben uitvoering gegeven aan de acties van het Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding (VAPA) die onder onze bevoegdheid vallen. Elders in dit
document geven we nadere toelichting over specifieke acties.
In uitvoering van actie 7.1.2 van het VAPA (uitwisseling expertise armoedebeleid
lokale besturen) werden onze middelen en die van Binnenlands Bestuur gebundeld
voor de uitwisseling van expertise over lokaal armoedebestrijdingsbeleid. De
middelen voor 2021 zijn toegekend aan de VVSG voor de begeleiding van de lokale
besturen bij matchmaking en uitvoering en voor de creatie van een ontmoetingsen uitwisselingsplatform (zie ook 2.1.3).
2.1.2. OD We vertrekken voor de invulling van het armoedebestrijdingsbeleid van
de bouwstenen uit het regeerakkoord
We
lanceerden
midden
2021
een
projectoproep
voor
sociale
voedseldistributieplatformen die hun werking willen uitbreiden naar één of meer
referentieregio’s en de volgende jaren willen evolueren naar voedselhubs. Op basis
van de projectoproep zijn 12 projecten geselecteerd die 15 van de 17
referentieregio’s van Vlaanderen bestrijken. Deze projecten lopen tot midden
2025.
In samenwerking met de bovenlokale netwerken ter voorkoming en bestrijding van
dak- en thuisloosheid is een evaluatie gemaakt van de residentiële opvang in tijden
van COVID-19. We werkten in overleg met de sector een voorstel uit tot aanpassing
van de VIPA-reglementering voor de residentiële opvang van de CAW. Dit moet
toelaten om naast de bestaande groepsopvang ook meer individuele studio-opvang
te realiseren en de opvanginfrastructuur beter in staat stellen om met bijvoorbeeld
quarantainemaatregelen om te gaan. We versterkten ook woongerichte
initiatieven,
zowel
via
projectmiddelen
ter
versterking
van
de
begeleidingscapaciteit Housing First als structureel via de versterking van de
woonbegeleidingscapaciteit in de CAW’s.
Eind 2020 hebben we samen met de minister bevoegd voor Wonen een nieuw plan
ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid op de Vlaamse Regering
gebracht. De acties in dit plan zijn geformuleerd rond vier strategische
doelstellingen: preventie van uithuiszetting, vermijden van dak- en thuisloosheid
bij jongvolwassenen, aanpak van chronische dak- en thuisloosheid en geïntegreerd
beleid m.b.t. dak- en thuisloosheid. Voor wat het beleidsdomein Wonen betreft
wijzen we op het ondersteunen van woonactoren en het verhogen van de
toegankelijkheid en uitbreiden van een betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod.
Voor wat het beleidsdomein WVG betreft is het inzetten op (preventieve)
woonbegeleiding en intersectorale samenwerking van cruciaal belang. Inzake
preventie van uithuiszetting geven we prioriteit aan situaties waar kinderen bij
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betrokken zijn. De uitvoering van het plan wordt opgevolgd door een gemengd
platform dak- en thuisloosheid dat we in 2021 twee maal bijeen brachten. Om dit
beleid ook in de toekomst met cijfergegevens te onderbouwen, hebben we het
Steunpunt WVG gevraagd om op meerdere locaties in Vlaanderen lokale tellingen
van dak- en thuislozen voor te bereiden en methodisch te ondersteunen. De
resultaten hiervan zullen in het voorjaar 2023 beschikbaar zijn.
We hebben het Steunpunt WVG gevraagd een onderzoek uit te voeren over de
gegevensverwerking in het kader van het samenwerkingsverband GBO. Dit
onderzoek moet toelaten om een regelgevend kader uit te werken om
gegevensverwerking en -deling binnen de context van het GBO te realiseren.
De
resultaten
van
het
wetenschappelijk
onderzoek
‘financiële
geletterdheidscompetenties bij mensen in armoede’ zijn gedissemineerd via het
horizontaal permanent armoedeoverleg. Een aantal samenwerkingsverbanden van
instellingen voor schuldbemiddeling ontplooiden initiatieven op het vlak van
samenwerking met gerechtsdeurwaarders. We hebben ook contact gelegd met de
Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders voor de uitwerking van een protocol
ter preventie van invorderingskosten voor financieel zwakke groepen.
We
gaven
concreet
vorm
aan
een
ondersteuningsaanbod
voor
(welzijnsorganisaties die werken met) kwetsbare rondtrekkenden via een project
uitgevoerd door de participatieorganisatie LEVL waarin onder meer tools voor
hulpverleners (een brochure, vormingen en een website met lancering in
lente/zomer 2022) ontwikkeld werden. We heroriënteerden de opdrachten van
Caritas, zodat Caritas optreedt als referentieadres voor rondtrekkende
woonwagenbewoners. Daarnaast bracht Caritas de problematieken van de
doelgroep op verschillende levensdomeinen (waaronder onderwijs, tewerkstelling)
in kaart zodat zij hiervoor de komende jaren gericht initiatieven kunnen nemen.
2.1.3. OD We formuleren een aantal richtinggevende assen voor het
armoedebestrijdingsbeleid: regie lokale besturen, inzetten op preventie,
vroegdetectie en toegankelijkheid, gerichte aandacht voor kinderarmoede,
toekennen van sociale voordelen en participatief werken.
Regie lokale besturen
Aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) hebben we, samen
met mijn collega-minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, een subsidie
toegekend om de uitwisseling van armoede-experten op lokaal niveau tussen
lokale besturen voor te bereiden. VVSG zal hiervoor een kader en een platform
creëren en deze uitwisseling verder begeleiden tijdens de duur van deze
legislatuur.
Kinderarmoedebestrijding
We hebben op 18/6/2021 een projectoproep gelanceerd voor pilootprojecten
‘lokale gezinscoaches’. Vijf projecten zijn geselecteerd en worden gesubsidieerd
voor de periode van 1/11/2021 tot en met 31/10/2023. De projecten worden
wetenschappelijk opgevolgd door het Steunpunt WVG en krijgen ondersteuning en
coaching van Odisee.
In nauwe samenwerking met het Vlaams Parlement werd gewerkt aan een voorstel
van wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie. Het
voorstel voert een rechtsgrond in voor de gegevensdeling tussen het agentschap
Opgroeien regie en de lokale besturen, met als doel de toegang van kwetsbare
gezinnen tot sociale hulp- en dienstverlening te vergroten, en armoede en
onderbescherming tegen te gaan.
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Participatie
We hebben in 2021 de mogelijkheid onderzocht om de programmatie van de
verenigingen waar armen het woord nemen uit te breiden met 6 verenigingen. De
wijziging van de regelgeving in dit kader wordt voorbereid.
2.1.4. OD We onderbouwen het beleid voor de bestrijding van armoede
De vormingsinitiatieven actief rond armoedebestrijding werd uitdrukkelijk gewezen
op het belang van samenwerking en gevraagd om concrete engagementen op dit
vlak op te nemen in de jaarplannen 2022. Deze organisaties hebben hierrond eind
2021 een specifieke overeenkomst gesloten.
Het eindrapport van het wetenschappelijk onderzoek over armoede-indicatoren
werd in het voorjaar 2021 opgeleverd. We gaven midden 2021 de opdracht aan
het wetenschappelijk Steunpunt WVG om, voortbouwend op een aantal inzichten
uit dat eindrapport, een onderzoek te starten naar de invulling en haalbaarheid van
een nominale armoede indicator conform het engagement hieromtrent in het
Vlaams regeerakkoord.
2.2. Budgettair kader
ARMOEDEBELEID, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021
ESRuitgaven
WT, LO,
PR

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

18.683

21.734

21.633

19.008

19.709

18.483

Toelagen
IS

0

0

0

0

0

0

Overige
LE, PA,
andere

0

0

0

0

0

0

18.683

21.734

21.633

19.008

19.709

18.483

Totaal

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij de
onderliggende begrotingsartikels.
2.2.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Uitgavenartikelen
GB0-1GCF2CA-WT – ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW
Korte inhoud begrotingsartikel
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Op dit artikel zijn de middelen opgenomen voor het maatschappelijk opbouwwerk
en de armoedebestrijding.
In het kader van armoedebestrijding ontvangen verenigingen waar armen het
woord nemen subsidies om zo bij te dragen tot de armoedebestrijding vanuit de
eigen ervaring. De ondersteuningsstructuur voor de verenigingen, het Vlaams
Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, ontvangt eveneens een
werkingssubsidie. Ook vzw De Link ontvangt een werkingssubsidie. Deze vzw is
een erkende organisatie voor de opleiding van ervaringsdeskundigen in de
armoede en sociale uitsluiting. Daarnaast wordt met deze middelen een subsidie
toegekend aan verschillende vormingsinitiatieven, zoals Karel De Grote Hogeschool
voor Bind-Kracht, Welzijnszorg voor Armoede In Zicht en CEDES vzw. Ook aan
Caritas Catholica Vlaanderen vzw wordt een werkingssubsidie verleend.
Acht regionale instituten voor samenlevingsopbouw worden erkend en
gesubsidieerd voor projecten die zich toespitsen op de realisatie van sociale
grondrechten (art. 23 en 24, §4 van de Grondwet) en de aanpak van
leefbaarheidsproblemen in achtergestelde buurten en streken.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

15.866

16.055

VEK
BU
15.983

2e BA
15.866

2e BA-JR
16.447

BU
16.193

Inhoudelijke toelichting
De aangroei van het beschikbare krediet met 189 keuro VAK en 581 keuro VEK op
dit begrotingsartikel na afloop van de 2e begrotingsaanpassing in 2021 werd
veroorzaakt door een aantal herverdelingen:
− Er werd 522 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit de provisie voor het
Vlaams Intersectoraal akkoord voor de social/non-profit (VIA),
begrotingsartikel GB0-1GBF2FA-PR, voor de uitvoering van VIA-5 en VIA6. Deze middelen werden toegevoegd aan de subsidie als compensatie voor
de koopkracht- en de kwaliteitsmaatregelen in de instituten voor
maatschappelijk opbouwwerk, verenigingen waar armen het woord nemen
en organisaties ter ondersteuning van het armoedebestrijdingsbeleid;
− Er werd 129 keuro VAK en VEK toegevoegd voor de aanpassing van de
subsidies aan de stijging van de gezondheidsindex;
− Er werd 462 keuro VAK en 70 keuro VEK overgedragen naar
begrotingsartikel
GB0-1GCF2CB-WT
voor
de
financiering
van
communicatie-initiatieven armoedebestrijding, voor promotie van diverse
initiatieven rond armoedebestrijding en voor de organisatie van de sociaal
werkconferentie 2022.
72 keuro VAK en 254 keuro VEK van het krediet werden niet benut.
GB0-1GCF2CB-WT – COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel
Met deze middelen worden experimentele of innovatieve projecten op het vlak van
armoedebestrijding ondersteund. Deze projecten streven een integrale aanpak op
het
vlak
van
armoedebestrijding
na.
Ook
lokale
besturen
en
middenveldorganisaties kunnen met deze middelen worden ondersteund om
initiatieven op dit vlak te nemen. Binnen dit artikel is er ook aandacht voor
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kennisverbreding en verdieping. De nodige middelen voor wetenschappelijk
onderzoek ter voorbereiding of ondersteuning van het armoedebeleid zijn hierin
opgenomen.
Het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en
sociale uitsluiting ontvangt een subsidie en ook de middelen voor de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) in het kader van kinderarmoedebestrijding blijven
beschikbaar op dit begrotingsartikel.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

2.817

5.679

VEK
BU
5.650

2e BA
3.142

2e BA-JR
3.262

BU
2.290

Inhoudelijke toelichting
De aangroei van het beschikbare krediet met 2.862 keuro VAK en 120 keuro VEK
op dit begrotingsartikel na afloop van de 2e begrotingsaanpassing in 2021 werd
veroorzaakt door een aantal herverdelingen:
− Er werd 2.400 keuro VAK en 50 keuro VEK overgedragen voor het
relanceproject Vlaamse Veerkracht 148 voor de subsidiëring van projecten
voor sociale distributieplatformen;
− Er werd 462 keuro VAK en 70 keuro VEK overgedragen van
begrotingsartikel
GB0-1GCF2BA-WT
voor
de
financiering
van
communicatie-initiatieven armoedebestrijding, voor promotie van diverse
initiatieven rond armoedebestrijding en voor de organisatie van de sociaal
werkconferentie 2022.
Er werd 29 keuro VAK en 972 keuro VEK niet benut. De onderbenutting van het
vereffeningskrediet is te verklaren door de langere looptijd van de projecten,
waardoor het VEK gespreid werd en er in 2021 minder VEK nodig was dan voorzien.
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3. Inhoudelijk structuurelement: WELZIJNSWERK
Hier worden de middelen voor het beleid rond welzijnswerk opgenomen.
Welzijnswerk is een brede term die het beleid omvat dat zich richt tot alle
zorgvragers met een brede welzijnsvraag. Concreet gaat het om het algemeen
welzijnswerk, het algemeen welzijnsbeleid en het lokaal sociaal beleid. Ook de
uitvoering van het decreet van 5 oktober 2017 houdende de werk- en zorgtrajecten
maakt deel uit van het welzijnswerk. Dat geldt ook voor het vrijwilligerswerk in de
welzijns- en gezondheidssector.
3.1. SD Toegankelijkheid
3.1.1. OD We versterken het Sociaal Werk in haar basisopdrachten
We hebben in 2021 verder uitvoering gegeven aan het actieplan Sterk Sociaal
Werk, dit met het oog op de Sociaalwerkconferentie van 5 mei 2022. De acties
hebben betrekking op politiserend werken, impactevaluatie en impactgedreven
werken, het versterken van rechtenverkenning en -toekenning, diversiteit, … De
Vlaamse stuurgroep Sterk Sociaal Werk volgt de vorderingen van het actieplan
verder op. We hebben ook drie stakeholdermeetings georganiseerd waarop de
koepels, federaties, administraties, enz. geïnformeerd worden over de stand van
zaken van de uitvoering van het actieplan Sterk Sociaal Werk en ook bevraagd
worden naar input voor de verdere uitvoering van het actieplan en het vorm geven
van de Sociaalwerkconferentie.
De regionale platformen zetten hun werking in 2021 verder. Zij komen regelmatig
samen met het oog op het creëren van verbinding en ontmoeting tussen sociaal
werkers in de regio. Gedurende het jaar worden verschillende acties opgezet, met
als hoogtepunt de World Social Work Day op 16 maart 2021 waarbij digitale events
en wandelingen langs sociale organisaties georganiseerd werden. De belangrijkste
thema’s die aan bod kwamen waren politiserend werken, nabijheid van het sociaal
werk en de impact van COVID-19, omgaan met diversiteit, impactmeting, sociaal
werk op de eerste lijn en professionalisering van het sociaal werk. Met ongeveer
2.000 deelnemers over heel Vlaanderen was dit een groot succes.
3.1.2. OD We zetten de paradigmashift naar vermaatschappelijking van de zorg
verder
We hebben verder ingezet op de vermaatschappelijking van de zorg onder meer
via de subsidiëring van LUS vzw, BurgersAanZet, het Platform Zelfzorg OostVlaanderen en Trefpunt Zelfhulp. We valoriseerden het vrijwilligerswerk onder
meer via de verdere subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en
van de meer dan 150 organisaties in Vlaanderen en Brussel die erkend zijn als
organisatie voor autonoom vrijwilligerswerk en door de participatie aan het Vlaams
Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid, gecoördineerd door de minister bevoegd voor
Cultuur. Aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk werd bovendien een
projectsubsidie verleend voor de uitwerking van een website die geactiveerd kan
worden bij toekomstige crisissituaties op Vlaams of lokaal niveau, om de inzet van
vrijwilligers in dit kader te stroomlijnen.
3.1.3. OD We voorzien in een nabije zorg door het versterken van de regierol van
lokale besturen in het lokaal sociaal beleid teneinde de toegang tot de sociale
grondrechten voor iedereen te realiseren
We hebben in 2021 verder ingezet op de uitrol en de ondersteuning van het GBO.
Naast de oorspronkelijk gesubsidieerde 27 GBO-samenwerkingsverbanden,
ondersteunen we vanuit het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ bijkomend 31
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samenwerkingsverbanden om zo de uitrol van de samenwerkingsverbanden van
het GBO over heel Vlaanderen te realiseren. De ondersteuning van lokale besturen
voor de regierol bij de uitbouw van GBO-samenwerkingsverbanden is verder
uitgewerkt onder de noemer “GBO-centrale”. Dit ondersteuningsaanbod is eind
maart 2021 kenbaar gemaakt via diverse kanalen van de kernpartners.
In het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ hebben we dit
ondersteuningsaanbod uitgebreid in de vorm van individuele begeleiding van lokale
besturen in de procesaanpak met het oog op het versterken van hun regierol,
vorming van (basis)medewerkers m.b.t. outreachend werken, informatieuitwisseling en krachtgericht werken, enz. Er is ook een online community
geïnstalleerd. Hiervoor hebben we een extra subsidie toegekend aan VVSG en SAM
vzw.
Specifiek voor wat het lokaal sociaal beleid in Brussel betreft, hebben we in 2021
een convenant afgesloten met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het
meerjarenplan van de VGC heeft een werkingsperiode van 5 jaar en loopt tot eind
2025. Via het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ investeerden we ook extra in de
uitbouw van de GBO-samenwerkingsverbanden in Brussel. Zo zijn 3 GBOpilootprojecten opgezet in Anderlecht, Koekelberg en Jette, waarvoor een subsidie
wordt verleend voor een werkingsperiode van 01/07/2021 tot en met 31/12/2025.
Ook de pilootprojecten met betrekking tot specifieke doelgroepen bleven we van
nabij opvolgen en evalueren. Het gaat om GBO voor jongeren met een handicapspecifieke nood of met leer- en opvoedingsproblemen, GBO voor personen met een
advies niet-toeleidbaar naar de arbeidsmarkt en om GBO voor personen met een
betalingsachterstand bij de Vlaamse Zorgkas. We gaan voor deze projecten na hoe
we die projectaanpak structureel kunnen uitrollen in heel Vlaanderen. In dit kader
voorzien we voor GBO voor personen met een advies niet-toeleidbaar naar de
arbeidsmarkt een decretale basis voor de gegevensdeling in het op stapel staande
nieuwe werk- en zorgdecreet.
Het Steunpunt WVG evalueert de globale werking van de GBOsamenwerkingsverbanden. Het evaluatieonderzoek is van start gegaan in het
najaar van 2021. De afronding van het onderzoek is voorzien in augustus 2022.
Het is de bedoeling om zicht te krijgen op de efficiëntie en effectiviteit van de
samenwerkingsverbanden GBO en de investeringen die daarin gebeuren, om zo tot
onderbouwde aanbevelingen in het kader van evidence based policy m.b.t. de
samenwerkingsverbanden GBO te komen.
3.1.4. OD We waarborgen een krachtig algemeen welzijnswerk
We hebben het visietraject rond het oormerken van middelen voor de
onthaalfunctie van de CAW’s in het kader van de regiefunctie van de lokale
besturen doorlopen. Een gemengde werkgroep met vertegenwoordigers van de
CAW’s, de VVSG en de lokale besturen, de administratie en het kabinet heeft een
voorstel opgesteld over de operationalisering van het oormerken, de mogelijkheid
die lokale besturen hebben om de onthaalfuncties van de CAW’s over te nemen en
de afstemming van de beleidsplanning en rapportering van de CAW’s op de regie
van het lokaal bestuur.
De projectmiddelen die in 2020 aan de CAW’s werden toegekend in het kader van
het actieplan Zorgen voor Morgen (41,97 VTE) hebben we na evaluatie structureel
gemaakt met ingang van 1 januari 2021. Ook versterkten we de crisismeldpunten
(16,4 VTE) en de hulpverlening aan geradicaliseerde gedetineerden met het oog
op disengagement (3,5 VTE). Daarnaast zorgden we met ingang van 5 december
2021 voor extra begeleidingscapaciteit voor de hulpverlening aan geradicaliseerde
gedetineerden (t.e.m. 14/12/2024). Vanaf 1 september 2021 zijn ook de
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uitbreidingsmiddelen voor extra personeel in het kader van VIA6 (25 VTE)
toegevoegd aan de enveloppe van de CAW’s.
Specifiek voor de ondersteuning van slachtoffers van terreuraanslagen en grote
rampen, is verder gewerkt aan de draaiboeken en samenwerkingsafspraken binnen
het centraal loket en dit in samenwerking met alle partners – waaronder de
diensten slachtofferhulp van de CAW’s. De coördinator nazorg voor slachtoffers van
collectieve noodsituaties en terreuraanslagen heeft van de CAW het mandaat
gekregen om bij de activatie van het centraal loket de deelname van de aangeduide
CAW-medewerkers concreet te organiseren. In elk CAW is intussen een
aanspreekpersoon rond collectieve noodsituaties en terreuraanslagen aangesteld.
Er is ook een CAW-leergroep rond collectieve noodsituaties en terreuraanslagen
opgestart. Het is de bedoeling binnen deze leergroep goede praktijken uit te
wisselen, ruimte te maken voor intervisie, knelpunten te bespreken en aan te
pakken, …
Trefpunt Zelfhulp heeft op onze vraag een bevraging gedaan bij bestaande
lotgenotenverenigingen van slachtoffers van seksueel geweld naar de huidige
werking en de noden die binnen deze verenigingen leven. Trefpunt Zelfhulp heeft
haar bevindingen in een kort rapport aangeleverd.
We subsidiëren vier projecten van lotgenotenverenigingen (voor de periode
1/08/2021 t.e.m. 31/12/2024) die inzetten op de uitvoering van een aantal acties
van het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld. Met deze projecten
willen we het inbrengen van ervaringsdeskundigheid in dit actieplan versterken.
De chatlijn na seksueel geweld is met ingang van 5 juli 2021 overgenomen en
ingebed in het bestaande hulpaanbod van 1712 en Nu praat ik erover.
Het Steunpunt WVG voert een evaluatieonderzoek van het bestaande
hulpverleningslandschap inzake hulp- en dienstverlening aan plegers en potentiële
plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek ging van start op
1 november 2021 en loopt gedurende één jaar. Het is de bedoeling om, vanuit
preventief oogpunt, het hulpverleningsaanbod te optimaliseren.
We hebben actief bijgedragen tot de uitvoering van de volgende acties uit het
Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden: maatregel 19 dat
een optimalisering van de praktijken m.b.t. het onthaal van gedetineerden beoogt;
maatregel 21 dat een visie ontwikkelt voor het werken met sociale netwerken rond
gedetineerden en maatregel 52 dat de ontwikkeling van een individueel hulp- en
dienstverleningsplan vooropstelt.
Daarnaast hebben we verschillende projectsubsidies toegekend, onder andere aan
CAW Antwerpen voor het project ‘Voorbij het geweld’ en aan het Universitair
Forensisch Centrum voor het project ‘Contextueel herstel bij (potentiële) plegers
van zedenmisdrijven. Ook hebben we de Vlaamse subsidie aan Stop It Now!
uitgebreid en verlengd tot 31 december 2024.
De coördinatie en ondersteuning van de erkennings- en bemiddelingscommissie
voor slachtoffers van historisch misbruik is vanaf 1 januari 2022 ondergebracht in
het nieuwe Agentschap Justitie en Handhaving.
3.2. SD Innovatie
3.2.1. OD Digitalisering van de dienstverlening is een centraal aandachtspunt,
waarbij we onlinehulp en een kwaliteitsvolle telehulp een gevalideerde plaats geven
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Als gevolg van de COVID-19-maatregelen is intensiever en actiever ingezet op
online hulpverlening om contactname via telefoon, mail en chat te optimaliseren.
In het kader van het sterk toegenomen aantal oproepen van hulpzoekende mensen
in de coronacrisis, ondersteunden we de Centra voor Tele-Onthaal extra voor de
versnelde digitalisering van hun hulpverlening, de vernieuwing van hun
oproepensysteem en de aankoop van passend materiaal voor de thuiswerkende
vrijwilligers. Eenzelfde inspanning is gebeurd om de hulplijnen 1712, de
Zelfmoordlijn 1813, de Druglijn en nupraatikerover.be te versterken. Dit kadert
binnen het actieplan mentaal welzijn ‘Zorgen voor morgen’. Ook voor de integratie
van de chat na seksueel geweld bij de hulplijn 1712 en de chatbox NuPraatIkErover
werd ondersteuning voorzien.
3.3. SD All policies
3.3.1. OD We evalueren de uitvoering van het werk-zorgdecreet en sturen bij waar
nodig
In het najaar hebben we samen met het Departement Werk en Sociale Economie
(WSE) en de VDAB aan een nieuw decreet houdende de werk- en zorgtrajecten
gewerkt. Het decreet is begin 2022 ingediend voor een eerste principiële
goedkeuring. Daarnaast hebben we binnen het huidige kader ondersteuning
voorzien aan de casemanagers zorg via SAM vzw. Er werd een aanbod van
leeractiviteiten en vorming, specifiek gericht naar de casemanagers zorg,
gerealiseerd. Er is ook een platform voor kennisdeling en informatie-uitwisseling
voor de casemanagers zorg uitgewerkt.
3.4. Budgettair kader
WELZIJNSWERK, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2021
ESR-ontvangsten
OW

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

120

471

0

0

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

0

0

0

0

0

120

471

0

0

0

0

Totaal

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij de
onderliggende begrotingsartikels.
WELZIJNSWERK, MVG excl. DAB
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(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

ESR-uit- 119.749
gaven
WT, LO,
PR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

133.066

131.384

120.066

128.676

125.828

1.581

1.592

1.592

1.581

1.592

1.592

0

0

0

0

0

0

121.330

134.658

132.976

121.647

130.268

127.420

Toelagen IS
Overige
LE,
PA,
andere
Totaal

VEK

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij de
onderliggende begrotingsartikels.
3.4.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
GB0-9GCFAEA-OW – WELZIJNSWERK
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel dient voor de terugbetaling van niet verantwoorde subsidies
voor welzijnswerk.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

120

0

0

Uitvoering

471

0

0

Inhoudelijke toelichting
Er werden in 2021 meer niet verantwoorde subsidies terugbetaald dan geraamd.
Uitgavenartikelen
GB0-1GCF2EA-WT – WELZIJNSWERK
Korte inhoud begrotingsartikel
Het welzijnswerk kan onderverdeeld worden in het algemeen welzijnswerk, het
algemeen welzijnsbeleid en het lokaal sociaal beleid.
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Het algemeen welzijnswerk omvat het nulde- en eerstelijnswelzijnswerk: de
centra voor algemeen welzijnswerk (CAW), de centra voor teleonthaal, de opvang
en
begeleiding
van
verkeersslachtoffers
en
de
eerstelijnshulp
aan
gedetineerden. De CAW’s en de centra voor teleonthaal worden erkend en
gesubsidieerd. Er
zijn
middelen
opgenomen
voor subsidies
aan
de CAW’s voor sociaal tolken. Voor de ondersteuning van de opvang en
begeleiding van verkeersslachtoffers wordt Rondpunt vzw gesubsidieerd.
In het kader van het lokaal sociaal beleid wordt een subsidie toegekend aan de
VGC, VVSG en Burgers Aanzet. Er worden ook financiële incentives gegeven aan
lokale besturen voor samenwerkingsverbanden GBO.
Daarnaast worden werkingssubsidies verleend aan Sociaal.Net, Trefpunt Zelfhulp
vzw, Vakantiehuis Home Fabiola, FARA vzw, Lus vzw, Moderator vzw, Payoke
vzw en SOM vzw.
Op dit artikel zijn daarnaast de middelen opgenomen voor de subsidiëring van
de werk- en zorgtrajecten. Ook de stimulering van een inclusief lokaal
ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen en de subsidiëring van
projecten voor algemeen welzijnsbeleid en projecten met de netto opbrengst van
de winst van de Nationale Loterij hebben hier een plaats.
Ten slotte omvat het welzijnswerk de schuldhulpverlening met de subsidiëring van
de samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

117.758

2e BA-JR
131.074

VEK
BU
129.398

2e BA
118.075

2e BA-JR
126.684

BU
123.842

Inhoudelijke toelichting
De aangroei van het beschikbare krediet met 13.316 keuro VAK en 8.609 keuro
VEK op dit begrotingsartikel na afloop van de 2e begrotingsaanpassing in 2021
werd veroorzaakt door een aantal herverdelingen:
− Er werd 920 keuro in VAK en VEK aan het begrotingsartikel toegevoegd
voor de aanpassing van de subsidies aan de stijging van de
gezondheidsindex;
− Er werd 3.872 keuro VAK en 440 keuro VEK herverdeeld voor het
relanceproject Vlaamse Veerkracht 149 Ondersteuning buurtwerk;
− Er werd 1.605 keuro VAK en 350 keuro VEK herverdeeld voor het
relanceproject Vlaamse Veerkracht 138 Opvolging actieplan mentaal welzijn
voor de versterking van de telefonische en onlinehulpverlening;
− Er werd 120 keuro VAK en 100 keuro VEK herverdeeld voor het
relanceproject Vlaamse Veerkracht 143 Zorgzame buurten: rol van
apothekers als aanspreekpunt welzijnsvragen in de buurt;
− Er werd 9 keuro VAK en VEK herverdeeld voor het coronaproject Kwetsbare
kinderen en jongeren;
− Er werd voor een totaal aan 6.790 keuro VAK en VEK herverdeeld voor de
uitvoering van de maatregelen voor koopkracht en kwaliteit van het vijfde
en zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de non/social profit.
Er werd voor 1.676 keuro VAK niet benut. Deze onderbenutting is onder andere te
wijten aan de opstarteffecten VIA 6 en de trajecten werk en zorg.
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GB0-1GCF2EB-WT – VRIJWILLIGERSWERK
Korte inhoud begrotingsartikel
Het krediet bevat de subsidies aan de erkende organisaties voor autonoom
vrijwilligerswerk. Bij
een
aantal
organisaties
werden
GESCO-projecten
geregulariseerd.
Binnen dit begrotingsartikel is ook een subsidie opgenomen voor vzw Vlaams
Steunpunt Vrijwilligerswerk.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

1.991

1.992

VEK
BU

2e BA

1.986

2e BA-JR

1.991

BU

1.992

1.986

Inhoudelijke toelichting
Er werd 1 keuro toegevoegd voor de aanpassing van de subsidies aan de stijging
van de gezondheidsindex.
Door de berekeningswijze van de subsidies
vrijwilligerswerk werd er 6 keuro minder besteed.

van

de

organisaties

voor

GB0-1GCF2EY-IS – VDAB
Korte inhoud begrotingsartikel
Voor de werk- en zorgtrajecten is de VDAB aangeduid als de Casemanager Werk.
VDAB begeleidt samen met de Casemanagers Zorg de activeringstrajecten. De
financiering van de Casemanager Werk wordt gedeeld door het beleidsdomein
Werk en Sociale Economie en het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin. Het gaat hier om de middelen die elk jaar worden uitbetaald aan de VDAB
voor haar taak als Casemanager Werk.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

1.581

1.592

VEK
BU
1.592

2e BA
1.581

2e BA-JR
1.592

BU
1.592

Inhoudelijke toelichting
Er werd 11 keuro toegevoegd voor de aanpassing van de subsidies aan de stijging
van de gezondheidsindex.
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4. Inhoudelijk structuurelement: VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD
De Vlaamse Regering en de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers
van de Vlaamse social/non-profitsectoren uit de private en publieke sector sluiten
meerjarige intersectorale sociale akkoorden (“VIA”, Vlaams Intersectoraal
Akkoord). In deze intersectorale akkoorden worden maatregelen afgesproken rond
de verhoging van de koopkracht van de personeelsleden, de verbetering van de
kwaliteit van het werken en de uitbreiding van het aanbod.
4.1. SD Kwaliteit
4.1.1. OD We voeren het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) 5 uit en bereiden
een VIA6 voor
VIA5 liep af in 2020. De daarin afgesproken maatregelen hebben we in 2021
verdergezet en uitgevoerd.
Op 30 maart 2021 is het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) afgesloten
voor de periode 2021-2025. In 2021 hebben we in dit kader verschillende
maatregelen uitgewerkt. De betrokken entiteiten hebben relevante regelgeving
aangepast. We hebben, samen met de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie
en Onderwijs en Vorming, het actieplan (zij-)instroom opgesteld. Wetenschappelijk
onderzoek naar de multi-inzetbaarheid van personeel is opgestart in het najaar
van 2021.
4.2. Budgettair kader
VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021
ESRuitgaven
WT, LO,
PR

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

46.524

229.049

228.941

46.640

202.935

132.852

Toelagen
IS

0

0

0

0

0

0

Overige
LE, PA,
andere

0

0

0

0

0

0

46.524

229.049

228.941

46.640

202.935

132.852

Totaal

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij het
onderliggende begrotingsartikel.
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4.2.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Uitgavenartikelen
GB0-1GCF2FA-WT – VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit artikel is bedoeld voor subsidies in het kader van de uitvoering van de Vlaams
Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profit voor de private en de publieke
sector.
Het gaat om de subsidies aan VERSO (Vereniging voor Social Profit
Ondernemingen), VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in
de social profit), het Sociaal Fonds Non Profit, het Sociaal Fonds voor het Sociaal
Cultureel Werk), de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en de
GSD-V (Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor Vlaanderen – Lokale besturen) in
uitvoering van VIA-4, VIA-5 en VIA-6.
Op dit artikel is eveneens de jaarlijkse toelage opgenomen voor de tweede
pensioenpijler voor de private en de publieke sector. Tot slot zijn op dit artikel ook
de middelen opgenomen voor de uitvoering van de maatregelen voor de
personeelsleden die gefinancierd worden door de Sociale Maribel.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

46.524

229.049

VEK
BU
228.941

2e BA
46.640

2e BA-JR
202.935

BU
132.852

Inhoudelijke toelichting
Er werd 182.525 keuro herverdeeld voor een aantal subsidies voor de uitvoering
van het vijfde en zesde Vlaamse Intersectorale Akkoord voor de non/social profit
voor zowel de private als de publieke sector. Met deze subsidies werden de
koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector uitgevoerd en een aantal
kwaliteitsmaatregelen voor de private en publieke sector.
Het gaat om subsidies aan VERSO, VIVO, het Sociaal Fonds Non Profit, het Sociaal
Fonds voor het Sociaal Cultureel Werk, de VVSG en de GSD-V in uitvoering van
VIA-4, VIA-5 en VIA-6.
Daarnaast werden ook de kredieten voor de tweede pensioenpijler herverdeeld en
de subsidies toegekend en de middelen voor de personeelsleden, gefinancierd met
de middelen van de sociale maribel. Deze subsidies werden toegekend aan de
sociale fondsen sociale maribel.
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VI. BELEIDSVELD: GEZONDHEIDS- EN WOONZORG

1. Inhoudelijk structuurelement: ALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEID
Dit structuurelement omvat diverse uitgaven die bij geen of bij meerdere van de
andere structuurelementen van het beleidsveld Gezondheids- en Woonzorg
aanleunen.
1.1. SD Kwaliteit
1.1.1. OD We investeren in voldoende competent zorgpersoneel om ook in de
toekomst kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening te kunnen bieden
Om bepaalde beroepen in de gezondheidszorg te mogen uitoefenen, heeft men in
België een visum (federale bevoegdheid) en een erkenning (Vlaamse bevoegdheid)
nodig. De erkenning is in feite een soort controle op de juiste kwalificaties en
competenties om in de gezondheidszorg tewerkgesteld te zijn. Door daarop in te
zetten, garanderen we de instroom van kwaliteitsvol zorgpersoneel. Voor de
meeste beroepen gebeurt die controle door een erkenningscommissie die is
samengesteld uit experten en vertegenwoordigers van de beroepsgroep.
We werken aan de verdere digitalisering voor het afleveren van deze erkenningen.
We investeren in een selfservice portaal waarmee nieuwe zorgverleners in eerste
instantie de status en voortgang van hun erkenning kunnen consulteren. We
digitaliseren met name de aanvraag en de behandeling van hun erkenningsdossiers
(bijvoorbeeld voor arts-specialisten).
De Vlaamse Planningscommissie werd opgericht. Deze laat toe om de toegang tot
de gezondheidsberoepen beter te regelen en het medisch aanbod af te stemmen
op de specifieke Vlaamse noden. We willen op deze manier onder meer een
antwoord bieden op de problematiek van de knelpuntspecialismen.
We hebben mee input geleverd aan een actieplan rond (zij)-instroom om onder
andere de kloof tussen opleiding en werkvloer te verkleinen, alsook burgers te
motiveren om voor de zorgsector te kiezen. Een nieuwe zorgambassadeur werd
aangesteld.
1.1.2. OD We ontwikkelen gevalideerde indicatoren en versterken het beleids- en
praktijkimpact
We versterken, aansluitend bij aanbevelingen van Audit Vlaanderen, het
risicomanagement in het agentschap.
1.2. SD All policies
1.2.1. OD We rationaliseren het advies- en overleglandschap met het oog op
efficiëntiewinst
De hernieuwing van de samenstelling van het raadgevend comité van Zorg en
Gezondheid staat on hold, vanuit het perspectief op het samengaan met het
Departement WVG.
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1.2.2. OD We investeren in bilateraal overleg en samenwerking met andere
Europese regio’s
We werken permanent bilateraal samen met andere Europese regio’s. We doen dit
ook via netwerken zoals Euregha en het Regions for Health Network. In de voorbije
2 jaren was er vooral uitwisseling over de aanpak van COVID-19.
1.2.3. OD We onderbouwen het beleid met wetenschappelijk onderzoek en goede
gegevens
We hebben in 2021 verder geïnvesteerd in het ontwikkelen, ontsluiten en
beveiligen van het ZorgAtlas-dataplatform. Diverse actoren waaronder de lokale
besturen, universiteiten, zorgactoren, beleid en burgers hebben gebruik gemaakt
van de ZorgAtlas voor informatie rond COVID-19 en vaccinaties. Het is duidelijk
dat een datagedreven beleid de nodige vruchten afwerpt. In 2022 zullen we hierin
blijven investeren om de informatiepaden die opgezet werden met de verschillende
actoren verder te ontwikkelen en te bestendigen.
In 2021 zijn we ook concreet gestart met een data-governance project om zo de
datamaturiteit stapsgewijs op een hoger niveau te brengen.
Op het vlak van data science hebben we in 2021, samen met het VAPH,
geïnvesteerd in het uitwerken van een blauwdruk data science. We hebben ook
machine learning technieken onderzocht m.b.t. cluster-analyse gelinkt aan COVID19. Daarnaast hebben we met de Vlaamse universiteiten samengewerkt op 5
wetenschappelijke onderzoeken gelinkt aan COVID-19.
In 2021 hebben we naast het verder ontwikkelen en onderhouden van dashboards
en datastromen m.b.t. COVID-19 en vaccinatie (Vaccinatieteller), ook
verschillende non-COVID-19 projecten opgenomen waaronder het N-document,
CIRRO, erkenning ambulance, forfaitberekeningen revalidatie instellingen, start
optimalisatie verwerking sterftecertificaten, rapportering Gezonder Leven,
gebruikersstatistieken Vitalink, CLB-data, CARS, E-HIS luchtkwaliteit, eREVAZfin,
actualisatie suïcidecijfers en het infrastructuurforfait.
We hebben in 2021 samen met IMEC voorstellen uitgewerkt om enerzijds vorm te
geven aan een Vlaamse Health dataspace en het opzetten van een Vlaamse Health
en Care twin. Daarnaast hebben we ook een voorstel uitgewerkt om een
onderzoeksplatform met de Vlaams universiteiten op te zetten met focus op
infectieziekten. Ook dit zal in 2022 verder getoetst worden.
De Academie voor Geneeskunde heeft het beleid ondersteund met adviezen over
onder meer de rol van de apotheker in de COVID-19-testingstrategie en in de
preventie en bestrijding van toekomstige infectieziekten en epidemieën, de
geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren, de erkenning van de
beroepstitels van apotheker-specialist in de klinische biologie niveau 2, en de
bijzondere bekwaamheid in de medische microbiologie niveau 3 en de verplichte
vaccinatie van zorgpersoneel tegen SARS-CoV-2.
Daarnaast organiseerde de academie symposia over onder ander COVID-19vaccinatie, artificiële intelligentie in de klinische praktijk, de impact van
klimaatveranderingen op de geneeskunde, de langetermijneffecten van COVID-19,
patient empowerment en acute beroertezorg.
1.3. SD Innovatie
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1.3.1. OD We gaan radicaal digitaal
zorgverleners, zorggebruikers en overheid

voor

gegevensuitwisseling

tussen

De COVID-19-crisis heeft een grote impact gehad op de timing van het project
Digitaal Zorg en Ondersteuningsplan (DZOP). Desondanks werden in 2021 de
concepten uitgewerkt om de middelen van het project Vlaamse Veerkracht 116 in
te zetten. Bijkomend werd verder gewerkt aan twee onderzoekslijnen: een
onderzoek naar een generieke basisset levensdoelen enerzijds en het
operationaliseren van de resultaten uit een BelRAI inschaling (bv. BelRAI screener,
BelRAI Home Care...) in een doelgericht zorgplan anderzijds.
In het kader van een verdere digitalisering van de gegevensuitwisseling in de
gezondheidszorg, hebben we stappen vooruitgezet. Op juridisch vlak is een nieuw
decreet gegevensdeling uitgewerkt. Dit decreet doorloopt vandaag het
parlementaire proces, en een ontwerp van uitvoeringsbesluit werd opgemaakt. Op
ICT-vlak is verder gewerkt aan de nieuwe Vitalink-FHIR-omgeving die
multidisciplinair samenwerken nog beter ondersteunt. Hier zijn we, in nauwe
samenwerking met de andere overheden, gekomen tot een eerste concept van de
architectuur die de internationale standaard voor gegevensdeling HL7 FHIR
ondersteunt. Deze nieuwe omgeving werd al uitgetest met de industrie en wordt
nu verder uitgewerkt. Op die manier werd de basis gelegd om in een volgende fase
het DZOP-project ten volle te kunnen ondersteunen.
De samenwerking met IMEC is verdergezet met het oog op het ondersteunen van
interoperabiliteit en de realisatie van het beleid eGezondheid.
1.3.2. OD We gaan radicaal voor een digitale overheid
In 2021 hebben we het e-loket uitgebreid voor het verzamelen van de
personeelsgegevens bij de revalidatievoorzieningen (REVA), de multidisciplinaire
begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging (MBE), Initiatieven van beschut
wonen (IBW) en de Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT). Er werd tevens een
systeem opgezet waardoor functieclassificaties en loonbarema’s in het e-loket
gebruikt kunnen worden bij de aanvragen van forfait-berekeningen door de REVA’s
en de MBE’s.
1.4. Budgettair kader
ALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEID, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2021
ESR-ontvangsten
OW

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

1.500

39.888

0

0

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

0

0

0

0

0

1.500

39.888

0

0

0

0

Totaal
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Inhoudelijke toelichting:
Op dit ISE worden de terugbetalingen ontvangen van eerder uitbetaalde
voorschotten van subsidies en toelagen die niet of onvoldoende verantwoord
werden. De uitzonderlijke stijging in ontvangsten is te wijten aan het feit dat bij
de afrekeningen van de verzekeringsinstellingen in het kader van het
overnamedecreet het teveel aan voorschot in opbrengst werd geboekt.
ALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEID, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

ESRuitgaven
WT, LO,
PR

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

36.874

190.171

185.034

36.233

191.076

184.158

Toelagen
IS

0

0

0

0

0

0

Overige
LE, PA,
andere

0

0

0

0

0

0

36.874

190.171

185.034

36.233

191.076

184.158

Totaal

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij het
onderliggende begrotingsartikel.
1.4.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
GE0-9GDFAIA-OW – ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Op dit artikel worden de terugbetalingen ontvangen van eerder uitbetaalde
voorschotten van subsidies en toelagen die niet of onvoldoende verantwoord
werden.
(duizend euro)
2021
2e BA
Uitvoering

AO

TO

LO

1.500

0

0

39.892

0

0
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Inhoudelijke toelichting
De uitzonderlijke stijging in ontvangsten is te wijten aan het feit dat bij de
afrekeningen van de verzekeringsinstellingen in het kader van het
overnamedecreet het teveel aan voorschot in opbrengst werd geboekt.
Daarnaast stegen de ontvangsten door een nauwgezette opvolging van de
toegekende subsidies en middelen in het kader van sociale akkoorden.
GE0-9GDFAIA-WT – ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Op dit artikel worden de terugbetalingen ontvangen van eerder uitbetaalde
voorschotten van subsidies en toelagen die niet of onvoldoende verantwoord
werden.
(duizend euro)
2021
2e BA
Uitvoering

AO

TO

LO

0

0

0

-4

0

0

Inhoudelijke toelichting
Omwille van een vereffening kon slechts 12 keuro van het teruggevorderde bedrag
van in totaal 16 keuro ontvangen worden.
Uitgavenartikelen
GE0-1GDF2IA-WT – ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel omvat een aantal uitgaven die thema-overschrijdend zijn of
die niet rechtstreeks aanleunen bij één van de andere structuurelementen of
thema’s.
Het gaat hierbij o.a. over bepaalde uitgaven voor communicatie, voor
gegevensverzameling en gegevensdeling, voor datascience en AI-trajecten, voor
de opbouw van een health and welfare datawarehouse platform, voor digitalisering
en ICT(-projecten) m.b.t. ondersteuning gegevensdeling in de zorg (o.a. Vitalink
en het interfederale actieplan eGezondheid), samenwerkingsakkoord met IMEC,
voor wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek, voor de ondersteuning van
advies- en overlegorganen (o.a. Raadgevend Comité Zorg en Gezondheid,
Adviescommissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (kandidaat)pleegzorgers, Commissie Zorgstrategie), voor de subsidiëring van het Vlaams
Patiëntenplatform,
voor
de
uitvoering
van
internationale
samenwerkingsovereenkomsten
en
projecten
(WHO,
EU,
regionale
samenwerking), voor de uitvoering van sociale akkoorden (niet elders alloceerbare
subsidies van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector uit
2000 - VIA1).
Daarnaast bevat dit artikel ook kredieten voor kosten die voortvloeien uit het
beheer van het Paleis der Academiën en de voormalige Koninklijke Stallingen waar
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de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België ondergebracht is en voor
de werking van deze Academie.
Op dit artikel staan ook beperkte uitgaven waarvoor geen beroep kan gedaan
worden op de apparaatskredieten van het artikel GE0-1GAF2ZZ-WT omdat deze
klantgerelateerd zijn. Voorbeelden van deze uitgaven zijn bv. E-loket, CIRRO voor
projectmatige samenwerking, Vesta,
vergaderkosten en ontvangstkosten
commissies zorgberoepen, presentiegelden werkgroepen, uitgaven voor 1700-lijn
en andere diverse uitgaven.
Tenslotte bevat dit artikel ook de uitgaven verricht met de opbrengsten van de
Nationale Loterij.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

36.874

190.171

VEK
BU
185.034

2e BA
36.233

2e BA-JR
191.076

BU
184.158

Inhoudelijke toelichting
De kredieten werden aangepast ten gevolge van het toekennen van een
indexverhoging ten belope van 189 keuro en het toekennen van middelen in
uitvoering van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden ten belope van 149.181
keuro. Daarnaast werden de kredieten aangepast als gevolg van het toekennen
van corona-middelen ten belope van 2.909 keuro en het toekennen van relancemiddelen ten belope van 1.018 keuro.
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2. Inhoudelijk structuurelement: PREVENTIE
Dit structuurelement bevat de uitgaven voor het bevorderen en het beschermen
van de gezondheid, het voorkomen en de vroegdetectie van ziektes en
aandoeningen en het voorkomen en zo nodig indijken van ziekte-uitbraken. Hierbij
wordt steeds gestreefd naar gezondheidswinst op bevolkingsniveau.
De evolutie van de COVID-19-pandemie heeft de inhoud van dit beleidsluik
beïnvloed.
2.1. SD All policies
2.1.1. OD We werken samen met andere beleidsdomeinen, andere overheden en
relevante actoren om te komen tot een doelmatig preventief welzijns- &
gezondheidsbeleid
We voeren een preventief beleid volgens Health in All Policies en met het oog op
gezondheidswinst op bevolkingsniveau met aandacht voor kwetsbare doelgroepen.
De voorbeelden zijn talrijk, en de opsomming die volgt is niet limitatief.
De geplande evaluatie van Mijn Gezonde School is afgewerkt binnen het kader van
de beheersovereenkomst partnerorganisatie Algemene Gezondheidsbevordering.
Het
opstarten
van
een
vervolgtraject
is
opgenomen
binnen
de
beheersovereenkomst Partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werken en
gepland in 2022.
De implementatie van de methodiek ‘Gezond leven? Check het even!’ liep
vertraging op door de coronapandemie en de hoge werkdruk in de Centra voor
leerlingenbegeleiding (CLB). In het najaar 2021 werden de nodige voorbereidingen
gedaan om van start te gaan op 1/1/2022. Zo kunnen CLB’s op gestandaardiseerde
wijze aandacht hebben voor leefstijl(risico)factoren bij adolescenten van 14 jaar
en aan vroegdetectie doen.
Er zijn samenwerkingsakkoorden met het departement Onderwijs en het
agentschap Sport Vlaanderen, specifiek met oog op samen investeren in projecten
rond bewegen. Een mooi voorbeeld is de preventiemethodiek SWEEP. Dit is een
leerlijn rond bewegen en beperken van sedentair gedrag, met aandacht voor
kwetsbare doelgroepen. Voor de preventiemethodiek 10.000 stappen is, in
samenwerking met Sport Vlaanderen, een 4-jarige campagne gelanceerd, met in
2021 hoofdfocus op stappensignalisaties in de gemeenten.
Er werd een voedselcoalitie opgericht om een geïntegreerd Vlaams voedselbeleid
te ontwikkelen, getrokken door het departement Landbouw. Een van de 4
strategische doelstellingen is een gezonde en duurzame voeding voor iedereen. De
preventiemethodiek snack & chill (gezonde voeding op school) is in samenwerking
met VLAM tot stand gekomen. VLAM draagt mee de kosten voor een
communicatiecampagne.
We werken systematisch mee aan de Vlaamse eiwittransitie, een initiatief van het
departement Landbouw. Eén van de doelstellingen is bijdragen aan een shift in de
consumptie en de voedselketen. Met het departement Omgeving nemen we deel
aan de green deal ‘eiwitshift’ die tot doel heeft de Vlaamse eiwitstrategie mee vorm
te geven.
Samen met het departement Omgeving en de partnerorganisatie Gezond Leven
werd het milieuaspect van de voedingsdriehoek onderbouwd, en er werden
duidelijke aanbevelingen geformuleerd voor een gezond en milieuverantwoord
voedingspatroon.
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De leerlijn middelengebruik werd herwerkt en uitgebreid met de thema’s gokken
en gamen. Voor kinderen en jongeren van de kleuterklas tot en met het middelbaar
wordt aangegeven wat de do’s en don’t’s zijn in de aanpak van middelenpreventie
op school.
Het Raamwerk Seksualiteit en Beleid, ontwikkeld door Sensoa in samenwerking
met andere partners, werd vervangen door Grenswijs.be. Grenswijs wordt
aangeboden aan alle sectoren die iets willen doen op het vlak van integriteit (sport,
cultuur, vrije tijd...).
Door een tijdelijke personeelsshift voorondersteuning van de collega’s
Infectieziektebestrijding m.b.t. de Covid-19-pandemie en de PFAS-crisis (Poly- en
perfluoralkylstoffen) zijn de projecten rond Vlarem-heroriëntering on hold
geplaatst.
We engageerden ons om te participeren in de kennishub Milieu en Gezondheid. In
dat verband is een actorenbevraging voorbereid die de prioritering van inzet van
middelen moet voeden voor een volgende ref-HBM-studie (m.i.v. een sterk luik
citizen science).
De interventiestudie houtstook werd gepubliceerd (Van een traditioneel naar een
bewust beter gebruik van houtkachels - impact op luchtkwaliteit en gezondheid).
Er wordt gewerkt aan een vragen- en klachtensysteem waarbij zowel de werking
van het agentschap als de werking van de medische milieukundige (MMK) wordt
geïncludeerd. Dit systeem zal als basis gebruikt worden om vragen en klachten op
te volgen, maar ook als dossier-opvolgsysteem voor de geïntegreerde
gebiedsgerichte medisch milieukundige impactinschattingen.
De problematiek werd echter op scherp gesteld door de PFAS-crisis waarvoor er in
een erg hoog aantal bodemdossiers een milieugezondheidskundige inschatting
werd gevraagd. Dit heeft geleid tot een tijdelijke dossierflow die we mits een
nieuwe werkwijze van beoordeling van verkennende bodemonderzoeken konden
bolwerken. De huidige vraag kan met het inkopen van consultants een jaar worden
opgevangen. Een structurele oplossing, ook op personeelsvlak, is voorzien in een
aangepast preventieprogramma bodem en gezondheid.
Momenteel worden de adviezen van de Parlementaire Onderzoekscommissie PFAS
en de audit Vlaanderen afgewacht om vanuit deze adviezen het project Rethink
voort te zetten.
In juni 2021 zijn we bevraagd door de gemeente Zwijndrecht m.b.t. enkele
verontrustende PFAS-bodemresultaten. Dit heeft geleid tot de volgende
initiatieven: een geïntegreerde risico-inschatting inclusief onderbouwing van noregret maatregelen, een bloedstaalname bij 800 omwonenden van de 3M-fabriek
binnen een straal van 3km, de uitwerking van het handelingskader PFAS
(beleidsdomeinoverschrijdend), i.s.m. OVAM de opzet van een beoordelings- en
advieskader (incl. dossieropvolging) m.b.t. verkennende bodemonderzoeken en
diverse risico-inschattingen in andere aandachtsgebieden voor PFAS met hieraan
gekoppelde risicocommunicatie en no-regretmaatregelen (o.a. in de buurt van
brandweeroefenterreinen, de Molenbeek te Ronse, de site van de oude
papierfabriek te Willebroek, de omgeving van de 3M-fabriek te Zwijndrecht).
Regionaal werd door de MMK’s van de Logo’s ondersteuning geboden op het vlak
van risico-analyse en risico-communicatie.
We geven technisch inhoudelijke ondersteuning in PFAS-dossiers. We doen dit in
de expertisewerkgroep PFAS van de opdrachthouder Karl Vrancken.
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I.s.m. de afdeling Handhaving heeft de inzet van het Health Impact Assessment
geleid tot een bestuurlijke maatregel t.a.v. het bedrijf 3M. Deze maatregel werd
gezondheidskundig onderbouwd en verdedigd in kortgeding bij de Raad van State.
De situatie wordt wekelijks opgevolgd.
In samenwerking met het departement Omgeving werd een verkenning tot
structurele samenwerking in PARC (EU project on chemical risk assessment)
uitgevoerd en werd ondersteuning geboden bij de opmaak van het NAPED (National
Action Plan Environmental Disruptors) binnen het NEHAP.
In samenwerking met het departement Onderwijs hebben we richtlijnen opgesteld,
gebaseerd op gezondheidskundig inzicht m.b.t. binnenmilieu (ventileren en
verluchten).
I.s.m. VIPA en het Vlaams Energie Bedrijf wordt een lange termijn traject
onderbouwd waarbij o.a. via een ventilatiescan zal worden gewerkt. We realiseren
daarbij een effectief ventilatiebeleid. De Vlaamse Regering keurde alvast eind 2021
een ventilatieplan voor de zorgsector goed.
In samenwerking met Sport Vlaanderen hebben we een studie Blauwe Netwerken
voor waterrecreatie geïnitieerd. Tegelijkertijd werd al gestart met het verkennen
van proof of concepts om meer Blauwe Netwerken te ontsluiten voor
waterrecreatie.
In 2021 is ook de voorbereiding opgestart
gezondheidsdoelstelling Milieugezondheidszorg.

om

te

komen

tot

een

Een slecht binnenmilieu wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van
onaangepast bewonersgedrag en technische problemen van het huis. Daarom
wordt in de campagne ‘Hou je kot gezond’ gekeken naar een structurele aanpak,
gebaseerd op de principes van Health in All Policies. Want een goede ondersteuning
en begeleiding, in combinatie met beleidsmatige en omgevingsinterventies, zorgen
voor structurele oplossingen.
De week van 'Gezond binnen' zette dit jaar extra in op samenwerking om de
'Gezond Wonen'-boodschap zo goed mogelijk te verspreiden.
De opvolging van loodwaarden in het bloed in Hoboken hebben we gecontinueerd.
In de wijk werd extra MMK-ondersteuning voorzien. Ook werd een systeem van
zorgondersteuning opgezet. Bijkomend hebben we een ‘Humane Biomonitoringonderzoek’ (HBM) op blootstellings- en effectmerkers geïnitieerd.
De Environment Health Impact Simulator werd gelanceerd. Deze rekent chronische
blootstelling aan luchtkwaliteit en geluid door naar gezondheidsimpact
(morbiditeit) tot op het geografisch niveau van een statistische sector. Verder
wordt rekening gehouden met de socio-economische status van de inwoners, en
wordt het geheel doorgerekend naar gezondheidsgerelateerde kosten. Dit aspect
wordt door de MMK’s aangebracht als beleidsonderbouwing voor de lokale
besturen.
2.2. SD We voeren een thematisch preventief gezondheidsbeleid
2.2.1. OD We realiseren ‘Gezonder Leven’ en zetten daarbij in op fysieke en
mentale gezondheid met aandacht voor een gezonde omgeving
We hebben de tussentijdse evaluatie van de gezondheidsdoelstelling ‘de Vlaming
leeft gezonder in 2025’ opgestart in 2021. Tegelijkertijd hebben we verder ingezet
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op het sensibiliseren van de bevolking over alcoholgebruik en verslaving, gezonde
voeding, beweging en sedentair gedrag. Omdat voedingsgewoonten van personen
ook mee bepaald worden door de omgeving, financieren we een onderzoek naar
de fysieke, economische, sociaal-culturele en politieke factoren die de
voedingskeuzes beïnvloeden.
Ook hebben we een traject opgestart om deze gezondheidsdoelstelling uit te
breiden met de thema’s preventieve mondzorg, val- en fractuurpreventie bij
ouderen en geestelijke gezondheidsbevordering.
We hebben het project procesbegeleiding Zorg en Welzijn verlengd, waarin de
thema’s psychofarmaca, ondervoeding bij ouderen, valpreventie en mondzorg
worden gevat, en we zijn gestart met uitbreiding naar andere sectoren (VAPH).
Het Gezondheidskompas werd geoptimaliseerd met het oog op verhoogde
toegankelijkheid (visuele aantrekkelijkheid, keuze voor bepaalde deelvragen) en
we onderzochten hoe de doorstroom van gegevens naar de huisarts vlot kan
gebeuren.
Het project ‘Bewegen op verwijzing’ werd verlengd en toegankelijker gemaakt.
Verwijzing door andere zorgverstrekkers dan enkel de huisarts is mogelijk
gemaakt.
De groepssessies gezonde voeding voor personen met verhoogd diabetesrisico
blijven lopen.
In het kader van omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag werd een
vlaggensysteem voor Volwassenen in gebruik gesteld. De ‘wij grijpen in’-campagne
werd gelanceerd als opvolger voor de ‘is ‘t ok’ - campagne. Daarbij ligt het accent
op wat omstaanders kunnen doen in geval van seksueel overschrijdend gedrag.
We actualiseerden de website gezondzwangerworden.be in functie van de meest
recente evidentie en richtlijnen.
De eerste steekproef van de preventiebarometer is voorbereid en opgestart. De
resultaten zullen ons inzicht geven in de kennis, attitude en motivatie bij burgers
rond verschillende thema’s van het preventief gezondheidsbeleid.
Met
de
beheersovereenkomst
met
de
partnerorganisatie
eeten
gewichtsproblemen beogen we een meer integrale zorgbenadering door het
continuüm preventie, vroegdetectie en vroeginterventie uit te breiden met zorg en
begeleiding (eerste lijn tot en met gespecialiseerde zorg) van eet- en
gewichtsproblemen.
De Partnerorganisatie voor Drugs en andere verslavingsproblemen ontving voor de
Druglijn, de publiekservice, een bijkomende subsidie in het kader van het
relanceplan.
2.2.2. OD We investeren in gerichte preventie van suïcide en geestelijke
gezondheidsproblemen
De evaluatie van het tweede Vlaams actieplan suïcidepreventie 2012 – 2020 werd
gefinaliseerd in het voorjaar van 2021 door het Vlaams Expertisecentrum
Suïcidepreventie (VLESP). De resultaten en aanbevelingen werden meegenomen
in het traject naar een voorstel van een nieuwe gezondheidsdoelstelling die tijdens
de gezondheidsconferentie van 19 november 2021 werd voorgesteld.
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We vernieuwen het actieplan Suïcidepreventie, inspelend op de actuele trends en
in overleg met de partners op het werkveld en op basis van wetenschappelijke
evidentie. We maakten in 2021 extra middelen vrij om meteen met enkele nieuwe
acties aan de slag te gaan. Het gaat over het ontwikkelen van een
wetenschappelijke richtlijn en e-learning om de detectie en behandeling te
bevorderen van suïcidale gedachten en gedrag bij kinderen en jongeren, een
richtlijn specifiek rond het detecteren en behandelen van suïcidaliteit bij personen
met een autismespectrumstoornis, een veerkrachttraining ontwikkelen gericht op
de doelgroep van werklozen en werkzoekende jongvolwassenen die niet verder
studeren aan een hogeronderwijsinstelling (zgn. NEET-jongeren), inzetten op een
snellere
verwerking
van
de
suïcidecijfers
en
inzetten
op
deskundigheidsbevordering bij apothekers.
VLESP ontwikkelde een game dat als doel heeft bij te dragen aan de universele
preventie van suïcidaal gedrag bij jongeren tussen 12 en 16 jaar. Deze serious
game werd eind april 2021 gelanceerd.
We lanceerden enkele initiatieven m.b.t. het project ‘mentaal welbevinden in de
klas’. Expeditie geluk (basisonderwijs) bood een virtuele ontdekkingstocht waar
leerlingen op een speelse, interactieve manier kennis maken met vaardigheden en
gewoontes die het mentaal welbevinden of het ‘geluk’ versterken. Het lespakket
over de geluksdriehoek staat online, m.i.v. ‘Geluk in de klas’ (informatie en een
materialendatabank).
2.2.3. OD We investeren verder in ziektepreventie door bevolkingsonderzoeken
Jaarlijks wordt gesensibiliseerd over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. We
blijven zoeken naar mogelijkheden om nooit- en ontrouwe deelnemers beter te
bereiken. De jaarlijkse rapportage over de acties binnen het actieplan
Bevolkingsonderzoeken
gebeurde
in
2021
op
de
website
www.bevolkingsonderzoek.be,
gekoppeld
aan
een
nieuwsbericht
en
persconferentie.
In 2021 werd specifiek voor de maatwerkbedrijven een plan van aanpak
opgemaakt voor communicatie en sensibilisering over de bevolkingsonderzoeken
naar kanker. De komende jaren zullen aangepaste materialen worden uitgetest in
5 maatwerkbedrijven.
Er is, op basis van evidentie en haalbaarheid, een uitbreiding van het
bevolkingsonderzoek aangeboren aandoeningen, met 7 zeldzame ziekten,
waaronder spinale spieratrofie, voorbereid. Implementatie is voorzien in 20222023 in een aantal fasen.
2.3. SD We zetten in op het voorkomen, het detecteren en snel indijken van
infectieziekten
Omwille van de overweldigende COVID-19-pandemie werd het actief indijken van
de meldingsplichtige infectieziekten beperkt tot invasieve infecties met
meningokokken, tuberculose, legionella, mazelen en hepatitis A. Ad hoc zijn ook
een aantal specifieke clusters van andere infecties behartigd (airport malaria,
scabiës,…)
Daarnaast werden de nodige aankopen gedaan van materialen voor het indijken
van de meldingsplichtige infectieziekten zoals tuberculine voor de opsporing van
TBC, permethrine 5% crème voor de behandeling van schurft, vaccins voor
uitbraakvaccinatie bij clusters van hepatitis a, ….
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De beheers- en samenwerkingsovereenkomst met Sciensano werd onderhandeld
en vernieuwd en de samenwerkingsovereenkomsten met het instituut voor
Tropische geneeskunde en de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheid
en Tuberculosebestrijding werden gecontinueerd.
Het Outbreak support team (OST) stond mee in voor het indijken van de COVID19-pandemie in de residentiële zorgvoorzieningen. Hierdoor werden in 2021 geen
nieuwe initiatieven opgenomen rond MDRO (Multidrug resistente organismen),
behalve een summiere inbreng in het NAP-AMR (Nationaal Plan Antimicrobiële
Resistentie).
2.3.1. OD We realiseren een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid
In 2020 zijn, tot en met september 2021, gratis pneumokokkenvaccins voorzien
voor de residenten in de woonzorgcentra.
De COVID-19-vaccinatiecampagne werd in januari 2021 opgestart voor de
zorgverstrekkers in residentiële voorzieningen en in februari ook voor de andere
zorgverstrekkers. De resultaten van deze eerste basisvaccinatieronde waren goed
tot zeer goed in Vlaanderen. Najaar 2021 werd beslist, omdat de immuniteit over
de maanden verlaagde, personeelsleden die werkzaam zijn in de zorg een 3e
(booster)vaccin aan te bieden, 4 (Janssen en Astra Zeneca) tot 6 maanden (Pfizer
en Moderna) na hun basisvaccinatie.
Ook de immense en complexe organisatie van de vaccinatiecampagnes naar
specifieke doelgroepen en de algemene bevolking werd opgezet, begeleid en
gestuurd.
Naast het ter beschikking stellen van de vaccins en het uitvoeren van het actieplan
van de gezondheidsdoelstelling vaccinaties werd in 2021 ook de start genomen van
de voorbereiding van de vernieuwing van deze gezondheidsdoelstelling.
2.3.2. OD We bestrijden infectieziekten en dringen ze terug, in de gemeenschap
en in onze voorzieningen
We werkten in 2021 mee in de Hoge Gezondheidsraad en in de GEMS. Rond
operationele aspecten van vooral de coronacrisis werkten we samen met een grote
diversiteit aan structuren op het nationale (NCCN – COFECO),
provinciale
(wekelijkse update- en crisismeetings gouverneurs en noodplanning) en lokale
niveau (crisismeetings met burgemeester, MSPOCs rond uitbraken en early
warnings).
We
actualiseerden
COVID-19-richtlijnen
voor
alle
zorgsectoren.
Het
contactonderzoek werd verdergezet en we deden zelf aan bronopsporing en
clusteranalyse in de residentiële zorg en werkten systematisch samen met
zorgraden, lokale initiatieven, CLB, arbeidsartsen,… We behartigden mee de regels
voor de flow voor reizigers uit rode zones.
Een vragen- en klachtenbehandeling werd ingesteld, zowel telefonisch als via mail.
We
richtten
mobiele
teams
op
met
artsen,
verpleegkundigen
en
gezondheidspromotoren (>50 personen) voor de opleiding rond uitbraakpreventie
en -aanpak. Ze leidden ondertussen meer dan de helft van de woonzorgcentra op
in hygiëne op de werkvloer.
Door de COVID-19-crisis werden een aantal aspecten beperkter opgevolgd, maar
waar mogelijk en belangrijk toch gecontinueerd. We vermelden exemplarisch dat
de basisvaccinatie van hepatitis B uiteraard bleef lopen al kon de opvolging van de
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verplichte meldingen nog niet terug opgenomen worden. Voor hepatitis C staat de
verdere uitrol van “prevention by therapy”, behalve de al bestaande in Antwerpen
en Limburg, on hold. Meldingen van mazelen werden en worden opgevolgd. Het
vervroegen van de tweede dosis van de mazelenvaccinatie bij de adolescenten
werd wel uitgesteld.
2.4. SD We zetten in
milieugezondheidsschade

op

het

voorkomen

en

het

detecteren

van

2.4.1. OD We ontwikkelen preventieprogramma’s op het vlak van onder meer
binnenmilieu, drinkwater, waterrecreatie en klimaat
In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd een
handelingskader rond PFAS in drinkwater en drinkbaar grondwater gerealiseerd. Er
werd een project opgezet om alle aanvragen voor putwater-PFAS-analyses op nietaansluitbare adressen te kunnen honoreren. Putwater wordt, in samenwerking met
OVAM, ook meegenomen in de gezondheidskundige beoordeling van de
verkennende bodemonderzoeken. In samenwerking met de VMM hebben we
geparticipeerd aan een detailonderzoek naar PFAS in drinkwater per
leveringsgebied.
We herhaalden de campagnes 'Warme Dagen’ en ‘Wees niet gek. Doe de
tekencheck’.
We
participeren
aan
de
studieopdracht
‘Ontwikkelen
van
een
omgevingsindicatorenset en het in kaart brengen van biomerkers om de
gezondheidsimpact van de klimaatverandering te monitoren’.
Met het project ‘Ontwikkeling en implementatie van een integraal monitoring- en
assessment systeem van de gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid
in Vlaanderen’ willen we komen tot het ontwikkelen van gezondheidsindicatoren
voor de opvolging van klimaat en gezondheid. Bijkomend zijn contacten gelegd
met Nederland, dat ook werkt aan een systematisch monitoringsprogramma voor
klimaatrisico’s en -impact.
De Carbon-H tool van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kreeg een plaats
in de jaarplanning van de Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg. De
partnerorganisatie zal een proof of concept van deze tool uittesten in Vlaanderen.
We dragen bij aan het MEMO+ project dat zowel actieve als passieve opvolging
van exotische muggen in België omvat. Flankerend daaraan zetten we in op
kennisuitwisseling over verschillende regionale en nationale tekenprojecten en
over opkomende ziektes door het Tick Borne Encephalitis Virus en het West Nile
Virus.
Met de oprichting van een Vlaamse werkgroep ‘klimaat en gezondheid’ willen we
een platform met experten gezondheidsprofessionals (academisch en praktijk)
installeren dat inzichten genereert en evalueert op het vlak van gezondheidsimpact
en -kwetsbaarheid in relatie met klimaatverandering. De bedoeling is om de
klimaatproblematiek vanuit een volksgezondheidsstandpunt te bekijken, eerder
dan vanuit een omgevingsstandpunt. Deze inzichten kunnen het klimaatbeleid
vanuit het ‘Health in all policies’-concept versterken. Er werd in dit verband in 2021
een eerste draft van oproep voorbereid.
I.s.m. de partnerorganisatie milieugezondheidszorg wordt een gezondheidskundig
kader gemaakt voor het vastleggen van lood-in-bloed waarden. Dit zal de basis
zijn om milieunormering op te baseren. Specifiek is dit relevant voor de situatie
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rond Hoboken, voor het loodactieplan drinkwater en voor de gezondheidskundige
advieswaarde gebruikt in milieueffectrapportage.
2.5. We investeren in de randvoorwaarden voor een efficiënt en effectief preventief
gezondheidsbeleid
2.5.1. OD We evalueren het preventiebeleid en stellen aanpassingen voor waar
nodig, mee op basis van het principe van het proportioneel universalisme en de
socio-economische gradiënt
De pilootprojecten preventie van kansengroepen (VVSG) liepen vertraging op
omwille van de corona-epidemie. Ze werden intussen hervat en bij afloop in juni
2022 evalueren we de resultaten.
De Partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werken maakt binnen de
verschillende settinggerichte werkgroepen het principe proportioneel universalisme
tot een centraal thema. Er is een projectsubsidie voorzien om het door VIGL
ontwikkelde materiaal rond proportioneel universalisme verder te voeden met
nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden. En ook in het
proces van de evaluatie van de gezondheidsdoelstelling ‘de Vlaming leeft gezonder
in 2025’, gaat er bijzondere aandacht naar de wijze waarop proportioneel
universalisme aan bod komt.
Via verschillende bevragingen en metingen, zoals de gezondheidsenquête
‘preventie op gemeenteniveau’, de Voedselconsumptiepeiling, de HBSC-studie, de
indicatorenbevraging en de preventiebarometer willen we het preventief
gezondheidsbeleid monitoren en evalueren. In dat kader hebben we ook stappen
gezet om gezondheidsgegevens van de CLB’s opnieuw te laten doorstromen naar
Zorg en gezondheid. Deze gegevens zijn een unieke bron, zeker in combinatie met
gezondheidsgegevens van Kind en Gezin, om op populatieniveau inzicht te krijgen
in de gezondheidstoestand van kinderen en jongeren in Vlaanderen.
Er werden, in het kader van seksuele gezondheid, drie beheersovereenkomsten
gesloten met een partnerorganisatie en twee organisaties met terreinwerking. Die
beheersovereenkomsten zetten in op de aanbevelingen uit het symposium
seksuele gezondheid van 2018.
2.6. Budgettair kader
PREVENTIE, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2021

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

1.158

731

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

0

0

0

0

0
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Totaal

0

0

1.158

731

0

0

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij de
onderliggende begrotingsartikels.
PREVENTIE, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

ESRuitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen
IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

75.659

223.119

217.504

76.201

224.868

204.718

80

80

0

80

80

0

0

0

0

0

0

0

75.739

223.199

217.504

76.281

224.948

204.718

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij de
onderliggende begrotingsartikels.
2.6.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
GE0-9GDFTJA-OW – PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel
Deze middelen worden aangewend om een deel van de kosten van het
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker, een aantal Europese projecten, een
aantal door het RIZIV gefinancierde projecten en een aantal uitgaven i.v.m. het
gezondheidsbeleid mee te betalen.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

0

1.158

0

Uitvoering

0

731

0
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Inhoudelijke toelichting
De daling van de geraamde inkomsten is het gevolg van de fluctuerende RIZIVinkomsten, lagere inkomsten voor de verwerking van de sterftecertificaten van
Brussel en er werden geen dossiers ingediend voor expertisekosten voor
legionellabestrijding.
Uitgavenartikelen
GE0-1GDF2JA-WT – PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit artikel bevat kredieten voor:
− de aankoop van vaccins;
− het uitvoeren van het actieplan van de gezondheidsdoelstelling vaccinaties
2012-2020;
− het onderhoud van Vaccinnet;
− profylactische maatregelen in verband met gemelde infectieziekten en
outbreakmanagement;
− ondersteunende werkgroepen voor de uitvoering van initiatieven in het
kader van het preventieve gezondheidsbeleid;
− evaluaties van preventieprogramma’s, -strategieën en -methodieken;
− de uitvoering van het hittegolf- en ozonpiekplan;
− het
locoregionaal
gezondheidsoverleg
en
-organisatie
(Logo’s)
(gereglementeerde
subsidie),
partnerorganisaties
(meerjarige
beheersovereenkomsten), organisaties met terreinwerking (meerjarige
beheersovereenkomsten)
en
andere
preventie-initiatieven
voor
gezondheidsbevordering en ziektepreventie, onder meer de realisatie van
de
zes
Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen,
het
beleid
rond
schadebeperking, seksuele gezondheid en andere bevolkingsonderzoeken
in het kader van ziektepreventie gefinancierd. Ook de preventieve
mondzorg en rookstopbegeleiding worden gefinancierd vanuit dit artikel;
− het uitvoeren van de tuberculosebestrijding in Vlaanderen via een
beheersovereenkomst met een organisatie met terreinwerking, met name
de Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding
(VRGT);
− het geven van reisadviezen via een beheersovereenkomst met een
organisatie met terreinwerking, met name het Instituut voor Tropische
Geneeskunde (ITG);
− partnerorganisatie
milieugezondheidszorg
(meerjarige
beheersovereenkomst);
− subsidie voor het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek;
− het samenwerkingsakkoord met het Sciensano voor beleidsondersteuning
op gebieden waar deze instelling een unieke expertise heeft. Het gaat hier
om surveillance van infectieuze aandoeningen en agentia waaronder de
surveillance rond zorginfecties, van biologische allergiserende agentia, van
genetisch gemodificeerde agentia, van niet infectieuze aandoeningen en
epidemiologische
en
beleidsgeoriënteerde
wetenschappelijke
ondersteuning rond surveillance;
− voor het uitvoeren van microbiologische analyses in het kader van
outbreakmanagement bij infectieziekten;
− het bestrijden van de corona-pandemie.
(duizend euro)
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VAK
2021
Uitgaven

2e BA

VEK

2e BA-JR

73.528

217.821

BU

2e BA

216.691

74.070

2e BA-JR
218.994

BU
203.502

Inhoudelijke toelichting
De toename van de kredieten is te wijten aan het herverdelen van middelen voor
uitvoering van VIA6 ten belope van 821 keuro en het herverdelen van middelen
vanuit de corona-provisie ten belope van 143.742 keuro. Deze laatste werden
onder andere ingezet voor contact-tracing.
GE0-1GDF2JV-IS – EVA INTEGRATIE EN INBURGERING
Korte inhoud begrotingsartikel
Op dit begrotingsartikel wordt de toelage voorzien aan het agentschap voor
Integratie en Inburgering voor opdrachten in het kader van het preventieve
gezondheidsbeleid.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

VEK

2e BA-JR

80

BU

80

2e BA
0

2e BA-JR

80

BU

80

0

Inhoudelijke toelichting
Er werd in 2021 geen toelage toegekend aan de EVA Integratie en inburgering.
GE0-1GDF4JA-WT – PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel
Deze kredieten worden aangewend om een deel van de kosten van het
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker, een aantal door het
RIZIV
gefinancierde projecten en een aantal uitgaven i.v.m. het gezondheidsbeleid mee
te betalen.
Ten laste van dit Fonds worden de regelingen voorzien in uitvoering van artikel 19
tot en met 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007
betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen.
Ten laste van dit Fonds worden alle soorten uitgaven die gedaan worden door het
Agentschap Zorg en Gezondheid aangerekend, voor zover die uitgaven verband
houden met de oprichting van een netwerk voor de bewaking van de in de mens
gemeten blootstelling of voor de bewaking van de effecten van fysische en
chemische factoren op de bevolking, om maatregelen te kunnen nemen voor de
bescherming van de volksgezondheid (principe vervuiler betaalt).
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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Uitgaven

2.131

5.298

813

2.131

5.874

1.216

Inhoudelijke toelichting
De verschillen worden verklaard door een daling van de uitgaven met 1.318 keuro
en het over te dragen saldo van 4.485 keuro.
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3. Inhoudelijk structuurelement: WOONZORG EN EERSTE LIJN
Dit structuurelement bevat uitgaven voor de eerstelijnsgezondheidszorg, voor de
samenwerking tussen de zorgaanbieders in de eerste lijn en voor woonzorg.
3.1. SD Kwaliteit
3.1.1. OD We ondersteunen in samenwerking met het VIKZ, en voor de eerste lijn
ook met VIVEL, voorzieningen bij het meten van de kwaliteit van zorg en
dienstverlening
We zetten verder in op de implementatie van de kwaliteitsindicatoren in de
diensten voor gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van het
ziekenfonds. Gezien de COVID-19-pandemie liep dit traject vertraging op en
bekijken we met het VIKZ een aangepaste timing voor opvolging in 2022.
In de residentiële ouderenzorg bleef in 2021 de nadruk liggen op
kwaliteitsindicatoren die de actuele gezondheidsproblemen monitoren om ze zo
passend te kunnen begeleiden. Bijkomend kwamen in 2021 het meten van de
vaccinatiegraad bij personeelsleden in woonzorgcentra (WZC) en het projectmatig
meten van de luchtkwaliteit, CO2-hoogte en ventilatie aan bod. Er zijn nieuwe
indicatoren in ontwikkeling op het vlak van infectiepreventie en zorg rond het
levenseinde, en ook distilleren we indicatoren vanuit het BelRAI-LTCF-instrument.
De door de bewoner ervaren kwaliteit van wonen, zorg en leven in het
woonzorgcentrum zal worden gemeten in een drie jaar durend project met oog
voor het verduurzamen van de metingen.
3.2. SD Toegankelijkheid
3.2.1. OD We werken
woonzorgvoorzieningen

aan

een

kwaliteitsvol

en

gespreid

aanbod

van

In 2021 bestendigden we specifieke coronamaatregelen. We bleven bewaken dat
er voldoende beschermingsmateriaal beschikbaar was voor de voorzieningen. In
de residentiële ouderenzorg maakten we flexibeler personeelsinzet mogelijk en
financierden we extra personeel gezien het gestegen werkvolume omwille van de
pandemie. De leegstandcompensatie werd omgevormd tot een financiële steun ter
borging van de continue werking van voorzieningen.
We werkten in 2021 daarnaast op verschillende sporen verder aan de actualisering
van de personeelsnormen. We participeerden aan het onderzoek dat in de loop van
2022 moet resulteren in een overzicht van de noodzakelijke aanpassingen aan de
huidige personeelsvoorwaarden. We doen dat met het oog op een passend en
kwaliteitsvol antwoord op toenemende zorgzwaarte, veranderende zorg- en
ondersteuningsnoden en het welzijn van de bewoners, de toenemende werkdruk
van de medewerkers en de financiële toegankelijkheid van de woonzorgcentra. We
onderzoeken hierbij ook welke nieuwe kwalificaties en profielen kunnen ontwikkeld
en ingeschakeld worden in de residentiële ouderenzorg. Een woonzorgcentrum is
immers een thuisvervangend milieu waar niet alleen aandacht moet gaan naar
zorg, maar ook naar ‘leven en wonen’, het creëren van een thuisgevoel en een
voldoende hoge levenskwaliteit. Daarbij speelt uiteraard ook de epidemische
context van de voorbije periode, die ook in de toekomst een uitdaging blijft.
In dit verband vermelden we ook het VIA 6-akkoord – we refereerden er al naardat begin 2021 samen met de sociale partners werd afgesloten en dat we
momenteel uitvoeren. Voor de sector van de woonzorg maakt dat een
fundamenteel verschil, onder meer op het vlak van een betere financiering van de
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bewoners met zware zorgnoden in de WZC (gelijkschakeling financiering zware
zorg in woongelegenheden zonder en met bijkomende erkenning vanaf 1 juli
2021), een betere financiering van het boven norm personeel, een betere
omkadering voor bewoners met beginnende dementie en meer flexibiliteit binnen
de personeelsnormen.
Gelet op deze historische gelijkschakeling stopt vanaf 2021 de omvorming van
woongelegenheden zonder bijkomende erkenning (de vroegere ROB-bedden) naar
woongelegenheden met een bijkomende erkenning (de vroegere RVT-bedden).
De bestaande financiering in de basistegemoetkoming voor zorg van de prestaties
van de coördinerend en raadgevend arts (CRA) voor bewoners die zijn opgenomen
in een woonzorgcentrum met bijkomende erkenning (vroegere ‘RVT’) werd
uitgebreid. Gezien de cruciale rol van de CRA in de beheersing van het coronavirus
in de woonzorgcentra, en bij uitbreiding in het medisch beleid van het
woonzorgcentrum in het algemeen, werd deze financiering vanaf 1 juli 2020
uitgebreid naar alle bewoners, dus ook bewoners die verblijven in een
woonzorgcentrum zonder bijkomende erkenning of een centrum voor kortverblijf
type 1.
Met ingang van 1 juli 2021 werd dit structureel verankerd in de
erkenningsvoorwaarden en in de financieringsregels voor alle woongelegenheden
woonzorgcentrum (met of zonder bijkomende erkenning) en centra voor
kortverblijf type 1. In overleg met de betrokken actoren in het werkveld
onderzoeken we ondertussen ook op welke manier de vereiste activiteiten en het
mandaat van een CRA beter omschreven kunnen worden, gelet op o.a. de in 2020
en 2021 opgedane ervaringen tijdens de coronapandemie.
Dementie blijft hoog op de beleidsagenda. Het nieuwe dementieplan bundelt de
doelstellingen en acties voor de komende jaren. We besteden er ook aandacht aan
in het nieuwe ouderenbeleidsplan. We blijven ook de nieuwe beleidsinitiatieven
rond personen met jongdementie opvolgen en de hulpvragen in kaart brengen,
waarbij we de RVT-woongelegenheden met bijzondere erkenning jongdementie
optimaal benutten voor personen die niet meer in de thuissituatie kunnen blijven.
We zetten ook de subsidiëring van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en
de 9 regionale expertisecentra verder. Momenteel zijn 200 woongelegenheden
bijzondere erkenning jongdementie vergund en erkend aan 23 woonzorgcentra
verspreid over Vlaanderen.
Binnen de thuiszorg zetten we verder in op de realisatie van de uitbreiding van
gezinszorg, zoals voorzien in de meerjarenbegroting.
De implementatie van de BelRAI-screener, die in samenwerking gebeurde met het
consortium ‘Vlaams IT-platform BelRAI’, liep door de COVID-19-pandemie
vertraging op, maar werd succesvol gerealiseerd op 1 juni 2021. Vanaf die datum
werken de diensten voor gezinszorg, de OCMW’s en de diensten maatschappelijk
werk van de ziekenfondsen met de BelRAI screener voor de toekenning van het
zorgbudget zwaar zorgbehoevenden in de thuissituatie. Op 1 april 2022 besliste de
ministerraad om de afkapwaarde op de items ADL en iADL retroactief vanaf 1 juni
2021 bij te stellen van 6 naar 5,5, zodat meer mensen recht krijgen op het
zorgbudget zwaar zorgbehoevenden. De afkapwaarde van ministens 13 op het
totaal van al de items op de BELRAI screener blijft behouden.
In overleg met de betrokken stakeholders liepen en lopen we een traject waarin
we een afbakening uitwerken voor poetshulp in het kader van de aanvullende
thuiszorg bij de dienstencheque-ondernemingen. Hiervoor zullen we verder
moeten inzetten op de randvoorwaarden zoals een uniforme gebruikersbijdrage in
de aanvullende thuiszorg. We bakenen ook de doelgroep van kwetsbare gebruikers
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af die preferentieel bereikt worden door de aanvullende thuiszorg (maar ook binnen
de gezinszorg in kader van de toekenning uitbreiding urencontingent). Hiervoor zal
een onderzoeksopdracht bij het Steunpunt WVG verder inzichten geven.
In het kader van de corona-ervaringen met blended hulp gaan we na hoe de
mogelijkheden van digitalisering binnen de thuiszorg (Zorg op afstand) verder en
meer regulier ingezet kunnen worden.
We bereidden de ontwikkeling van een financieringsmechanisme binnen het
Woonzorgdecreet voor de centra voor kortverblijf type 3 voor. Dat zal mogelijk
maken dat we deze centra erkennen en subsidiëren via het Woonzorgdecreet en
haar uitvoeringsbesluiten, waarin de erkenningsvoorwaarden reeds werden
uitgewerkt.
In 2021 hebben we een nieuw mantelzorgplan voorbereid. In overleg met de
mantelzorgverenigingen verlengden we het MB psychosociale ondersteuning
mantelzorgers om verder in te kunnen zetten op een proactieve psychosociale
ondersteuning van mantelzorgers.
3.2.2. OD We stroomlijnen de organisatie van de eerste lijn met het oog op een
geïntegreerde zorg en dienstverlening
Hoewel in 2021 de COVID-19-crisis de meeste opdrachten om de organisatie van
de eerste lijn te stroomlijnen richting geïntegreerde zorg en dienstverlening heeft
onderbroken, werd de samenwerking tussen de verschillende actoren in de
zorgraad (cluster zorg, cluster Persoon met een zorg en Ondersteuningsvraag,
cluster lokale besturen en cluster welzijn) versterkt. De intense samenwerking
tijdens het afgelopen jaar m.b.t. het vaccinatieprogramma en de lokale bron- en
contactopsporing hebben de meerwaarde van de zorgraden in de eerste lijn
bestendigd. De zorgraad is uitgegroeid tot een forum waar expertise en
samenwerking worden gebundeld en gefaciliteerd. Het populatiemanagement werd
door het vaccinatieprogramma in de schijnwerpers gezet. Door het nauwgezet in
kaart brengen van de vaccinatiegraad van verschillende subpopulaties binnen de
eerstelijnszones en het implementeren van gerichte acties naar specifieke
doelgroepen is het vaccinatieverhaal in Vlaanderen uitgegroeid tot een
internationaal erkend succes. Bijkomend werd in elke zorgraad een medische
expert (MSPOC) gefinancierd die fungeerde als epidemiologische aanspreekpunt
en instond voor het aanleveren van medische adviezen aan lokale actoren over de
te nemen maatregelen op vlak van de bescherming van de volksgezondheid.
In het kader van de verdere beheersing van de coronapandemie en in opvolging
van de beslissing omtrent de teststrategie werden de huisartskringen belast met
het opzetten en uitbaten van de testcentra op niveau van de eerstelijnszone, dit in
samenwerking met o.a. de diensten voor thuisverpleging en de ziekenhuizen. Op
provinciaal niveau werd deze testfunctie aangevuld met mobiele testteams voor
testafnames bij clusteruitbraken in collectieve settings waaronder scholen,
jeugdkampen, bedrijven, enz.
In 2021 werd een nieuwe erkenningsprocedure voor VIVEL opgestart. De
opdrachtenportefeuille van VIVEL werd uitgebreid met specifieke opdrachten m.b.t.
mantelzorg en preventie. De financiering van VIVEL werd door de nieuwe
regelgeving transparanter en duidelijker.
In 2021 werd een eerste aanzet gegeven om multidisciplinariteit te stimuleren in
de eerste lijn. In het najaar werd een oproep gelanceerd naar pilootprojecten voor
de oprichting van brede eerstelijnspraktijken. Hiermee wordt onderzocht of en hoe
er in de toekomst middelen vanuit het VIPA kunnen aangewend worden om de
oprichting van brede eerstelijnspraktijken in gebieden met een tekort aan
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zorgaanbod te stimuleren. Er zullen door deze pilootprojecten draaiboeken en
documentatie
ontwikkeld
worden
voor
het
opzetten
van
brede
eerstelijnspraktijkvormen. Het initiatief voor deze pilootprojecten ligt bij
huisartsenkringen of groeperingen van huisartsen en de lokale besturen, in
samenwerking met andere actoren. Intussen zijn er 6 pilootprojecten geselecteerd
en heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Met deze pilootprojecten wordt
een lerend netwerk opgezet.
De beroepsgroepen (apothekers, kinesitherapeuten, diëtisten, verpleegkundigen,
tandartsen, psychologen, logopedisten, podologen en vroedvrouwen) werken
verder aan de uitbouw van een professionele lokale werking van de
beroepsgroepen en de vertegenwoordiging hiervan in de zorgraden om te komen
tot een geïntegreerde eerstelijnszorg.
De opstart van de hervorming van de palliatieve zorg in Vlaanderen werd uitgesteld
naar voorjaar 2022. De werking, organisatie en subsidiëring wordt hervormd, met
als doel de palliatieve zorg het toonbeeld van geïntegreerde zorg te maken. Om de
coherentie te garanderen is ook de timing voor de ontwikkeling van een aangepast
referentiekader kwaliteit van zorg inzake vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg
en levenseindezorg in de algemene ziekenhuizen hieraan gekoppeld.
3.3. SD Innovatie
3.3.1. OD We ondersteunen innovatie via
pilootprojecten

wetenschappelijk

onderzoek

en

Binnen de Vlaamse woonzorgsector coördineerden we een project inzake
innovatieve arbeidsorganisatie. De doelstelling is te komen tot betere zorg, zinvol
en werkbaar werk, dankzij een innovatieve arbeidsorganisatie. We streven naar
een interne werking die afgestemd is op de noden van de bewoners en de mensen
die er werken. De looptijd van het project werd omwille van de coronacrisis verder
verlengd tot 31 maart 2022. Het afsluitend evenement waarbij de resultaten van
het project werden toegelicht aan de volledige sector vond ondertussen plaats op
22 februari 2022.
De werkzaamheden inzake het uitwerken van een kader in de residentiële
ouderenzorg en de gezinszorg voor kleinschalige woonvormen voor senioren met
zorgnoden hebben omwille van de coronacrisis vertraging opgelopen. Zij werden
in het najaar van 2021 opnieuw opgestart. Hierbij hebben we gekozen om
maximaal aan te sluiten bij de werkzaamheden die hieromtrent lopende zijn binnen
het beleidsdomein wonen.
3.4. Budgettair kader
WOONZORG EN EERSTE LIJN, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2021
ESR-ontvangsten
OW
Toelagen

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

55

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
66

OI
Overige
OL,OP,
andere

1.488

1.476

0

0

0

0

Totaal

1.543

1.544

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij de
onderliggende begrotingsartikels.
WOONZORG EN EERSTE LIJN, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021
ESRuitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen
IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

50.770

351.687

350.387

51.174

277.831

272.571

0

0

0

0

0

0

3.565

3.565

1.488

3.565

3.565

1.488

54.335

355.252

351.875

54.739

281.396

274.059

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij de
onderliggende begrotingsartikels.
3.4.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
GE0-9GDFAKA-OP – BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
Korte inhoud begrotingsartikel
Het betreft terugbetalingen in het kader van de overeenkomst tussen
Participatiefonds-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap over de uitvoering en
het dagelijks beheer van het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde. Het
Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde voorziet o.a. in renteloze leningen aan
huisartspraktijken.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO
67

2e BA

1.488

0

0

Uitvoering

1.476

0

0

Inhoudelijke toelichting
De daling is het gevolg van een lager aantal terugbetalingen op basis van het aantal
toegekende leningen in het verleden.
GE0-9GDFAKA-OW – BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel betreft de terugbetalingen in het kader van de overeenkomst
tussen Participatiefonds-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap over de
uitvoering en het dagelijks beheer van het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde.
Het Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde voorziet o.a. in premies en
tegemoetkomingen aan huisartspraktijken.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

55

0

0

Uitvoering

68

0

0

Inhoudelijke toelichting
De ontvangsten stijgen
tegemoetkomingen.

dankzij

een

permanente

opvolging

van

de

Uitgavenartikelen
GE0-1GDF2KA-PA – BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
Korte inhoud begrotingsartikel
Huisartsen die een individuele praktijk of een huisartsengroepering
(groepspraktijk) opstarten, kunnen een renteloze lening en een premie krijgen. Dit
artikel bevat de uitgaven hiervoor.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

3.565

3.565

VEK
BU
1.488

2e BA
3.565

2e BA-JR
3.565

BU
1.488

Inhoudelijke toelichting
Het krediet blijft ongewijzigd. De uitvoering is afhankelijk van de jaarlijkse
aanvragen.
GE0-1GDF2KA-WT – BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
Korte inhoud begrotingsartikel
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Het budget wordt aangewend voor de
samenwerking tussen de zorgaanbieders.

eerstelijnsgezondheidszorg

en

de

(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

30.292

332.749

VEK
BU
332.025

2e BA
30.696

2e BA-JR
258.893

BU
254.209

Inhoudelijke toelichting
Het krediet werd aangepast als gevolg van de toekenning van 300.383 keuro vanuit
de coronaprovisie.
Er werd 91 keuro voorzien vanuit de indexprovisie om de meerkost bij de lonen,
loonsubsidies en sociale uitkeringen naar aanleiding van de overschrijding van de
spilindex op te vangen.
Er werd 1.540 keuro herverdeeld binnen programma naar dit artikel ten behoeve
van de eerstelijnsgezondheidszorg.
Tot slot werd er 443 keuro herverdeeld vanuit de VIA6-provisie.
GE0-1GDF2KB-WT – IMPULSEO
Korte inhoud begrotingsartikel
Huisartsen of huisartsengroeperingen kunnen ook een tegemoetkoming krijgen
voor een onthaal- en administratief bediende of een medisch telesecretariaat. Dit
artikel bevat de uitgaven die betrekking hebben op deze tegemoetkomingen
(Impulseobudget).
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

20.478

18.938

VEK
BU
18.362

2e BA
20.478

2e BA-JR
18.938

BU
18.362

Inhoudelijke toelichting
Er werd 1.540 keuro herverdeeld ten behoeve van de eerstelijnsgezondheidszorg.
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4. Inhoudelijk structuurelement: GESPECIALISEERDE ZORG
Dit structuurelement bevat de werkingsuitgaven voor de revalidatieziekenhuizen,
de organisaties met een (psychosociale of fysieke) revalidatieovereenkomst en de
geestelijke gezondheidszorg (centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG),
initiatieven van beschut wonen (IBW), psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)).
Daarnaast zijn hier ook uitgaven voorzien voor beleidsontwikkeling m.b.t.
normering, erkenning, programmering, subsidiëring en handhaving van de
algemene ziekenhuizen, revalidatieziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen,
de (psychosociale en fysieke) revalidatie en de geestelijke gezondheidszorg.
4.1. SD Kwaliteit
4.1.1. OD We werken, in samenwerking met het Vlaams Instituut Kwaliteit van
Zorg, aan een kwaliteitsvol aanbod van ziekenhuizen, revalidatievoorzieningen,
psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen en centra voor
geestelijke gezondheidszorg dat afgestemd is op de noden van de populatie
Omwille van de coronapandemie liepen een aantal geplande projecten vertraging
op. Deze werden intussen in het voorjaar 2022 opgestart. Begin 2022 zijn de
besprekingen gestart met de ziekenhuiskoepel met betrekking tot de herziening
ziekenhuisnormering. In 2021 werden specifieke normen aangepast, op vraag van
en in overleg met de betrokken sector (Besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende
vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch
zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch
zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend).
In samenspraak met het VIKZ werd in de tweede helft van 2021 een nieuwe meting
opgezet
rond
de
COVID-19-vaccinatiegraden
bij
medewerkers
in
zorgvoorzieningen (Algemene Ziekenhuizen, Geestelijke gezondheidszorg en
Ouderenzorg).
Samen met Zorginspectie zijn we in het najaar 2021 gestart met de evaluatie van
het huidige driepijlermodel en het bepalen van de kwaliteitsdoelstellingen voor het
nieuw toezichtmodel. De sector werd in het najaar geïnformeerd over het project
en in het voorjaar 2022 wordt gestart met gesprekstafels met de sector.
4.1.2. OD We realiseren een efficiënte en effectieve praktijkondersteuning binnen
de geestelijke gezondheidszorg
In 2021 hebben het Steunpunt Geestelijke Gezondheid en het Vlaams
Overlegplatform Geestelijke Gezondheid de fusie tot één nieuwe partnerorganisatie
geestelijke gezondheid voorbereid. Beide organisaties zijn bestuurlijk gefusioneerd
op 31/3/2022. De opdrachten voor de nieuwe partnerorganisatie, vzw Psyche, zijn
vastgelegd voor het komende jaar.
4.2. SD Toegankelijkheid
4.2.1. OD We zorgen voor een gespreid en betaalbaar aanbod van
revalidatievoorzieningen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor
beschut wonen en centra voor geestelijke gezondheidszorg
Er werd in 2021 verder geïnvesteerd in de uitbreiding van het ambulante
geestelijke gezondheidsaanbod. De Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)
kregen een uitbreiding om het bestaande aanbod verder uit te breiden in regio’s
met weinig capaciteit. We investeerden ook in de uitbreiding van het aanbod voor
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de ambulante antennepunten verslaving, dit ook met focus op regio’s met weinig
capaciteit.
In de regio Kempen is men bezig met de voorbereidingen voor de opstart van een
nieuw residentieel verslavingszorgcentrum (’t Kader). De opstart is voorzien in het
najaar van 2022. Gezien de grote nood en het beperkte aanbod in de regio werd
in 2021 een voortraject opgezet in afwachting van de start van de residentiële
werking. Dit zal gebeuren door expertise op te bouwen en te delen, door
samenwerkingsverbanden aan te gaan op organisatie- en cliëntniveau en door een
gezamenlijk laagdrempelig ambulant groepsaanbod uit te werken voor zowel
cliënten met een middelenproblematiek als hun context.
De schaalvergroting in de sector van de IBW’s werd verdergezet. Sinds 2019 zijn
er verschillende initiatieven beschut wonen samengevoegd. Van 45 erkende
initiatieven beschut wonen in 2019 is men geëvolueerd naar 34 erkende initiatieven
beschut wonen in 2022.
Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven voor de ondersteuning van het
hervormingstraject voor de integratie van CGG en CAR tot één soort organisatie.
We onderzoeken de afstemming op het vlak van aanbod, kwaliteit,
werkingsgebieden, financiering en regelgeving. Bedoeling is om tegen eind deze
legislatuur te komen tot een regelgeving voor de nieuwe soort organisatie. In 2021
werden ook projecten rond samenwerking CGG-CAR opgezet. In elke provincie en
Brussel ging een project van start tussen CGG en CAR rond minderjarigen waarbij
het aanbod van beide organisaties samen ingezet wordt voor gezamenlijke
cliënttrajecten.
Er werd in 2021 extra geïnvesteerd in het zorgaanbod voor mensen met
eetstoornissen. Zo werd er geïnvesteerd in de oprichting van provinciale CGGreferentiepunten voor eetstoornissen. Ook het verwijsteam van het kenniscentrum
Eetexpert werd versterkt.
4.2.2. OD We zorgen voor een gespreid en toegankelijk ziekenhuisaanbod
In 2021 hebben we het project inzake de zorgstrategische planning verder
uitgewerkt. De nodige wetgevende besluiten werden opgemaakt, o.a. een Besluit
Vlaamse Regering betreffende de procedure tot goedkeuring van zorgstrategische
plannen, een Besluit Vlaamse Regering houdende uitstel van inwerkingtreding van
het BVR van 26 april 2019 tot 1 april 2022 en een Ministerieel Besluit tot uitvoering
van het Besluit van 26 april 2019 betreffende zorgstrategische planning. Het
sjabloon en evaluatiekader werden afgewerkt en ter beschikking gesteld van de
sector.
De oproep naar het indienen van kandidaturen voor de samenstelling van de
Commissie Zorgstrategie werd uitgestuurd in het najaar 2021. De kandidaturen
zijn intussen geëvalueerd en de leden van de Commissie zullen benoemd worden
in het voorjaar 2022.
In 2021 werd, in afwachting van de inwerkingtreding van de zorgstrategische
planning, advies uitgebracht in een aantal dossiers met dringende infrastructurele
noden.
4.3. SD Innovatie
4.3.1. OD We ondersteunen innovatie via
pilootprojecten

wetenschappelijk

onderzoek

en
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De nieuwe overeenkomst rond online hulpverlening in de geestelijke
gezondheidszorg werd voorbereid. Vanaf 2022 worden bijkomende middelen
toegekend, die o.a. ingezet worden voor een rechtstreeks toegankelijk online
aanbod voor jongeren in de transitieleeftijd (16 tot 23 jaar), voor de integratie van
het online aanbod voor perinatale depressieve- en angstklachten in OnlinePsyHulp
en voor het uitwerken van Engelstalige versies van het gehele hulpaanbod.
Het Steunpunt WVG ontwikkelde een modulair systeem voor BelRAI in de
geestelijke gezondheidszorg.
4.4. Budgettair kader
GESPECIALISEERDE ZORG, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK

VEK

2021

2e BA

ESRuitgaven
WT, LO,
PR

114.929

123.562

122.144

114.930

126.495

120.422

Toelagen
IS

0

0

0

0

0

0

Overige
LE, PA,
andere

0

0

0

0

0

0

114.929

123.562

122.144

114.930

126.495

120.422

Totaal

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij de
onderliggende begrotingsartikels.
4.4.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Uitgavenartikelen
GB0-1GDF2LA-WT –
GEZONDHEIDSZORG

BELEID

OVER

ZIEKENHUIZEN

EN

GEESTELIJKE

Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel omvat de toelagen aan de Openbare Psychiatrische
Zorgcentra Geel en Rekem.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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Uitgaven

15.742

15.870

15.870

15.742

15.870

15.870

Inhoudelijke toelichting
Er werd 128 keuro toegevoegd voor de aanpassing van de toelagen aan de stijging
van de gezondheidsindex.
GE0-1GDF2LA-WT –
GEZONDHEIDSZORG

BELEID

OVER

ZIEKENHUIZEN

EN

GEESTELIJKE

Korte inhoud begrotingsartikel
De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor:
− de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de centra voor
geestelijke gezondheidszorg (20 centra);
− de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Familieplatform
Geestelijke Gezondheid;
− de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams
overlegplatform geestelijke gezondheid. Deze organisatie ondersteunt de
regionale netwerken geestelijke gezondheid en organiseert de externe
ombudsfunctie geestelijke gezondheidszorg;
− subsidiëring van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (20 centra),
het Familieplatform Geestelijke Gezondheid en projecten rond
verslavingszorg;
− subsidiëring van de erkende centra voor menselijke erfelijkheid (4 centra);
− subsidiëring van het Vlaams overlegplatform geestelijke gezondheidszorg;
− de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en Steunpunt
Geestelijke Gezondheid. Deze organisatie ondersteunt de sector met
methodiekontwikkeling en -implementatie. Te Gek! (beeldvorming) maakt
ook deel uit van dit steunpunt;
− de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Instituut
voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ);
− subsidiëring van vernieuwingsprojecten in de geestelijke gezondheidszorg
waaronder
proeftuinen
voor
woonzorgvormen
voor
chronische
psychiatrische
patiënten,
zorgpaden
perinatale
geestelijke
gezondheidszorg, herstelacademies, Tandem (= toeleiding en aanmelding
van gedetineerden na hun detentie naar de reguliere geestelijke
gezondheidszorg), aangepaste woon-zorgvormen voor jongvolwassenen,
aanklampende zorg aan zorgmijders met psychische problemen die sociaal
huren, model van ondersteuning van ervaringsdeskundigen, versterken van
Aditi (seksuele gezondheid), ervaringsdeskundigheid in de geestelijke
gezondheidszorg en participatie van patiënt (zowel minderjarigen als
volwassenen) en context ondersteunen;
− onderzoeken die uitgevoerd worden door het Steunpunt WVG, waaronder
ontwikkelen van BelRAI modules voor de verschillende sectoren,
(internationale) literatuurstudies als input voor regelgeving en
kwaliteitsinitiatieven, evaluatie van lopende vernieuwingsprojecten;
− subsidiëring van projecten en onderzoeken door externen voor de
ziekenhuissector o.a. zorgstrategische planning, herziening van de
ziekenhuisnormering;
− subsidiëring van het programma vroegdetectie en -interventie dat
geïmplementeerd wordt binnen de regionale netwerken geestelijke
gezondheid voor kinderen en jongeren.
(duizend euro)
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VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

99.187

107.692

VEK
BU
106.274

2e BA
99.188

2e BA-JR
110.625

BU
104.552

Inhoudelijke toelichting
Er werd 32 keuro toegekend vanuit de coronaprovisie. Daarnaast is er 5.558 keuro
voorzien voor de uitvoering van de VIA-akkoorden.
Er werd 692 keuro voorzien vanuit de indexprovisie om de meerkost bij de lonen,
loonsubsidies en sociale uitkeringen naar aanleiding van de overschrijding van de
spilindex op te vangen.
Tot slot werd er 2.223 keuro toegekend in kader van het relance budget voor
opvolging van het actieplan mentaal welzijn.
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VII. BELEIDSVELD: OPGROEIEN
1. Inhoudelijk structuurelement: JEUGDHULP
ISE Jeugdhulp betreft de bijstand aan personen, vermeld in artikel 5, § 1, II, van
de bijzondere wet en de jeugdbescherming, met inbegrip van de sociale
bescherming en de gerechtelijke bescherming. Onder dit ISE valt zowel de
subsidiëring aan de erkende voorzieningen in de jeugdhulp, de pleegzorg, de
gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk
onderzoek,
als
de
budgetten
voor
de
infrastructuur
van
de
gemeenschapsinstellingen.
1.1. SD Kwaliteit
1.1.1. OD We definiëren, meten en monitoren de kwaliteit van de zorg en
dienstverlening en informeren gebruikers hierover op een toegankelijke en
begrijpelijke manier.
De aangekondigde studiedag over een efficiëntere en transparante jeugdhulp,
heeft in samenwerking met het Steunpunt WVG nog eind 2020 plaatsgevonden als
een beleidssymposium waarop we het Steunpunt WVG-onderzoek over integrale
jeugdhulp in de driehoek onderzoek – beleid – praktijk positioneerden. De
aanbevelingen die resulteren uit het Steunpunt WVG-onderzoek kwamen
uitgebreid aan bod en gaven stof tot interactie met sleutelfiguren uit de jeugdhulp,
zoals directieleden en beleidsmedewerkers van voorzieningen, koepelorganisaties,
vertegenwoordigers van kinderen, jongeren en hun context.
Het lopende longitudinaal onderzoek met betrekking tot de jeugdhulp werd in 2021
verder gezet. Een eerste tussentijds rapport over trajecten in de jeugdhulp, met
data van een eerste cohorte uit 2016, is gepubliceerd via het Steunpunt WVG en
is intussen ook reeds besproken in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,
Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement op 8 februari 2022.
Ondertussen loopt dit onderzoek verder voor nieuwe cohorten en specifieke
onderzoeksvragen.
We zijn in 2021 gestart met het veranderingstraject van de Jo-lijn. Dit leidde tot
het opentrekken van dit project naar een verder doorgedreven samenwerking
tussen de Jo-lijn, de klachtendienst van het voormalige Kind en Gezin en de Kinden Gezinlijn. De bedoeling is te zorgen voor meer synergie in het opnemen van de
signaalfunctie ten aanzien van cliënten en partners over de ganse lijn van de
dienstverlening van het agentschap. In 2022 wordt hier verder op ingezet.
In 2021 is het project OverKophuizen gelanceerd. Dit project zit momenteel op
schema. Op 5 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering het besluit over de
financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning goed,
op basis waarvan een jaarlijkse projectsubsidie van 100.000 euro wordt toegekend
aan 16 OverKopnetwerken voor een periode van drie jaar. De OverKopnetwerken
zijn volop bezig met het uitbouwen van hun lokale OverKophuizen. Eind 2021
waren er 33 gemeenten met een OverKophuis, gestart of in opstart. verspreid over
heel Vlaanderen en Brussel. Naast de uitbouw van de OverKophuizen zijn de
OverKopnetwerken ook bezig met het versterken van partnerschappen binnen hun
eigen OverKopnetwerk (= netwerk tussen partners jeugdwerk, onderwijs,
geestelijke gezondheidszorg, CAW, 1G1P, lokale besturen, …).
We hebben in 2021 een ondersteuningstraject en lerend netwerk op poten gezet,
waarvan op 30 september 2021 de Kick-Off plaatsvond. In 2022 wordt dit
ondersteuningstraject/lerend netwerk verder uitgebouwd en worden verschillende
digitale netwerkbabbels en een 3-tal inspiratiedagen georganiseerd. Het doel
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hiervan is om bij te leren, elkaar te inspireren en om samen te bouwen aan een
sterk merk, aan een breed gedragen OverKopgedachte.
In 2021 werd verder ingezet op het verdiepen en verankeren van Signs of Safety
bij het omgaan met situaties van verontrusting. De minimale verwachtingen zijn
gekend door iedereen, het verderzetten van leertrajecten en de opvolging van de
implementatie zijn ingepland. Er is een kader uitgewerkt voor differentiatie naar
aanleiding van urgentiebepaling. Via een Vlaamse forumgroep is ook de
afstemming met partners uitgebouwd, met aandacht voor verblijf na corona en
contextbegeleiding vanuit Signs of Safety. Aansluitend hebben we een visietekst
opgemaakt om analoog in het kader van jeugddelinquentie de principes van Signs
of Succes te volgen. Een duidelijk stappenplan voor implementatie 2021-2022 is
opgesteld. Ook hiervoor hebben we een Vlaamse forumgroep opgericht (met
specifieke focus jeugddelict) om gemeenschappelijke uitgangspunten in kaart te
brengen en af te stemmen binnen de verschillende methodieken die gehanteerd
worden.
1.1.2. OD We ondersteunen het sociaal ondernemerschap.
Op basis van een oproep van midden 2020 hebben we in 2021 het aanbod van de
samenwerkingsverbanden ‘1 gezin, 1 plan’ (1G1P) gebiedsdekkend gemaakt in
Vlaanderen. We zorgden voor de nodige ondersteunende initiatieven opdat
samenwerkingsverbanden zowel organisatorisch als inhoudelijk konden
doorstarten, waardoor we nu in elke eerstelijnszone een kwaliteitsvol 1G1P-aanbod
hebben. Dit aanbod vormt een essentiële hoeksteen voor de realisatie van onze
inspiratienota ‘Vroeg en Nabij’. Verdere evoluties met betrekking tot 1G1P, ook wat
betreft het financieringsmodel, koppelen we dan ook aan de voortgang van ‘Vroeg
en Nabij’.
Als bijzonder initiatief rond sociaal ondernemerschap, wijzen we graag op de 13
geïntegreerde samenwerkingsverbanden voor jongvolwassenen waarvoor de
ondersteuning in 2021 werd uitgerold, in samenwerking met de AP Hogeschool en
KU Leuven Lucas. De ondersteuning bestond uit lerende netwerken met
uitwisseling van nationale en internationale praktijken, training en individuele
ondersteuning en ging in op twee aspecten: ten eerste de collectieve impact samen
met jongeren en ten tweede innovatieve strategieën om jongerenthuisloosheid te
voorkomen en te beëindigen. Rekening houdend met de evaluatie door het
Steunpunt WVG van de kleinschalige wooneenheden creëren we een regelgevend
kader en structurele financiering van deze woonvorm voor jongvolwassenen.
We blijven het project van vzw Oranjehuis rond Back on Track opvolgen via
stuurgroepen en andere fora. De focus in 2021 lag op de evaluatie van het eerste
werkjaar en financiële afhandeling ervan en op fijnstelling van het concept op basis
van praktijkervaringen. Een evaluatie, zowel van de inhoudelijke werking van het
project als van de financieringsmethodiek, is voorzien in 2022 en 2023 en moet
inzake innovatie op het vlak van financieren en inzake privaat-publieke
samenwerkingsmogelijkheden voeding geven aan de realisatie van “Vroeg en
Nabij”.
1.1.3. OD We voeren een coherent beleid inzake vrijheidsbeperkende maatregelen
in een gesloten setting, vertrekkend van een intersectorale visie.
Het wetenschappelijk onderzoek van het Steunpunt WVG analyseerde de
rechtspositie van jongeren in gesloten settings. Na de kick off in juni vorig jaar is
een intersectorale werkgroep gestart met de voorbereidingen in functie van
aanpassingen aan de regelgeving, i.c. het decreet rechtspositie van minderjarigen.
De eerste concrete tekstvoorstellen worden verwacht tegen het najaar 2022.
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1.2. SD Toegankelijkheid
1.2.1. OD We breiden de zorg en dienstverlening uit, zowel het gestructureerde
aanbod als de mogelijkheden van persoonsvolgend financieren.
Het geplande project om binnen de jeugdhulp de gedeelde verantwoordelijkheid te
versterken, is in 2021 uitgerold. In februari verscheen de oproep, waarna de
Vlaamse Regering drie pilootregio’s voor de “ideale wereld” selecteerde en in de
andere regio’s lerende netwerken gevormd werden. In het najaar 2021 gingen die
allemaal van start.
De Vlaamse Regering besliste om het BVR met de krijtlijnen voor de implementatie
van persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een handicap niet
verder uit te voeren, maar in te zetten op een hervorming van het PAB voor
minderjarigen, waarbij wordt ingezet op uitbreidingsmogelijkheden inzake
besteding PAB en het faciliteren van een vrijwillige uitstap van een MFC naar een
cashformule PAB.
We hebben in 2021 verder gewerkt aan de inschaling van de zorgzwaarte voor
jonge kinderen en de eindnota hierover is afgewerkt.
Op basis van de werklastmeting uitgevoerd door Deloitte werden in 2021 de
ondersteuningscentra jeugdzorg en de sociale diensten jeugdrechtbank versterkt
met 38 VTE. Binnen het proefproject “ideale wereld” werden nog bijkomend 7 VTE
vrijgemaakt om te koppelen aan de 3 proefregio’s waarover eerder reeds sprake.
Inzetten op bijkomend personeel is een noodzakelijk, maar onvoldoende antwoord
om blijvend een kwaliteitsvolle, oplossingsgerichte en multidisciplinaire benadering
van de toegewezen jongeren te garanderen. In dialoog met de medewerkers en
een aantal externe stakeholders hebben we daarom in 2021 (verder bouwend op
de bevindingen van dit onderzoek) een actieplan uitgewerkt dat focust op vier
elementen: de optimalisatie van de in-, door- en uitstroom; administratieve
vereenvoudiging; het blijvend inzetten op partnerschap en een HR- en
welzijnsbeleid dat is gericht op het versterken van de draagkracht van de diensten.
Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat dit actieplan parallel loopt met de visieoefening “Vroeg en nabij”.
1.2.2. OD We voeren het decreet jeugddelinquentierecht, in nauwe samenwerking
met de minister van Justitie en Handhaving, uit.
In 2021 hebben we een permanent periodiek overleg geïnstalleerd, zowel met
stakeholders, als met de bevoegde ministers om de samenwerking verder te
stroomlijnen. Vanuit dit overleg zijn in de schoot van de opvolggroep een aantal
tijdelijke (externe) projectgroepen, bijvoorbeeld rond digitale zittingen, het
informeren van het slachtoffer, elektronische monitoring, … aan de slag gegaan.
Specifiek rond participatie van jongeren als aandachtspunt werd eind 2021 een
bijkomende overeenkomst met Cachet voorbereid.
Verschillende projecten inzake innovatie kenden voortgang. We vermelden hier
specifiek het uitwerken van een ontwerp van model van interventiedatabank en
het lanceren van een overheidsopdracht met betrekking tot de elektronische
monitoring samen met de minister van Justitie en Handhaving.
De planning van de infrastructuurwerken voor de gemeenschapsinstellingen om de
capaciteit uit te breiden en de leef- en woonomstandigheden te verbeteren, werd
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grotendeels gerealiseerd. Zowel de bijkomende uitbouw van De Grubbe als de
aanpassingswerking op de andere campussen staan in de steigers.
Kortverblijf werd positief geëvalueerd en gecontinueerd. De monitoring inzake in, door- en uitstroom hierbij is lopende.
De projecten lokale, buurtgerichte ketenaanpak zijn toegewezen en opgestart. Het
onderzoek van collega minister van Justitie en Handhaving naar de lokale
ketenaanpak loopt.
Voor de verdere uitvoering en borging van het decreet jeugddelinquentie hebben
we in 2021 parallel via twee sporen gewerkt. Enerzijds hebben we, samen met
collega-minister van justitie, systematisch en gefaseerd de nodige regelgevende
initiatieven genomen. De voorbereiding voor fase 2 is zowel inhoudelijk als legistiek
afgerond (eind 2021), met de principiële goedkeuring van het voorontwerp van
decreet op 17/12/2021 en een uitvoeringsbesluit gesloten oriëntatie en gesloten
begeleiding waarvoor de adviesstappen zijn gezet. De verwerking van het arrest
Grondwettelijk Hof en de aanpassing van artikel 37 werd afgerond
(decreetswijziging
definitief
goedgekeurd).
Anderzijds
is
ingezet
op
wetenschappelijke onderbouwing, monitoring en evaluatie. Het eindrapport inzake
het vooronderzoek naar nulmeting en evaluatie van het jeugddelinquentierecht is
afgerond en een advies voor vervolgtraject is geformuleerd.
Een onderzoek naar de 16 Vlaamse diensten inzake delictgerichte
contextbegeleiding en het wetenschappelijk onderbouwd werken is opgestart en
loopt, zoals ook het periodiek overleg met de diensten. Hier wordt ook in analogie
met de werking van het agentschap Opgroeien zelf, het traject inzake Signs of
Succes aan gekoppeld.
Een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden inzake monitoring recidive /
desistance werd einde 2021 goedgekeurd en opgestart.
Inzake de interventiedatabank is, in samenwerking met collega minister van
Justitie en Handhaving, een operationele projectaanpak opgezet met EXPOO en in
samenspraak met een externe partner werd een eerste model voor een
onlinetoepassing afgewerkt. Een commissie met actoren uit wetenschap en uit het
werkveld blijft dit opvolgen.
1.2.3. OD We organiseren de zorg en dienstverlening efficiënt en intersectoraal
afgestemd, toegankelijk op maat van de gebruiker, niet op maat van het aanbod.
Onder de titel “Vroeg en nabij” werken we binnen het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin aan een intersectoraal gezins- en jeugdhulpbeleid dat
de ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen moet stroomlijnen.
Om tegemoet te kunnen blijven komen aan de maatschappelijke uitdagingen in de
ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen zijn er 8 belangrijke
uitdagingen:
- de eerste 1000 dagen zijn de hoeksteen van onze preventieve
gezinsondersteuning.
- alle actoren in zorg en welzijn werken mee aan het versterken van de
basisvoorzieningen, aan preventie, vroegdetectie, vroeginterventie,
terugvalpreventie en eerstelijnsondersteuning.
- dienstverlening krijgt nabij en lokaal vorm.
- de regie ligt bij de kinderen en de gezinnen.
- we houden samen vast, zo lang als nodig.
- het maatschappelijk taboe rond jeugdhulpvragen bij gezinnen is
doorbroken.
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we zetten schaarse middelen doelmatig in.
we realiseren werkbaar werk door een innovatieve samenwerkingsmodellen
en een innovatieve arbeidsorganisatie.

Er bestaan al heel wat piloot- en proefprojecten die deze ambitie en de uitdagingen
onderschrijven, zoals bijvoorbeeld de Huizen van het Kind, de OverKophuizen, het
GBO, 1Gezin1Plan, de proefprojecten ‘de ideale wereld’, de rechtstreeks
toegankelijke hulp voor kinderen met een handicap, de doorgaande lijn tussen
kinderopvang en onderwijs, zorggarantie voor het jonge kind, zorgzame buurten,
… Stuk voor stuk initiatieven die “vroeg’ en “nabij” centraal zetten. Aan de hand
van strategische denkcirkels formuleren experten, jeugdhulpverleners en
academici concrete voorstellen, vertrekkend vanuit een inspiratienota. Zes thema’s
staan daarbij centraal: lokale netwerken, erkennen & subsidiëren, inschaling &
diagnostiek, bovenlokale netwerken, kinderopvang en continuïteit. hIn 2022 zullen
we een conceptnota voorleggen aan de Vlaamse Regering die de basis zal vormen
voor een nieuw geïntegreerd beleid.
Naast de continuering van de in 2020 opgestarte projectmatige initiatieven inzake
crisisbegeleiding en Signs of Safety en de uitbreiding van 1G1P, waarmee we dit
aanbod in heel Vlaanderen beschikbaar hebben gemaakt, hebben we een volgende
stap gezet in de kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw van veilig verblijf. We
creëerden 36 bijkomende plaatsen en bouwden 18 bestaande plaatsen om naar dit
opvangmodel voor jongeren die omwille van een bijzonder verontrustende situatie
een sterk gestructureerd en veilig aanbod nodig hebben. Met alle initiatieven die
erkend zijn of worden voor veilig verblijf zijn we een traject gestart dat op basis
van een gedeelde visienota de settings inhoudelijk mee vormgeeft, met inbegrip
van externe vorming en ondersteuning.
Daarnaast hebben we de voorbereidingen getroffen om de maximumcapaciteit van
de conventie voor de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
(NBMV) tussen de Vlaamse Gemeenschap en de federale staat volledig uit te
putten: we lanceerden eind 2021 een oproep voor de resterende 15 plaatsen en
beogen die begin 2022 operationeel te hebben.
Er werden in 2021 middelen uit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht ingezet voor
versterking van de capaciteit crisisjeugdhulp. In totaal werd 1 miljoen euro
verdeeld over de crisismeldpunten, rekening houdend met de spreiding van
bevolking en (kans)armoede. 20 partners hebben hier in 2021 extra
crisisbegeleidingen mee gerealiseerd in Vlaanderen en Brussel. Zoals eerder
aangeven werd ook via de verdere uitrol van 1G1P het jeugdhulpaanbod uitgebreid
en toegankelijker gemaakt.
Zoals eerder gemeld, is in 2021 binnen de jeugdhulp grondig ingezet op de
methodieken van Signs of Safety in het kader van verontrusting en van Signs of
Succes in het kader van jeugddelinquentie. Deze methodieken zijn er bij uitstek op
gericht de organisatie van zorg en dienstverlening uit te werken op maat van de
gebruikers.
De Kindreflex hebben we in 2022 verder uitgerold. We komen hierop verder terug.
Ook participatie krijgt meer een meer een vaste, verankerde plaats binnen de
jeugdhulp. We komen ook daarop verder terug.
De besprekingen om de samenwerking tussen pleegzorg en adoptie te versterken,
zijn opgestart vanuit het inhoudelijk concept meerouderschap. We willen daarbij
op zoek gaan naar een sterkere verbinding tussen pleegzorg en adoptie met de
focus op het voortraject (voorbereiding en screening) en op het sterker inzetten
op nazorg na plaatsing. Het actieplan inzake de uitwerking van deze (en andere)
aan te pakken krijtlijnen vanuit de Vlaamse Regering is in opmaak.
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Voor het verder vormgeven aan en de uitrol van veilig verblijf, werd onder meer
tijdens een inspiratiemoment in oktober 2021 met de belangrijkste stakeholders
de nadruk gelegd op het vormgeven van een model voor toeleiding. In twee
provincies (Limburg en Oost-Vlaanderen) is hiervoor ook een proefproject opgezet.
Inhoudelijk en regelgevend wordt intussen gewerkt aan de opstart van een aantal
organisaties.
In 2021 hebben we een wetenschappelijk onderzoek opgestart naar een
organisatiemodel voor diagnostiek in Vlaanderen. Het onderzoek zal een stevige
basis vormen voor de intersectorale cirkel diagnostiek die zal starten vanuit de
intersectorale visie “Vroeg en nabij”.
De inhoudelijke contouren van het concept “gezinshuis” zijn vastgelegd in een
rondzendbrief rond reconversie, die is uitgestuurd naar het werkveld. Het
gezinshuis wordt daarbij gepositioneerd als één van de gezinsvormen in de
jeugdhulp, waar we uitdrukkelijk willen op inzetten via reconversie van bestaand
aanbod.
In het kader van de lopende oefening “Vroeg en Nabij” wordt er samen met de
vertrouwenscentra kindermishandeling en de ondersteuningscentra jeugdzorg
verder gewerkt op de expertise verontrusting en maatschappelijke noodzaak. Deze
thematiek zit ook gevat in de strategische cirkel die werkt rond bovenlokale
netwerken en bijschakelen.
In samenwerking met de Federale Ministers van Binnenlandse Zaken en van
Justitie en de Vlaamse minister voor Justitie en Handhaving werd op 4 juni 2021
het Platform Kindermishandeling gelanceerd. Binnen het eerste werkingsjaar van
het Platform zijn er twee werkgroepen opgestart: (1) Onderzoek Meldcode
Kindermishandeling en (2) Hoogconflictueuze scheidingen en contactbreuk.
1.3. SD Innovatie
1.3.1. OD We gaan radicaal digitaal voor gegevensuitwisseling
zorgverleners en investeren in afgestemde digitale dienstverlening.

tussen

Omdat gegevensdeling op casusniveau een katalysator is om hulp op maat te
kunnen bieden, hebben we in 2021 de BINC-webservice in productie gezet.
Jeugdhulpvoorzieningen gebruiken deze webtoepassing intussen om hun BINCregistraties door te geven vanuit hun eigen systeem. De winst is duidelijk:
administratieve vereenvoudiging, maar vooral een veel snellere doorstroming van
informatie uit de voorzieningen naar de consulenten van het agentschap
Opgroeien.
1.3.2. Digitalisering van de dienstverlening is een centraal aandachtspunt, waarbij
we onlinehulp een gevalideerde plaats geven
Samen met de Ambrassade is in 2021 gewerkt aan het online bekend maken van
het jeugdhulplandschap via het platform WATWAT.
In 2021 werkten we verder de mogelijkheden voor digitale interactie met de burger
uit en namen we verschillende initiatieven om de digitale transformatie met en
voor partners te stimuleren. We bundelen deze meerjarenprojecten onder de naam
“Bandbreedte”. Op 18 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering een nota goed, die
inzet op een aantal pijlers:
- veilig online communiceren, waarvoor in december 2021 de
gebruikersbevraging werd afgerond;
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transparantie en regie van eigen gegevens: hier wordt ingezet op het
realiseren van een overzicht van de jeugdhulpgeschiedenis van de jongeren
via Mijn Burgerprofiel voor minderjarigen. De technische voorwaarden
waren einde 2021 klaar; begin 2022 is de ontsluiting gerealiseerd.
een digitale werkruimte voor jongeren, gezinnen en hulpverleners: het
onderzoek is gevoerd in 2021 en wordt opgeleverd in 2022.

Voor het realiseren van deze pijlers hebben we met Digitaal Vlaanderen een
overeenkomst afgesloten om de verdere digitale strategie en de roadmap samen
te ontwikkelen.
Intussen werden ook de eerste stappen gezet in het veranderingstraject voor de
sector jeugdhulp. Hierbij werden in 2021 de gunningen verleend voor de screening
van 100 apps voor jongeren en ouders, die bij goedkeuring ontsloten zullen kunnen
worden via de appstore onlinehulp; voor het realiseren van mediacoach opleidingen
voor jeugdhulpmedewerkers en een modulair vormingsprogramma “digital
competenties” en voor het uitwerken van materiaal “mediawijsheid” voor
kwetsbare ouders en kinderen. Ook de voorbereidingen om een adviesgroep op te
starten inzake de plaats van blended hulp binnen een begeleidingstraject, zijn in
2021 afgerond. In 2022 krijgt “Bandbreedte” systematisch verder vorm.
Intern hebben we voor de sociale diensten jeugdrechtbank en de
ondersteuningscentra jeugdzorg ingezet op het proefproject “Maximaal Digitaal”,
waarbij gezocht wordt naar digitale middelen ter ondersteuning van blended hulp
binnen deze diensten. Het onderzoeksproject, dat samen met UCLL werd opgezet,
resulteerde in oktober 2021 in een eindrapport waaruit opnieuw een aantal
actiepunten en ondersteuningsinitiatieven voor een vervolgtraject zijn gehaald.
Het proefproject “implementatie van de tablets voor jongeren” binnen de
Gemeenschapsinstellingen werd opgestart en leverde eind 2021 een draaiboek op
voor de leefgroepen en een eindrapport met aanbevelingen voor een verdere uitrol.
1.4. SD All policies
1.4.1. We werken intersectoraal en transversaal samen in het beleidsdomein en in
de Vlaamse overheid
Om de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs te versterken, hebben de
coördinatoren lerende netwerken in 2021 zowel lokaal als thematisch ingezet op
verbinding met onderwijspartners. Op basis van een grondige evaluatie van het
eerste werkjaar, werden de actielijnen bijgestuurd. Er is heel wat expertise
opgebouwd die meegenomen wordt in het beleid en ook zijn plaats zal krijgen in
het nieuwe actieplan tegen schooluitval.
Binnen het project om jongvolwassenen toe te leiden naar hoger onderwijs, is een
structurele intervisie opgezet met de onderwijsambassadeurs van de
jeugdhulpvoorzieningen Oost-Vlaanderen en met de studentenvoorzieningen in
heel Vlaanderen. Heel wat partners die wetenschappelijke ondersteuning bieden
en heel wat stakeholders zoeken mee hoe ze hun aanbod nog meer ten dienste
van deze doelgroep kunnen zetten.
Het project ”Maak samen tijd vrij” met als doel een innovatief aanbod en
geïntegreerde samenwerkingsverbanden voor jongvolwassenen, werd in 2021
uitgebouwd
en
afgerond.
We
hebben
hiervoor
een
website
www.maaksamentijdvrij.be gelanceerd waarop een toolbox, een deontologische
code en promotiemateriaal (filmpjes, podcasts, …) te vinden is.
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Ook voor de Gemeenschapsinstellingen is een samenwerkingstraject en tijdpad
met de sector “vrije tijd” uitgewerkt en opgestart. De verschillende campussen zijn
betrokken, en er zijn duidelijke aanspreekpunten om een traject rond beleid en
aanbod mee uit te werken. Om jongeren beter te betrekken zijn er afspraken
gemaakt met Cachet en Formaat. In 2021 zijn ook al stappen gezet om het project
te kunnen continueren. Hierbij werd structureel overlegd met het departement
Jeugd en is ook de afstemming met andere trajecten die focussen op
samenwerking tussen externe partners uitgediept. We denken hier in het bijzonder
aan de OverKophuizen.
De Kindreflex is in 2021 geïmplementeerd binnen de sector van de CAW en verder
uitgediept binnen de sector van de geestelijke gezondheid. De voorbereiding is
getroffen om in het voorjaar van 2022 verder werk te maken van de implementatie
van de Kindreflex op de spoeddiensten. Naast de Kindreflex gericht op
volwassenen, werd binnen de sector van het jeugdwerk een ondersteuningskader
rond het omgaan met verontrusting uitgewerkt.
1.4.2. We capteren de stem van de wetenschap, het middenveld en de gebruikers
met het oog op een evidence-based welzijns- en zorgbeleid dat aansluit op de
noden van de gebruikers
In 2021 werkten de vijf erkende cliëntenorganisaties in samenwerking met andere
partners en in nauw overleg met het agentschap Opgroeien, het concept van het
“cliëntenforum” uit. Op 1 oktober diende dit forum zijn eerste jaarplan in, waardoor
het vanaf 1 januari 2022 van start is gegaan om met meer impact de stem van
kinderen, jongeren en gezinnen in (het beleid van) de jeugdhulp een plaats te
geven.
We werkten ook met andere partners binnen en buiten de Vlaamse Overheid samen
aan diverse projecten die participatie bevorderen. Hieronder bijvoorbeeld het
Europese Panda project (i.s.m. Arteveldehogeschool), het Expoo congres en
diverse participatieprojecten in de verschillende provincies.
Het eindrapport inzake het vooronderzoek naar nulmeting en evaluatie van het
jeugddelinquentierecht is in 2021 afgerond. In dit rapport is, zoals al gemeld, een
advies voor vervolgtraject geformuleerd.
1.5. SD Armoedebestrijding
1.5.1. In het kader van een gecoördineerde armoedebestrijding voeren we een
versterkt armoedebeleid naar kinderen, jongeren en hun gezinnen in de jeugdhulp
Onder onze doelstelling rond sociaal ondernemerschap verwezen we al naar de 13
geïntegreerde samenwerkingsverbanden die in 2021 met heel wat ondersteuning
werden uitgerold en die als doel hadden de jongerenthuisloosheid te voorkomen
en te beëindigen.
In 2021 is een wetenschappelijk onderzoek opgestart door de KUL en de UHasselt
om de kosten van cliënten in de residentiële jeugdhulp, doorheen de verschillende
sectoren, in kaart te brengen via deskresearch en empirisch onderzoek.
1.6. Budgettair kader
JEUGDHULP, MVG excl. DAB
(duizend euro)
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AO
2021

TO

2e BA

ESR-ontvangsten
OW
Toelagen
OI

2e BA

BU

2e BA

BU

0

12

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

12

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere
Totaal

BU

LO

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij de
onderliggende begrotingsartikels.
JEUGDHULP, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021
ESRuitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen
IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

52

52

51

179

179

178

582.593

625.047

623.373

586.295

620.905

620.905

0

0

0

0

0

0

582.645

625.099

623.424

586.474

621.084

621.083

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij de
bespreking van de begroting van het agentschap Opgroeien regie.
1.6.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
GB0-9GEFAMX-OI – OPGROEIEN REGIE
Korte inhoud begrotingsartikel
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Op dit ontvangstenartikel werden de ontvangsten voor een Europees project voorzien.

(duizend euro)
2021

AO

2e BA
Uitvoering

TO

LO

19

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting
Deze ontvangsten werden niet gerealiseerd.

GD0-9GEFAMA-OW – INTEGRALE JEUGDHULP
Korte inhoud begrotingsartikel
Op dit ontvangstenartikel werden de ontvangsten voor een Europees project
gerealiseerd.

(duizend euro)
2021

AO

2e BA
Uitvoering

TO

LO

0

0

0

12

0

0

Inhoudelijke toelichting
De ontvangsten werden voorzien op een ander begrotingsartikel.
Uitgavenartikelen
GB0-1GEF2MA-WT – INTEGRALE JEUGDHULP
Korte inhoud begrotingsartikel
Sinds 2017 richt het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zich concreet
op 2 clusters: participatie en rechten van minderjarigen en ouders in de jeugdhulp.
Meer concreet omvatten deze twee clusters onder andere:
− de financiële ondersteuning van de gebruikersverenigingen voor ouders en
minderjarigen;
− de ondersteuning van de implementatie van de rechten van minderjarigen
en ouders in de jeugdhulp;
− de uitbouw van een cliëntenforum.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

VEK

2e BA-JR

52

52

BU

2e BA
51

179

2e BA-JR
179

BU
178

Inhoudelijke toelichting
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Er werd 1 keuro minder besteed dan begroot.
GB0-1GEF2MX-IS – OPGROEIEN REGIE
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel omvat de werkingstoelage richting Opgroeien regie voor
jeugdhulp.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

579.756

2e BA-JR
616.834

VEK
BU
615.160

2e BA
578.082

2e BA-JR
612.692

BU
612.692

Inhoudelijke toelichting
Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het
agentschap Opgroeien regie.
GB0-1GEF5MX-IS – OPGROEIEN REGIE
Korte inhoud begrotingsartikel
Op dit artikel staan de machtiging en de betaalbudgetten voor de infrastructuur
van de gemeenschapsinstellingen.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

2.837

8.213

VEK
BU
8.213

2e BA
8.213

2e BA-JR
8.213

BU
8.213

Inhoudelijke toelichting
Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het
agentschap Opgroeien regie.

1.6.2. Overige entiteiten onder gezag: Opgroeien regie
Ontvangsten
De
belangrijkste
eigen
ontvangsten
die
werden
ingeschreven
bij
begrotingsaanpassing 2021 zijn de gezinsbijslagen die werden uitbetaald voor
kinderen in de gemeenschapsinstellingen alsook de federale ontvangsten
(enerzijds Fedasil, anderzijds in het kader van samenwerking met justitie),
tenslotte zijn er ook de terugvorderingen in het kader van verleende subsidies. In
de begroting werden deze eigen ontvangsten ingeschat op 20.572 keuro. Hiervan
werd er 20,23 mio euro gerealiseerd. De reden voor dit verschil is dat de
gerealiseerde terugvorderingen van subsidies 500 keuro lager lagen dan geraamd.
GB0-1GEF2MX-IS:
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De toelage voor jeugdhulp van bij begrotingsaanpassing 2021 werd nog verhoogd
met volgende bijkredieten uit de coronaprovisie:
− 1.915 keuro voor extra tijdelijke verblijfsmogelijkheden voor kinderen en
jongeren in combinatie met intensieve ‘terug-naar-huis’/’thuis’-begeleiding;
− 513 keuro voor het tijdelijk verhogen van de instroomcapaciteit door het
mogelijk maken van ‘kort verblijf in combinatie met mobiele begeleiding’ in
de gemeenschapsinstellingen.
De toelage voor jeugdhulp van bij begrotingsaanpassing 2021 werd nog verhoogd
met volgende bijkredieten uit de relanceprovisie:
− 1,2 mio euro voor relanceproject 141: versterking aanpak intra-familiaal
geweld;
− 57 keuro voor relanceproject 138: actieplan mentaal welzijn;
− 69 keuro voor relanceproject 151: wijkverbeteringsprojecten;
Voorts werd er ook 4.707 keuro overgeheveld uit de indexprovisie.
Voor VIA6 werd er een budget van 26.150 keuro toegevoegd.
Uitgaven
Op begrotingsartikel GDF-AGEF2MA-WT werd er 642.290 keuro (in VAK) en
632.671 keuro (in VEK) voorzien voor de subsidiëring aan de erkende
voorzieningen in de jeugdhulp, de pleegzorg, de gelijkgestelde voorzieningen,
projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek, waarvan 4.043 keuro
aan VEK voor coronamaatregelen en 1.326 keuro aan VEK voor
relancemaatregelen.
Van de coronamiddelen werd er 1.244 keuro aan VEK in 2021 nog niet aangewend.
Het VAK budget werd volledig aangewend. Van de vereffeningskredieten werd er
in totaal 3 mio euro niet aangewend omwille van de kalender van de nodige
vereffeningen gerelateerd aan de bestaande vastleggingen.
Op begrotingsartikel GDF-AGEF5MA-WT werd er 8.291 keuro aan vastleggingen
gerealiseerd (deels door gebruik te maken van de begrotingsruiter op dit
begrotingsartikel) en 8,2 mio euro aan VEK.
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2. Inhoudelijk structuurelement: GROEIPAKKET
Het beleid inzake het Groeipakket omvat de toelagen toegekend aan de gezinnen
in het kader van het gezinsbeleid. Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind
te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het
gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen. In de
toelagen Groeipakket zitten de startbedragen, de maandelijkse uitkeringen zoals
basisbedragen en toeslagen en de jaarlijkse universele, selectieve en andere
toelagen.
2.1. SD We blijven het Groeipakket inzetten als een krachtige pijler in het Vlaamse
gezinsbeleid
2.1.1. OD We borgen het Groeipakket met bijzondere aandacht voor de opdrachten
‘kinderopvang- en zorgtoeslag’
In 2021 hebben we het proces, dat leidt tot de evaluatie van de specifieke
ondersteuningsbehoefte, geanalyseerd en de technische voorbereiding uitgewerkt
om dit proces te digitaliseren. Hierbij zijn echter een aantal onvoorziene problemen
opgedoken, waardoor de release van de nieuwe tool pas begin 2022 zal kunnen
doorgaan.
Het tekort aan evaluerend artsen zorgt ervoor dat er een steeds groter wordend
knelpunt is ontstaan. Ondertussen wordt er voorrang gegeven aan eerste
aanvragen en wordt vanaf mei een vereenvoudigde procedure opgestart, die
ervoor moet zorgen dat de doorlooptijden dalen en gezinnen dus sneller een
zorgtoeslag wordt toegekend. Deze vereenvoudigde procedure biedt op termijn
ook mogelijkheden tot automatisering met behoorlijke tijdswinsten.
2.1.2. OD We monitoren en evalueren het Groeipakket en sturen bij waar nodig
In 2021 realiseerden we de implementatie van de regelgevende wijzigingen met
betrekking tot pleegzorg, de implementatie van verschillende tijdelijke
coronamaatregelen op het niveau van studenten, de opheffing van het door
FAMIFED ingestelde circuit van privé-onderwijsinstellingen en de administratieve
verlenging van de zorgtoeslag bij ambtshalve herzieningen in situaties waarin de
herevaluatie niet tijdig is kunnen gebeuren.
In overleg bereidden we een wijziging voor aan de betreffende oprichtingsdecreten
van het agentschap Opgroeien en het Agentschap Uitbetaling Groeipakket om de
gegevensdeling en samenwerking met steden en gemeenten te kunnen
verduurzamen.
In opvolging van de evaluatie Groeipakket en de resolutie aangenomen op 14 juli
2021 werden volgende zaken principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering
eind 2021::
- de ongelijkheid wegwerken met betrekking tot de toepassing van de
verdeelsleutel tussen opvanginitiatief en minderjarige bij NBMV in
opvangstructuren van Fedasil en minderjarigen die verblijven in andere
Vlaamse jeugdhulpvoorzieningen, door maar een derde van de uitbetaalde
toeslagen aan de minderjarige toe te kennen;
- ervoor te zorgen dat gezinnen die een lager bedrag aan gezinsbijlagen
ontvangen na het overlijden van een ouder dan in de maand vóór het
overlijden, daarvoor worden gecompenseerd;
- ervoor te zorgen dat, bij een verandering van studierichting, de
schooltoeslag wordt toegekend van de studierichting – nieuwe of oude
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-

studierichting waarin de betrokken leerling dat schooljaar was
ingeschreven- waarin het hoogste bedrag wordt toegewezen;
te onderzoeken of het haalbaar is om voor meerderjarige kinderen een door
de FOD Financiën geregistreerde overeenkomst tussen de ouders te
aanvaarden om het vermoeden van gelijk verdeelde huisvesting te
weerleggen.

Daarnaast is er in opvolging van de evaluatie/resolutie een MB (van 31/03/2022)
opgemaakt tot wijziging van artikel 2 met betrekking tot “toegelaten en
gemachtigd verblijf”, wat ervoor zorgt dat NBMV tijdens de procedure met een
attest van aanstelling voogd het recht op gezinsbijslagen kunnen openen en dus
ook de NBMV jonger dan 12 het recht kunnen openen op Groeipakket. Eenzelfde
wijziging aan het uitvoeringsbesluit selectieve participatietoeslag is in opmaak en
zal ervoor zorgen dat ook de schooltoeslag kan toegekend worden aan NBMV die
jonger zijn dan 12 jaar.
2.1.3. OD We informeren gezinnen en belanghebbenden efficiënt en transparant,
met het oog op het begeleiden van de burger naar zijn rechten
We bouwden het MijnFONS-portaal verder uit tot een veelzijdig digitaal dossier en
zetten in op interactiviteit voor de burger en efficiënte ondersteuning voor het
dossierbeheer. Het MijnFONS-portaal werd, waar mogelijk, gelinkt aan ‘Mijn
Burgerprofiel’. Ook zetten we verdere stappen om in het Burgerprofiel gegevens
rond schooltoeslag te visualiseren in samenspraak met de collega's van
studietoelagen.
In 2021 zetten we de eerste stappen in het onderzoeken van een standaard om
selfservicefunctionaliteiten te voorzien voor de gezinnen in hun contacten met de
uitbetalers. De verdere uitwerking hangt af van de realisatie door Digitaal
Vlaanderen van de digitale kluizen, die bijkomende perspectieven bieden voor de
uitwerking van de selfservice.
We maakten verder werk van een inhoudelijk kwalitatieve communicatie naar de
burger door voor alle uitbetalers standaarddocumenten te ontwikkelen voor
brieven en formulieren bestemd voor de gezinnen en daarbij maximaal rekening
te houden met de leesbaarheid volgens de principes van ‘heerlijk helder
communiceren’.
Het kennisportaal van het Groeipakket, Gpedia, bouwden we inhoudelijk verder uit
zodat het een instrument is waar professionelen terecht kunnen voor informatie en
de
opgebouwde
kennis en
expertise
uitgedragen wordt
naar het
uitbetalingslandschap en belanghebbenden.
In functie van de samenwerking met instanties, diensten en verenigingen die een
link hebben met het gezinsbeleid of de toelagen in het kader van het gezinsbeleid,
werkten we aan een leidraad conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), zodat het mogelijk wordt op een vlotte manier
persoonsgegevens te verwerken in het kader van deze samenwerkingen.
We bouwden onder andere de samenwerking met steden en gemeenten verder uit
en onderzochten hoe Groeipakketgegevens hergebruikt kunnen worden in het
kader van het lokale gezinsbeleid. Met de OCMW’s en VVSG werd de stroomlijning
van de wederzijdse werking in het kader van subrogatie en voorschotbetalingen
bekeken. Dit leidde tot een draaiboek voor toekomstige samenwerkingen met
externe partners.
Ook werkten we de samenwerking en relatie met de (Vlaamse) partners zowel op
het vlak van begeleiding en toezicht functie, als op het vlak van fraudebestrijding
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structureel uit, en dit vanuit de centrale doelstelling om gezinnen toe te leiden naar
het juiste bedrag aan Groeipakket. Uit het grote aantal bestaande en potentiële
samenwerkingen werden na evaluatie door de Raad van Bestuur van het
Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) een 5-tal bestaande partners gekozen
om prioritair mee aan de slag te gaan.
2.2. SD Innovatie
2.2.1. OD We digitaliseren en automatiseren onze dienstverlening met het oog op
een efficiënt dossier- en klantenbeheer en investeren in een data-gedreven beleid
De nieuwe tool voor de evaluatie van specifieke zorgbehoeften werd in 2021
uitgewerkt en begin 2022 gelanceerd.
Ook in 2021 werd geïnvesteerd in een verdere uitbouw van de Centrale
Groeipakket Applicatie (CGPA) en van het datawarehouse. De ontwikkelingen van
CGPA bestonden uit het toevoegen van extra functionaliteiten en inzetten op
verdere automatisatie, digitalisering, security, en technische optimalisaties. De
ontwikkelingen van het datawarehouse omvatten in 2021 de uitbreiding met
financiële gegevens, gegevens met betrekking tot de schooltoeslag en gegevens
over schulden en inningen. Zo wordt het datawarehouse meer en meer de bron
voor allerhande rapporteringen en analyses over het Groeipakket.
Met het oog op een verbeterde digitale dienstverlening voor de burger en
efficiëntiewinsten voor de uitbetalers Groeipakket, werden in 2021 de nodige
ontwikkelingen gerealiseerd om het ook voor de private uitbetalers mogelijk te
maken om via Kring hun Groeipakketdocumenten naar de eBox van burgers te
versturen. We zetten samen met de private uitbetalers een gezamenlijke
communicatiecampagne (video animatie) voor activatie van de eBox op en dit voor
de doelgroep van het Groeipakket. Daarnaast heeft de publieke uitbetaler FONS
het gebruik van de eBox actief gepromoot bij de bij hen aangesloten gezinnen.
In 2021 is er inzake het toezicht een grote stap gezet naar data-gedreven
risicoanalyses. Een plan van aanpak werd goedgekeurd, waarna de eerste lijsten
van risicosituaties op het vlak van (domicilie)fraude verwerkt zijn in
datawarehouse-rapporten. Dit laat vanaf 2022 toe dat het Team sociale
begeleiding en toezicht van het agentschap zelf gerichte, op risicosituaties
gebaseerde controles kan initiëren.
2.2.2. OD We zetten maximaal in op automatische rechtentoekenning
Samen met het Agentschap Digitaal Vlaanderen hebben we onderzocht in hoeverre
het mogelijk is om de noodzakelijke gegevens voor de manuele alarmbelprocedure
binnen het Groeipakket elektronisch te ontsluiten en proactief na te gaan of er voor
een gezin sprake is van een recent gewijzigde inkomenssituatie. Dit bleek niet zo
evident. Voor de situaties waar een automatisatie alarmbelprocedure wél mogelijk
lijkt, werden in 2021 de technische mogelijkheden hiertoe onderzocht. De analyse
rond actuele loongegevens en gebruik van datakluizen volgens het 'Solid'-concept
is afgerond en het ontsluiten ervan wordt verder opgenomen als dienst binnen
MAGDA in 2022. Dat gebeurt met tussenkomst van het op te richten
Datanutsbedrijf als tussenschakel met private organisaties zoals sociale
secretariaten. Loongegevens kunnen worden gebruikt om de alarmbel sociale
toeslag en schooltoeslag makkelijker aan te vragen. Verdere opties worden
onderzocht.
Met het oog op een doorgedreven automatische rechtentoekenning onderzoeken
we welke kinderen potentieel een recht kunnen hebben op het Groeipakket. In
2021 werd ingezet op het automatiseren van het proces om deze 'Gemiste
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Groeipakketten' in te laden met een significant snellere verwerking binnen CGPA
als gevolg. Zo kan in een volgende fase verder zicht komen op de instroom en
gericht actie worden ondernomen.
In het kader van een verdere optimalisatie van de automatische rechtentoekenning
van het Groeipakket werden ook in 2021 nieuwe fluxen via Kring/Magda
beschikbaar gesteld, en geïntegreerd binnen CGPA.
2.2.3. OD We verhogen de efficiëntie binnen het Groeipakket en evolueren, in
overleg met de private uitbetalingsactoren, naar 1 uitbetalingsactor
In 2021 zijn we gestart met een systeem van responsabilisering van de uitbetalers
om zo mee de efficiëntie en effectiviteit van de uitbetaling van de toelagen in het
kader van het gezinsbeleid te helpen garanderen. Een gedeelte van de
werkingsmiddelen wordt afhankelijk gemaakt van het resultaat dat elke uitbetaler
op de verschillende criteria omtrent responsabilisering behaalt.
In 2021 werd voortbouwend op het advies van de Raad van Bestuur van het VUTG
beslist om de samenwerking met de vzw Orint, die een aantal taken beheert inzake
de gezinsbijslagen voor de verschillende deelentiteiten, op 31 december 2021 stop
te zetten. Er werd onderzocht hoe de samenwerking met de andere deelentiteiten
en in het kader van internationale verplichtingen vanaf 2022 vorm moet krijgen,
met respect voor het Vlaamse kader hieromtrent.
2.3. SD Toegankelijkheid
2.3.1. OD We bouwen de loketfunctie uit en zorgen voor geografische spreiding
We hebben in samenwerking met de uitbetalers onderzocht waar en wanneer
enerzijds een loketfunctie op locatie in samenwerking met de Huizen van het Kind
wenselijk en nuttig is, of waar een alternatieve dienstverlening tegemoet kan
komen aan de noden van gezinnen. Met de sector en de lokale partners werd
gewerkt aan een optimalere en gerichtere lokale aanwezigheid en gezamenlijke
dienstverlening aan gezinnen. FONS en de private uitbetalers werkten samen aan
werkinstrumenten en afgestemde werkwijzen voor zitdagen, wat mee zorgt voor
een heldere, eenduidige wisselwerking tussen de uitbetalers en de Huizen van het
Kind.
De samenwerking tussen de sectoren Groeipakket en Huizen van het Kind is in
2021
structureel
uitgebouwd
en
versterkt.
Een
ontwerp
van
samenwerkingsakkoord werd opgesteld. Bestaande samenwerkingsverbanden
tussen de uitbetalers en de Huizen van het Kind zijn geformaliseerd. Contacten
werden en worden nog gelegd om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Door het
gebruik van de samenwerkingsakkoorden hebben we een positieve dynamiek
gecreëerd tussen de sectoren Groeipakket en Huizen van het Kind.
Met het oog op een divers en toegankelijk aanbod van fysieke, telefonische en
digitale ondersteuning van gezinnen, hebben we in 2021 de eerste stap gezet om
te onderzoeken welk aanbod er zou moeten zijn om tegemoet te komen aan
verschillende profielen en noden van klanten. In de toekomst zal het servicemodel,
de ondersteuning en samenwerking met partners optimaler worden georganiseerd.
Dit onderzoek loopt verder naast een aantal reeds bepaalde try outs van gerichte
verbetering.
Ook maakten we in 2021 werk van een nieuwe organisatie van de telefonische
dienstverlening van FONS, waardoor de telefonische oproepen zoveel als mogelijk
terecht komen in het team waar het dossier behandeld wordt, en de burger
efficiënter geholpen wordt. Tevens werden pistes van digitale ondersteuning
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onderzocht door het bepalen van de scope en Minimum Viable product van een
piloot FONS chatbot.
2.4. SD All policies
2.4.1. OD We stemmen het evaluatie-instrument voor de zorgtoeslag specifieke
ondersteuningsbehoefte af op een breder instrument voor de inschaling van
zorgbehoeften van kinderen
De Vlaamse Regering besliste om het BVR met de krijtlijnen voor de implementatie
van persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een handicap niet
langer uit te voeren. Met de principes wordt wel verder aan de slag gegaan.
Er is in 2021 verder gewerkt aan de inschaling van de zorgzwaarte voor jonge
kinderen. Concreet werkten het Agentschap Opgroeien en het VAPH, samen met
de technische werkgroep zorgzwaartebepaling minderjarigen met een handicap,
aan een visie om te komen tot een gemeenschappelijke beeldvorming bij 0 t.e.m.
5-jarigen in functie van het bepalen van ondersteuningsnoden en zorgzwaarte. Een
volgende stap is om in de loop van 2022 proeftuinen op te zetten met een aantal
evaluerende artsen en indicatiestellers om de mogelijkheden en voorwaarden
verder te onderzoeken om zo effectief mogelijk de nodige informatie te extraheren
en te berekenen. Deze informatie moet leiden tot een correcte inschatting van de
ondersteuningsnoden en/of de zorgzwaarte van het jonge kind voor zowel het
agentschap Opgroeien als het VAPH.
Het basisondersteuningsbudget (BOB) -dooft uit voor personen ouder dan 21 jaar,
rekening houdend met verworven rechten. De Vlaamse Regering keurde op 22 april
2022
definitief
het
decreet
goed
dat
de
inkanteling
van
het
basisondersteuningsbudget in het Groeipakket regelt en omvormt tot een toelage
in het kader van het gezinsbeleid, de ondersteuningstoeslag. Deze inkanteling
wordt verder juridisch en technisch voorbereid om in werking te kunnen treden
vanaf 1 januari 2023. De uitbetalers Groeipakket staan in voor de toekenning en
ontvangen daartoe de nodige gegevens.
2.4.2. OD In overleg met de betrokken bestuursniveaus werken we, rekening
houdend met internationale wetgeving, een regeling uit waardoor asielzoekers
vanaf hun erkenning recht hebben op het Groeipakket
Wat NBMV betreft, is in 2021 de decretale wijziging opgestart en definitief
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1 april 2022. Hierdoor ontvangen NBMV
die verblijven in opvangstructuren van Fedasil vanaf 1 juli 2022 één derde van
gezinsbijslagen, zoals andere kinderen die geplaatst zijn ten laste van de overheid.
2.4.3. OD We bekijken op Europees niveau om de bedragen gezinsbijlagen aan te
passen naar de levensstandaard van het land
We blijven de lopende inbreukprocedure bij het Europees Hof van Justitie tegen
Oostenrijk opvolgen, waar men eveneens de bedragen van de gezinsbijslagen wil
aanpassen voor kinderen in andere lidstaten met een lagere levensstandaard. Het
resultaat van deze inbreukprocedure verwachten we in 2022 en is een belangrijk
precedent om mee te nemen in de analyse.
2.5. SD Armoedebestrijding
2.5.1. OD We blijven het Groeipakket, met name de sociale toeslag en de selectieve
participatietoeslag, gericht inzetten in de strijd tegen kinderarmoede
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In 2021 maakten we samen met de sector werk van een verhoging van de
frequentie van de tussentijdse betalingen en regularisaties naar 3 keer per week,
wat voor gezinnen in armoede als een concrete hulp kan worden ervaren.
In 2021 werd, mede op basis van de ervaringen van de voorbije 2 schooljaren, het
proces voor de uitbetaling van de schooltoeslag definitief vastgelegd en
goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het VUTG. Er werd eenduidig over
gecommuniceerd naar de gezinnen, de partners en de sector onderwijs.
De automatische uitbetaling van de schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021
nam gemiddeld 25 kalenderdagen in beslag, wat ruim onder de doelstelling is van
gemiddeld 35 dagen en ruim onder de doorlooptijd van vorig schooljaar (gemiddeld
41 dagen). We hebben onze gegevensopvraging kunnen versnellen, met een
specifieke focus op gezinnen met leefloon en inkomensvervangende
tegemoetkoming. Dit heeft duidelijk geresulteerd in kortere doorlooptermijnen.
2.6. Budgettair kader
GROEIPAKKET, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

ESRuitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen
IS

2e BA-JR
0

0

BU

0

4.199.062 4.203.535

Overige
LE, PA,
andere
Totaal

VEK
2e BA
0

2e BA-JR
0

0

4.203.535 4.199.062 4.203.535

4.203.535

0

0

0

BU

0

0

0

4.199.062 4.203.535 4.203.535 4.199.062 4.203.535 4.203.535

Inhoudelijke toelichting:
Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de
agentschappen Opgroeien regie en VUTG.
2.6.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Uitgavenartikelen
GB0-1GEF2QX-IS – OPGROEIEN REGIE
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel omvat de werkingstoelage richting Opgroeien regie voor het
Groeipakket (de beleidskredieten).
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(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

Uitgaven 4.104.812 4.104.812

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

4.104.812 4.104.812 4.104.812

BU
4.104.812

Inhoudelijke toelichting
Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van
Opgroeien regie.
GB0-1GEF2QY-IS – VUTG
Korte inhoud begrotingsartikel
De aanrekening op dit begrotingsartikel betreft de werkingstoelage voor VUTG met
als publieke uitbetalingsactor Fons en de werkingstoelage voor de 4 private
uitbetalingsactoren.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

94.250

98.723

VEK
BU
98.723

2e BA

2e BA-JR

94.250

98.723

BU
98.723

Inhoudelijke toelichting
Het betreft hier de jaarlijkse toelage aan VUTG. De werkingstoelage van het
agentschap dient ter financiering van de werking van het agentschap alsook de
werkingstoelage voor de vier private uitbetalingsactoren. Voor meer detail wordt
verwezen naar de bespreking van de begroting van VUTG.
2.6.2. Overige entiteiten onder gezag: Opgroeien regie
Ontvangsten
GDF-BGEFAQB-OW
Er werd bij begrotingsaanpassing 2021 9.389 keuro aan terugvorderingen bij de
gezinnen in het kader van het Groeipakket ingeschreven aan ontvangstenzijde. Er
werd 46.262 keuro aan terugvorderingen gerealiseerd.
GB0-1GEF2QX-IS
De toelage van bij BA2021 werd achteraf niet meer bijgesteld.
Uitgaven
Begrotingsartikels GDF-AGEF2QB-WT en GDF-AGEF2QY-IS:
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Het netto uitvoeringscijfer voor de beleidskredieten van het Groeipakket ligt
86.743 keuro hoger dan in de begroting ingeschreven, (123.616 keuro aan
uitgavenzijde en 36.874 keuro hoger aan ontvangstenzijde):
Dit negatief resultaat m.b.t. beleidskredieten groeipakket zit ESR-matig gespreid
over de begrotingen van Opgroeien regie en VUTG.
De belangrijkste overschrijding van de uitgaven t.o.v. de geraamde uitgaven heeft
betrekking op de provisionering voor reguls die moeten worden aangelegd op
jaareinde (om reguls m.b.t. 2021 in 2022 te voorzien): +62,5 mio euro.
− Bij BA2021 was daarvoor nog een bedrag van 14,7 mio euro ingeschreven,
maar dit wordt nu veiligheidshalve opgetrokken naar het bedrag dat is
goedgekeurd bij BO2022 hiervoor (38,7 mio euro);
− Daarnaast is er nog 32,5 mio euro nodig voor de afrekening van de sociale
toeslag en SEPAR 2019 (omdat de inkomens 2019 nu bekend zijn);
− Vervolgens is er nog 4,4 mio euro voorzien omwille van invoering nieuwe
wetgeving (zowel op niveau van decreet als uitvoeringsbesluiten);
− Tenslotte is er een extra provisionering voor afschrijving van debetten: 1,6
mio euro extra provisie voor A en Abis-debetten1 die open stonden op 31
december
2021.
Vervolgens is er het tekort van 14,5 mio EUR op de voorziene reguls van bij
BA2021: voornamelijk reguls AKBW.
Ook is er een tekort van 10 mio euro op de maandelijkse rechten.
2.6.3. Overige entiteiten onder toezicht: Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling
van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG)
Omschrijving
Het agentschap heeft als opdracht om de stipte, correcte en continue
uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid te verzorgen samen
met de vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket nl. de publieke
uitbetalingsactor Fons en de vier private uitbetalingsactoren Kidslife Vlaanderen,
Infino Vlaanderen, MyFamily en Parentia Vlaanderen. Het VUTG staat dus in
voor de organisatie en het beheer van de uitbetaling van het Groeipakket in
Vlaanderen.
Ontvangsten

Inhoudelijke toelichting evolutie definitieve begroting 2021 – uitvoering 2021
De ontvangsten stijgen met 29.605 keuro tot 1.136.378 keuro in uitvoering ten
opzichte van 1.106.773 keuro begroot.
1. Ontvangsten algemene werking
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De ontvangsten om de algemene werking te financieren zijn quasi niet gewijzigd
in uitvoering t.o.v. begroot. Deze ontvangsten dienen ter financiering van de
algemene werking van het agentschap en de werkingssubsidie voor de private
uitbetalingsactoren. Ze bestaan voornamelijk uit de toelage vanuit Departement
WVG voor 98.723 keuro. Dit is inclusief een gedeelte vanuit het relanceplan
“Vlaamse Veerkracht” van de Vlaamse Regering voor 4.250 keuro. De eigen
ontvangsten zijn voornamelijk ontvangsten voor het gedeeld gebruik met een
andere uitbetalingsactor van de portaalsite door VUTG ontwikkeld.
2. Ontvangsten Groeipakket
De toelage vanuit Opgroeien Regie en de terugvorderingen van de gezinnen voor
teveel toegekende rechten in het verleden, vormen samen de financiering van de
toekenning van de rechten Groeipakket aan de uitgavenzijde van het agentschap.
De toelage vanuit Opgroeien Regie is de sluitpost voor het totaal van de
toegekende rechten Groeipakket die deels gefinancierd worden met de
terugvorderingen bij de gezinnen en dan bijgepast met deze toelage. De afwijking
in uitvoering t.o.v. begroting wordt besproken langs uitgavenzijde.
3. Overgedragen saldo vorige boekjaren
Het overgedragen saldo vorige boekjaren bedraagt 7.155 keuro.
Uitgaven

Inhoudelijke toelichting evolutie definitieve begroting 2021 – uitvoering 2021
De uitgaven stijgen met 30.125 keuro tot 1.136.598 keuro in uitvoering ten
opzichte van 1.106.473 keuro begroot.
1. Uitgaven algemene werking
De lonen en werking zijn op 272 keuro na volledig gerealiseerd in verbintenissen.
Het verwacht surplus in uitvoering op het personeelsbudget werd zoveel mogelijk
benut om investeringen te financieren of om te zetten in werkingsbudget. De
werkelijke lonen in vastleggingskrediet bedragen 25.693 keuro, werking en
investeringen samen 73.141 keuro. De werkingssubsidie voor de private
uitbetalingsactoren werd voor 58.475 keuro toegekend. De investeringen bedragen
6.701 keuro in verbintenissen wat hoofdzakelijk gaat om de verdere ontwikkeling
van de toepassing CGPA en wat inclusief het volledig besteedde relancebudget
“Vlaamse Veerkracht” voor 4.250 keuro inhoudt. De werkingsuitgaven bedragen
7.966 keuro en vertegenwoordigen de operationele kosten voor de dagdagelijkse
werking van het agentschap.
2. Uitgaven Groeipakket
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De toelagen Gezinsbeleid belopen 1.030.250 keuro in vastleggingskrediet en waren
begroot voor 1.000.512 keuro. De stijging t.o.v. begroot is te verklaren door de
aanleg van provisies voor rechten 2021 die in 2022 zullen worden toegekend en
uitbetaald. Deze provisies vallen in werkelijkheid hoger uit dan begroot. Verder zijn
de werkelijke toekenningen en uitbetalingen voor rechten met een rechtsperiode
voor 2021 in realiteit hoger uitgevallen dan de aanleg van de provisie die gebeurd
was in 2020 (het gaat dan voornamelijk om rechten uit de oude AKBW-wetgeving).
Tenslotte worden deze beide effecten gecompenseerd door een gewijzigd
marktaandeel van de publieke uitbetalingsactor Fons in werkelijke cijfers ten
opzichte van het begroot marktaandeel. In werkelijkheid beschikt Fons over een
gemiddeld marktaandeel over alle gezinstoelagen heen van 23,88% van de
uitbetaalde gezinstoelagen in 2021. Bij begroting was er begroot met een
marktaandeel van 24,25%.
Het Groeipakket wordt meer in detail voor het volledige stelsel besproken bij
Opgroeien Regie.
3. Over te dragen overschot
Het over te dragen overschot bedraagt 7.513 keuro. Het begrotingsresultaat,
gerealiseerd op de stroom algemene werking, van 2021 is positief en bedraagt 358
keuro wat toegevoegd wordt aan het over te dragen overschot.
2.6.4. Overige entiteiten onder toezicht: private uitbetalingsactoren Groeipakket
Omschrijving
In het uitbetalingslandschap van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid zijn
er vier private uitbetalingsactoren die het groeipakket toekennen en uitbetalen nl.
Infino Vlaanderen, MyFamily, Kidslife Vlaanderen en Parentia Vlaanderen. 2021 is
het eerste begrotingsjaar waarvoor ze een begroting indienden en ook uitvoering
rapporteren.
Ontvangsten
De gezamenlijke ontvangsten bedragen 60.876duizend euro in uitvoering ten
opzichte van 60.135duizend euro begroot.
Eigen ontvangsten
De eigen ontvangsten bedragen 1.517duizend euro in uitvoering ten opzichte van
1.315duizend euro begroot.
Toelage
De betoelaging is tweeledig waarbij het grootste deel of 58.853 keuro
werkingssubsidie bedraagt die vanuit het VUTG wordt toegekend. Daarnaast is er
506 keuro betoelaging vanuit Opgroeien Regie m.b.t. het effectief innen van
terugvorderingen bij de gezinnen voor teveel uitbetaalde gezinstoelagen. De
werkelijke betoelaging is 539 keuro meer dan begroot.
Uitgaven
Het vastleggings- en vereffeningskrediet zijn gelijk bij de private
uitbetalingsactoren. De gezamenlijke werkelijke uitgaven bedragen 60.876 keuro
ten opzichte van 60.135 keuro begroot.
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De uitgaven bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor 30.805 keuro ten
opzichte van 32.319 keuro begroot. Verder zijn er algemene werkingskosten voor
24.765 keuro ten opzichte van 25.651 keuro begroot. Tenslotte zijn er
investeringen voor 788 keuro ten opzichte van 1.161 keuro begroot.
De vier private uitbetalingsactoren realiseren samen een over te dragen overschot
van 4.472 keuro.
De gezins- en andere toelagen die toegekend worden door de vier private
uitbetalingsactoren worden gerapporteerd in de begroting en uitvoering van het
agentschap Opgroeien Regie.
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3. Inhoudelijk structuurelement: GEINTEGREERD GEZINSBELEID
De dienstverlening van Opgroeien zet zich in voor de gezinnen als één geheel
waarbij er geen scheidingslijnen zijn tussen preventieve gezinsondersteuning,
kinderopvang, het Groeipakket en adoptie.
3.1. SD Met een geïntegreerd gezinsbeleid willen we aan alle kinderen in
Vlaanderen, waar of hoe ze ook geboren zijn, maximale kansen geven
3.1.1. OD We volgen de ontwikkeling van kinderen op en realiseren geïntegreerde
gezinstrajecten op hun maat
De lokale teams van Opgroeien regie waren ook in 2021 een actieve partner bij
verschillende actiepunten uit het plan voor een betere begeleiding in de perinatale
periode waar medische en psychosociale zorg gekoppeld worden (zie ook verder).
Concreet
kunnen
teamleden
van
Kind
en
Gezin
(sociaal
werker,
gezinsondersteuner, psychopedagoog, verpleegkundige) mee als partner zorg
opnemen bij psychosociale kwetsbaarheden. De expertise van een
psychopedagoog bij verontrusting en van jeugdhulpmedewerkers bij dreigende
uithuisplaatsing van het toekomstig kind hebben een onmiskenbare meerwaarde.
Dat geldt ook voor de inzet van de sociaal werker, de gezinsondersteuner en/of
verpleegkundige
bij
maatschappelijk
kwetsbare
gezinnen
en
voor
interprofessioneel overleg in functie van het gezinstraject met bijvoorbeeld de
Huizen van het Kind.
In 2021 werkten de lokale teams van Kind en Gezin verder aan de implementatie
van het startgesprek tijdens de zwangerschap. We willen dat er tijdens de
zwangerschap kennisgemaakt wordt met het gezin in functie van een gezinstraject
op maat tot 3 jaar. Hier wordt in 2022 verder op ingezet.
3.1.2. OD We willen voor zwangere vrouwen zo snel mogelijk een zorgtraject op
maat starten om aanstaande ouders te ondersteunen in hun ouderschap, met
bijzondere aandacht voor risicozwangerschappen
We werkten in 2021 met verschillende partners verder aan de voorbereiding van
de implementatie van een plan voor de eerste 1000 dagen, o.a. via dialoog tussen
verschillende entiteiten binnen de Vlaamse overheid, voorzieningen VAPH, Centra
voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), Zorggezind, etc. We werkten ook mee aan
de implementatie van het project “geïntegreerde perinatale zorg” in de
eerstelijnszones Leuven en Leuven Zuid met kick-off in oktober 2021.
De verbinding van de medische met de psychosociale begeleiding in de perinatale
periode was een blijvend aandachtspunt met o.a. de kick-off van de tool Born in
Belgium Professionals eind november vorig jaar, in dialoog met de lokale teams
van Kind en Gezin.
Het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid formuleerde
beleidsaanbevelingen voor het uitbreidingsbeleid perinatale mentale gezondheid.
Het bijhorend rapport bundelt de “Vlaamse visie en prioriteiten ter ondersteuning
van perinatale mentale gezondheid”. De aanbevelingen dragen bij tot de realisatie
van het geïntegreerd zorgtraject.
In de Huizen van het Kind zijn in 2021 heel wat infosessies gegeven over het
Groeipakket. Bijzondere aandacht ging daarbij naar de bekendmaking van de
aanvraag voor het startbedrag.
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3.1.3. OD We zetten in op het blijvend realiseren van een hoge vaccinatiegraad bij
kinderen en kwetsbare zwangere vrouwen
Ook in 2021 hebben de verpleegkundigen en consultatiebureauartsen de opdracht
om ouders goed en rechtstreeks te informeren over het basisvaccinatieschema
voor hun kind zeer ter harte genomen. We zetten in op de opleiding van artsen en
verpleegkundigen om bij twijfelende of weigerende ouders het gesprek aan te
gaan. Aan de hand van extra ondersteunend materiaal, documenten en vertalingen
worden ouders geïnformeerd over de risico’s van infectieziekten voor jonge
kinderen en kunnen zij gedurende het hele preventief opvolgingstraject van hun
kind terecht met vragen over vaccinaties bij de teamleden van het
consultatiebureau, de medewerkers van de Kind en Gezin lijn en de website
Opgroeien.
Ondanks de COVID-19-crisis en de bijhorende beperkende maatregelen stellen we
vast dat het aantal geregistreerde dosissen van basisvaccinaties bij zuigelingen en
peuters, toegediend door vaccinatoren in Vlaanderen, hoog blijft. Dit wordt
bevestigd door de studie uitgevoerd door Zorg en Gezondheid. De vaccinatiegraad
voor de aanbevolen gratis vaccins bij jonge kinderen blijft stabiel en hoog (9396%). En de aanbevolen, maar betalende rotavirusvaccinatie is gestegen naar
92.4%.
We zien ook geen significante toename van ouders die vaccinaties weigeren in deze
leeftijdsgroep: voor 65 kinderen of 0.09% weigerden de ouders in 2021 elke
vaccinatie; 418 kinderen of 0.61% kregen in 2021 enkel de verplichte vaccins
tegen poliomyelitis toegediend.
3.2. SD Toegankelijkheid
3.2.1. OD We zijn als erkennende en subsidiërende overheid een competente
partner
Einde 2021 was in 75% van de gemeenten een lokaal loket kinderopvang
geïnstalleerd. Hiermee haalden we ruim de vooropgestelde doelstelling van 70%.
De overgrote meerderheid van de loketten zijn gemeentelijk. Einde 2021 waren er
13 intergemeentelijke loketten (voor een werkingsgebied van samen 64
gemeenten).
In 2021 hebben we een kwaliteitskader uitgewerkt voor de lokale loketten, de
samenwerking met de Huizen van het Kind sterker gemaakt en voor de gemeenten
die nog geen lokaal loket hebben een aantal ondersteunende initiatieven genomen.
Concreet lanceerden we een stappenplan voor de opstartende lokale loketten en
werden er samen met de VVSG twee webinars voor de lokale besturen
georganiseerd. De intersectorale medewerkers van het agentschap Opgroeien
gaven ondersteuning op het terrein.
3.2.2. We faciliteren een positieve leefomgeving voor kinderen en hun gezinnen
met basisvoorzieningen en specifieke buurtgerichte initiatieven
Om het lokaal geïntegreerd werken in het kader van de Buitenschoolse Opvang en
Activiteiten (BOA) mee te helpen realiseren, ontvangen sinds 1 september 2021 al
43 lokale besturen een BOA-subsidie, ter ondersteuning van de opdrachten die ze
in dit kader bij decreet toegewezen krijgen. Tijdens de overgangsperiode kunnen
lokale besturen samen met partners aan de slag om het lokaal beleid BOA vorm te
geven, op basis van de gemeenschappelijk vastgestelde noden bij kinderen en
gezinnen. Alle buitenschoolse opvang met een erkenning, attest van toezicht of
toestemming kreeg inmiddels op 1 januari 2022 automatisch het kwaliteitslabel
toegekend. Dit werd in 2021 voorbereid, tegelijk met het vereenvoudigen van de
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subsidievoorwaarden. Deze voorwaarden werden ook beter afgestemd op de
voorwaarden van het kwaliteitslabel. In 2021 vonden er drie co-creatiesessies
plaats met de betrokken sectoren (welzijn, onderwijs, cultuur, jeugd, sport, steden
en gemeenten, gebruikers) voor de ontwikkeling van het inspiratiekader dat in
2022 zal ontsloten worden. Regelgevend zijn in 2021 de voorbereidingen verder
gezet om de wijziging van het decreet BOA uit te voeren.
Ook innovatieve en geïntegreerde lokale samenwerkingsverbanden met een impact
op kinderen en gezinnen werden in 2021 versterkt in hun opstart of werking.
We hebben in 2021 verder ingezet op de ondersteuning van de buurtgerichte
netwerken
en
KOALA’s
(Kinden
OuderActiviteiten
voor
Lokale
Armoedebestrijding) met focus op het impactgericht werken. In co-creatie met de
KOALA’s werd een kadertekst uitgewerkt met de doelstellingen en verdiepende
beschrijving van wat KOALA inhoudt. Tegelijk werd gestart met het uitwerken van
inspirerende praktijken, waaronder filmmateriaal en artikels.
In 2021 zijn ook 24 vernieuwende projecten Huizen van het Kind gelanceerd. Op
5 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering het besluit over de financiering van
vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning goed op basis waarvan
een jaarlijkse projectsubsidie van 50.000 euro wordt toegekend aan 24 Huizen van
het Kind voor een periode van drie jaar. Deze 24 Huizen van het Kind zetten samen
met hun partners binnen de domeinen integratie/inburgering, werk/opleiding,
armoedebestrijding en onderwijs een innovatief project op vanuit het Huis van het
Kind. Vanuit Opgroeien/EXPOO werd in 2021 een ondersteuningstraject en lerend
netwerk op poten gezet en werden de projecten door de Arteveldehogeschool ook
individueel begeleid. In 2022 wordt dit ondersteuningstraject/lerend netwerk
verder
uitgebouwd
en
vindt
o.m.
ook
een
intervisiemoment
kinderopvang/onderwijs plaats.
We werkten ook verder aan een structurele professionele en pedagogische
continuïteit in een “Doorgaande Lijn” tussen thuis, buurt, kinderopvang en school
van 0 tot 6 jaar. De oproep voor de 12 pioniers “Doorgaande Lijn” is afgesloten op
15 oktober 2021. 52 projectdossiers zijn ingediend en verwerkt door een jury,
samengesteld uit medewerkers uit de beleidsdomeinen Opgroeien, Onderwijs
(AGODI en Onderwijsinspectie) en vanuit de leerpartner. De beslissing is genomen
eind november en de verdere verwerking (advies IF, communicatie naar
projectindieners) werd afgerond op 23 december 2021. Er is – zoals vastgelegd in
BVR – een spreiding van projecten over de provincies en Brussel-Hoofdstad en over
de onderwijsnetten. De voorbereiding voor de stuurgroep kent voortgang: de
voorzitter is aangesteld en de deelnemende leden (van bij BVR vastgelegde
organisaties) zijn bij naam gekend en uitgenodigd voor de eerste stuurgroep.
Koepels, sociale partners en gebruikers worden op deze wijze actief betrokken. De
voorbereidingen voor de opstart van het lerend netwerk, begeleid en ondersteund
door CEGO en VBJK, zijn in 2021 ook aangevat.
Specifiek voor het geïntegreerde gezinsbeleid in Brussel werd de nieuwe
regelgeving principieel goedgekeurd op 10 december 2021. De definitieve
goedkeuring is voor 2022 ingepland. 2022 is een overgangsjaar.
3.2.3. OD We realiseren een groeipad van de capaciteit en de toegankelijkheid in
de kinderopvang met voorrang voor werkende ouders en ouders in opleiding
Ter realisatie van de meerjarenprogrammatie voor de uitbreiding van het aanbod
in de kinderopvang, hebben we in 2021, in opvolging van de oproep die in 2020
werd gelanceerd, 3,7 miljoen euro middelen en 1,4 miljoen euro bijkomend budget
uit VIA6 ingezet om vanaf maart 2021 660 plaatsen om te schakelen naar T2plaatsen. In 2021 hebben we ook een nieuwe oproep gelanceerd, waarbij in de
eerste ronde de grootsteden en 131 gemeenten naar voor werden geschoven.
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1.894 plaatsen konden worden toegekend, deels als bijkomende plaatsen en deels
als omschakelingen. 360 beschikbare plaatsen konden niet worden toegewezen
aan de volgens de programmatie vooropgestelde gemeenten. Daarop volgde een
herhalingsoproep voor de nog beschikbare plaatsen, waarover de beslissingen voor
een aantal nieuwe T2-plaatsen einde 2021 nog in voorbereiding waren. Wat betreft
de omschakeling van T0 naar T1, of met andere woorden het bekomen van een
basissubsidie: daarvoor zijn in 2021 de voorbereidingen afgerond zodat begin 2022
intussen 3.231 T1-plaatsen een basissubsidie kregen, verdeeld over 3.089 plaatsen
in groepsopvang en 142 plaatsen in gezinsopvang. Voor nieuwe starters (te
begrijpen als nieuwe plaatsen voor kinderopvang) blijven we voorzien in de
mogelijkheid tot het aanvragen van de basissubsidie voor zover het gereserveerde
budget dit voorziet.
In 2015 startte het proefproject Werknemersstatuut. Dit project loopt nog steeds
dankzij het sociaal akkoord in 2019 en werd initieel verlengd tot 1 april 2021.
Omwille van de COVID-19-pandemie heeft de Vlaamse Regering besloten om het
proefproject te verlengen tot 2023.
Om aan kwetsbare doelgroepen in het kader van trajecten of inburgering flexibele
en occasionele opvang op maat te kunnen aanbieden, hebben we voor de zomer
van 2021 een nieuw regelgevend kader uitgewerkt. Dit kader bepaalt dat in de
vernieuwende projecten Huis van het Kind (zie hoger) ook een partner
kinderopvang betrokken moet worden in een vernieuwend aanbod voor jonge
gezinnen dat inzet op inburgering en/of tewerkstelling. Kinderopvang kan in die
projecten georganiseerd worden dicht bij de gezinnen buiten vergunde locaties,
maar wel steeds met een minimale omkadering door een organisator van vergunde
kinderopvang. Op die manier realiseren we tegelijkertijd meer aanbod op maat van
de gezinnen, zorgen we voor een minimale kwaliteit én halen we de drempels van
reguliere kinderopvang naar beneden doordat gezinnen de kans krijgen hier op
hun tempo kennis mee te maken. Van de 24 vernieuwende projecten zijn er 11 die
hier op in zetten.
3.3. SD We voeren een adoptiebeleid dat de rechten en belangen van alle
betrokkenen maximaal respecteert
3.3.1. OD Als Vlaamse Centrale Autoriteit ondersteunen we de trajecten van
kandidaat-adoptanten, verzorgen we het inzagerecht van geadopteerden en
erkennen en subsidiëren we adoptievoorzieningen
De ondersteuning van adoptietrajecten, het inzagerecht en de erkenning en
subsidiëring van voorzieningen werd in 2021 opgevolgd zoals voorheen.
Met betrekking tot de problematiek van het inzagerecht valt de opstart van het
Afstammingscentrum (AC) te vermelden (zie bij OD 3.2), waardoor de Vlaamse
Centrale Autoriteit Adoptie (VCA) sinds 1 april 2022 geen inzagegesprekken meer
voerde. Het VCA bleef op vraag van het AC wel nog opzoekwerk uitvoeren.
In 2021 werd ook een vernieuwde aanpak gelanceerd voor adoptie van kinderen
met “special needs”: de drie interlandelijke adoptiediensten hebben op aansturen
van VCA een ethisch expertcomité opgericht waarin experten zetelen die advies
verlenen in kinddossiers met specifieke noden. Dit expertcomité nam de rol over
van de voormalige werkgroep “special needs”.
Op 1 mei 2021 is een nieuwe dienst voor maatschappelijk onderzoek bij adoptie
(MOA) gestart voor het voeren van maatschappelijke onderzoeken in het kader
van adoptietrajecten. Dit is de vijfde stap in de procedure en wordt uitgevoerd in
opdracht van de familierechter. De nieuwe MOA-dienst werkt overkoepelend voor
heel Vlaanderen en Brussel.
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Ook met betrekking tot de vooropgestelde afstemming tussen adoptie en pleegzorg
zijn zoals eerder al vermeld in 2021 stappen gezet. De VCA nam de trekkersrol op
in dit project. De bevindingen uit het rapport “Ontelbare jaren een kind
verwachten” en het expertenrapport interlandelijke adoptie werden hierin
meegenomen. Het traject wordt verdergezet in 2022.
De voorbereidingen om te evolueren naar één dienst voor interlandelijke adoptie
zijn volgens de afspraken in 2021 verder gezet. In 2021 liepen de drie
interlandelijke adoptiediensten een traject waarin de fusie naar één dienst werd
voorbereid. De conclusies van het expertenrapport interlandelijke adoptie
doorkruisten echter deze evolutie, aangezien de opdracht voor de interlandelijke
adoptiedienst grondig zal wijzigen. Het traject wordt verdergezet in 2022.
3.3.2. OD We realiseren de uitbouw van een afstammingscentrum en de bijhorende
DNA-databank
Het Afstammingscentrum (AC) is effectief opgestart op 1 april 2021. Het is juridisch
ondergebracht bij het Kenniscentrum pleegzorg, maar is onafhankelijk in de
werking. Iedereen met vragen over zijn afstamming kan hier terecht. Het centrum
heeft een geïntegreerde werking, waarbij het onderzoeken koppelt aan informatie,
begeleiding en sensibilisering. Het centrum zorgt niet enkel voor bijstand in de
zoektocht naar afstammingsinformatie, maar voorziet ook psychosociale
ondersteuning en behartigt de belangen van kinderen, adolescenten en
volwassenen, die om welke reden dan ook geen zicht hebben op hun afstamming.
Inmiddels hebben we het eerste jaarverslag ontvangen: in de negen maanden
t.e.m. eind 2021 kreeg het AC 162 meldingen binnen. Daarvan waren er 79 van
geadopteerden (48 mensen geadopteerd uit het buitenland, 25 binnenlands
geadopteerden, 4 geadopteerde kinderen geboren na anonieme bevalling in
Frankrijk en 2 vondelingen). Daarnaast waren er 21 metissen die een vraag
stelden, alsook 18 donorkinderen. Een eerste evaluatie over de werking wordt in
2022 gepland.
3.3.3. Een expertenpanel onderzoekt de herkomst van kinderen bij internationale
adopties
Het expertenpanel heeft zijn rapport afgeleverd in september 2021. De Vlaamse
regering keurde daarop een mededeling goed op 17 september 2021 met krijtlijnen
voor een gronding hervorming van interlandelijke adoptie. Het VCA maakte een
actieplan met drie grote werven: partnerschappen met herkomstlanden
versterken, pleegzorg en adoptie verbinden en inzetten op nazorg en begeleiding.
3.4. SD Kwaliteit
3.4.1. OD We zetten in op de kwaliteit van onze dienstverlening en op die van de
partners die we erkennen en subsidiëren
We bleven ook in 2021 investeren om een toereikend professioneel en duurzaam
personeelsbestand in de kinderopvang te kunnen realiseren. Een eerste versie van
het actieplan “Workforce Kinderopvang” werd einde 2021 afgewerkt en met de
kinderopvangsector en met andere beleidsdomeinen binnen de Vlaamse Overheid
besproken. Intussen zijn een aantal eerste aanpassingen aan regelgeving over
kwalificatievereisten in de kinderopvang voorbereid.
De uitrol van de maatregelen VIA6 voor de kinderopvang waren eind 2021
nagenoeg volledig gerealiseerd. We namen ook actief deel aan de voorbereidende
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werkgroep voor het WVG actieplan VIA6 “Zij-instroom” die voorstellen aan de
Vlaamse Regering voorlegde.
In 2021 is verder gewerkt aan een algemeen draaiboek rond “handhaving” in de
kinderopvang. Verschillende fases worden daarin uitgewerkt, waaronder een aantal
preventieve maatregelen en een aantal maatregelen die het agentschap Opgroeien
als toezichthouder moet installeren. Volgende preventieve maatregelen zijn in
2021 doorgevoerd: het inbouwen van een effectieve rem op niet geschikte
kandidaten; het evalueren van fora waar info en ondersteuning wordt gegeven aan
starters; een project voor het werken met MAGDA gegevens van ondernemingen
(correcte gegevens en gegevens over schulden financiële leefbaarheid, …) en het
aanvragen van machtigingen bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) om aan
de hand van authentieke gegevens striktere consultaties mogelijk te maken
alvorens subsidies worden toegekend.
Kind en Gezin besteedt meer aandacht aan de actieve opvolging van
knipperlichtdossiers op het terrein. Bij twijfel wordt binnen Kind & Gezin met een
multidisciplinair team naar de dossiers gekeken. Dat team werd hiervoor in 2021
opgericht. In het verlengde daarvan kan beroep gedaan worden op een
partnerschap met de Vertrouwenscentra kindermishandeling (VK). Dat
partnerschap werd in 2021 geïnstalleerd en zal de komende jaren verder vorm
krijgen. Eind 2021 werd binnen het klantenbeheer een team handhaving opgestart,
dat zich zal specialiseren in de opvolging van precaire dossiers op het terrein.
3.4.2. OD Een onafhankelijke instantie evalueert onze dienstverlening aan de hand
van een tevredenheidsmeting bij gebruikers en initiatiefnemers
De inhoud en de opzet van de bevraging rond de klantentevredenheid van de
dienstverlening van het agentschap Opgroeien regie zijn gefinaliseerd. De
documenten om dit tevredenheidsonderzoek uit te besteden werden uitgestuurd.
3.4.3. OD Om de leefbaarheid van en het sociaal ondernemerschap in de
kinderopvang te versterken, flexibiliseren we de manier waarop voorzieningen hun
capaciteit realiseren en passen we de regels aan om op te treden als organiserend
bestuur en om personeel in te zetten
De kinderopvangsector vraagt al enkele jaren naar aanpassing van de regelgeving
met betrekking tot de evaluatie van de vergunde capaciteit, maar er zijn nog geen
wijzigingen in de regelgeving terzake.
3.5. SD All policies
3.5.1. OD We realiseren, met oog voor de versterkte regierol van lokale besturen,
de versterking van de Huizen van het Kind en de uitvoering van het decreet
buitenschoolse opvang en activiteiten
We gaven eerder in deze BBT aan dat er heel wat voortgang is gemaakt met de
uitrol van het decreet BOA en met de versterking van de Huizen van het Kind als
centraal knooppunt voor onder andere de organisatie van buurtgerichte netwerken
en flexibele en occasionele kinderopvang.
3.5.2. OD We hanteren, zo mogelijk over beleidsdomeinen heen, de begrippen
inkomen en gezin op een uniforme manier
In 2021 verkenden we mogelijke werkwijzen om de in het kader van het
Groeipakket verzamelde gegevens op een geoorloofde manier te kunnen
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hergebruiken met aandacht voor de gebruikerservaringen van ouders en
organisatoren kinderopvang.
In het kader van de afstemming van inkomenstarief en groeipakket zijn de
inkomensgegevens van de gezinnen opgenomen in het datawarehouse en zijn de
voorbereidingen begonnen voor de aanmaak van een simulatiebestand.
3.6. SD Innovatie
3.6.1. We zetten in op een doordachte digitalisering om de dienstverlening meer
klantgericht te maken
De mogelijkheden voor een verdergezette digitale interactie met de burger en met
de partners werden in 2021 verder verkend. De belangrijkste stappen zijn in dit
verband gezet in de sector jeugdhulp met het eerder toegelichte project
“Bandbreedte”.
3.6.2. OD We gaan radicaal
zorgverleners en zorggebruikers

digitaal

voor

gegevensuitwisseling

tussen

Om de samenwerking tussen het agentschap Opgroeien en de sociale huizen
(aangestuurd door de OCMW) te faciliteren, werkten we een voorstel uit tot
decreetwijziging met betrekking tot het doorgeven van identificatiegegevens
vanuit de lokale teams naar het OCMW. Daarnaast zijn bevragingen lopende via de
VVSG bij de verschillende lokale besturen om na te gaan welke gegevens uit het
Groeipakket voor welke doeleinden kunnen dienen in het lokale beleid. Op basis
van deze bevraging zal met Digitaal Vlaanderen verder gewerkt worden om de
gegevens op een vlotte en structurele manier bij de lokale besturen te krijgen.
Een verdere gegevensdeling rond zwangerschap en geboorte om snel een
gezinstraject op maat te kunnen ontplooien, kadert in de globale aanpak van de
medische en psychosociale begeleiding die eerder aan bod kwam.
3.7. SD Armoedebestrijding
3.7.1. OD We zetten met de lokale teams en de kinderopvang in op vroegdetectie
en aanpak van (kinder)armoede
(Kinder)armoedebestrijding is een permanente zorg. Initiatieven die onder deze
doelstelling kunnen genoemd worden voor 2021 werden eerder al vermeld. We
wijzen in dit verband illustratief naar de vernieuwde werking en aangepaste
regelgeving voor de Huizen van Kind, de inzet van de lokale teams Kind en Gezin
om in het bijzonder kwetsbare zwangeren en gezinnen te bereiken, de heel sterk
uitgebouwde
ondersteuning
voor
buurtgerichte
en
innovatieve
samenwerkingsverbanden en de versterkte samenwerking tussen het agentschap
Opgroeien en de lokale OCMW.
3.8. Budgettair kader
GEINTEGREERD GEZINSBELEID, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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ESRuitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen
IS

0

0

0

0

0

0

745.804

852.217

852.217

745.920

837.064

837.064

0

0

0

0

0

0

745.804

852.217

852.217

745.920

837.064

837.064

Overige
LE, PA,
andere
Totaal

Inhoudelijke toelichting:
Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het
agentschap Opgroeien regie.
3.8.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Uitgavenartikelen
GB0-1GEF2UX-IS – OPGROEIEN REGIE
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel omvat
geïntegreerd gezinsbeleid.

de

werkingstoelage

richting

Opgroeien

voor

Dit begrotingsartikel omvat de apparaatskredieten voor kinderopvang, preventieve
gezinsondersteuning, adoptie, geïntegreerd gezinsbeleid en het Groeipakket alsook
de beleidskredieten die worden ingezet met betrekking tot kinderopvang,
preventieve gezinsondersteuning en adoptie.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

745.804

2e BA-JR
852.217

VEK
BU
852.217

2e BA
745.920

2e BA-JR
837.064

BU
837.064

Inhoudelijke toelichting
Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het
agentschap Opgroeien regie.

3.8.2. Overige entiteiten onder gezag: Opgroeien regie
Ontvangsten
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De
belangrijkste
eigen
ontvangsten
die
werden
ingeschreven
bij
begrotingsaanpassing 2021 zijn de financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t.
kinderopvang.
Er werd in 2021 170.160 keuro aan financiële bijdragen van de gezinnen m.b.t.
kinderopvang gerealiseerd t.o.v. de geraamde 180.798 keuro. Deze geraamde
ouderbijdragen werden niet volledig gerealiseerd omwille van de coronacrisis.
Daardoor werden er minder opvangdagen gerealiseerd en bijgevolg ook minder
ouderbijdragen. Dit fenomeen heeft uiteraard ook repercussies aan uitgavenzijde.
Voorts zijn er ook de lopende ontvangsten, de ontvangsten i.k.v. sociale maribel,
de ontvangsten van de federale overheid en de ontvangsten van de steden i.k.v.
kinderopvang.
Er werd 9.443 keuro geraamd en er werd 12.575 keuro gerealiseerd.
De ontvangsten vanuit de steden i.k.v. prefinanciering van kinderopvangplaatsen
lagen veel hoger dan ingeschat werd bij begrotingsaanpassing 2021 (hetzelfde
effect doet zich ook voor aan uitgavenzijde).
GB0-1GEF2UX-IS
De toelage van bij begrotingsaanpassing 2021 werd achteraf verhoogd met
volgende bijkredieten uit de coronaprovisie:
− 39.067 keuro voor compensaties i.k.v. kinderopvang;
− 200 keuro voor de Huizen van het Kind;
− 650 keuro voor de versterking van de vertrouwenscentra
kindermishandeling.
De toelage van bij begrotingsaanpassing 2021 werd achteraf verhoogd met
volgende bijkredieten uit de relanceprovisie:
− 1.500 keuro voor relanceproject 118: ICT zorgtoeslag;
− 800 keuro in VEK (3 mio euro in VAK) voor relanceproject 136:
Vernieuwend aanbod Huizen van het Kind;
− 250 keuro voor relanceproject 138: Actieplan mentaal welzijn;
− 1.280 keuro in VEK (4,8 mio euro in VAK) voor relanceproject 139:
Overkophuizen;
− 2.100 keuro in VEK (11,4 mio euro in VAK) voor relanceproject 145: BOA
ondersteunen;
− 975 keuro voor relanceproject 146: Inkomenstarief kinderopvang;
− 5 keuro voor relanceproject 147: Doorgaande lijn;
− 23 keuro voor relanceproject 158: Spending reviews.
Voorts werd er ook 5.082 keuro overgeheveld uit de indexprovisie.
Voor VIA6 werd er een budget van 43.226 keuro toegevoegd.
Uitgaven
De belangrijkste uitgavenpost zijn de subsidies in het kader van kinderopvang,
preventieve gezinsondersteuning en adoptie.
De subsidies aan de kinderopvangsector bedroegen 825.403 keuro (in VEK) in
2021 terwijl er 831.543 keuro (in VEK) werd geraamd. Ook in 2021 lag de bezetting
in de kinderopvang n.a.v. coronacrisis nog lager waardoor er een onderaanwending
van het budget was (zie ook impact aan ontvangstenzijde).
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De subsidies in het kader van preventieve gezinsondersteuning bedroegen 92.603
keuro t.o.v. de geraamde uitgaven t.b.v. 93.800 keuro. Dit overschot is vnl. te
wijten aan de onderbenutting van het budget van de consultatiebureaus alsook
aan de lagere benodigde vereffeningskredieten i.k.v. relance in 2022 t.o.v. wat uit
de relanceprovisie werd opgevraagd (VAK werd wel volledig aangewend).
Voor adoptie bedroegen de uitgaven 3.236 keuro, dit komt overeen met de
ramingen.
Vervolgens zijn er personeelsuitgaven t.b.v. 75.972 keuro, deze werden quasi
correct ingeschat.
De werkings- en investeringsuitgaven bedroegen 27.691 keuro t.o.v. de
ingeschatte 27.582 keuro. Ook deze werden dus bij benadering correct ingeschat.

107

VIII. BELEIDSVELD: PERSONEN MET EEN BEPERKING
Voor dit beleidsveld is er slechts één ISE.
1. Inhoudelijk structuurelement: PERSONEN MET EEN BEPERKING
Onder dit ISE worden de ondersteuningsvormen opgenomen die personen met een
handicap in staat stellen om een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit
te bereiken. Onder handicap wordt verstaan: elk langdurig en belangrijk
participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen
functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard,
beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.
Het aanbieden van verschillende ondersteuningsvormen heeft als doel om zo veel
mogelijk ondersteuning op maat te leveren.
1.1. SD Kwaliteit
1.1.1. OD We werken een nieuw kwaliteitskader uit, gericht op eigen regie en
autonomie en gebaseerd op de principes van kwaliteit van bestaan
In afstemming met diverse actoren werkten we in 2021 verder aan een nieuw
kwaliteitskader:
- we droegen bij aan de uitwerking van een visie en kader voor het hanteren
van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM);
- we ontwikkelden een ontwerp van concept inzake transparantie;
- we ontwikkelden een set van begeleidende maatregelen voor
budgethouders PVB in kwetsbare situatie;
- we rondden de coachingtrajecten van vergunde zorgaanbieders in het kader
van correctiefase 2 af en voerden intervisiegesprekken met enkele coaches
in functie van het kunnen formuleren van beleidsaanbevelingen;
- we werkten een visie uit op administratieve controles met betrekking tot
gegevens, rechtmatigheid en doelmatigheid, zowel voor besteding cash als
voucher;
- we startten het onderzoek naar de betaalbaarheid van woon- en leefkosten.
We zetten duidelijke stappen in de richting van de realisatie van de doelstelling
kwaliteit.
In 2021 hebben we in een interne werkgroep, in samenwerking met zorginspectie,
een voorstel uitgewerkt voor infrastructuurregelgeving. Dit voorstel werd eind
2021 afgetoetst met vertegenwoordigers van de sector en de gebruikers. Het
Raadgevend Comité gaf vervolgens een positief advies om regelgeving uit te
werken over minimale kwaliteit van infrastructuur.
Binnen het met Europese middelen gefinancierde onderzoeksproject “UNIC towards User-centred fuNdIng models for long-term Care” werd een toolbox
ontwikkeld en getest om de kwaliteit van de dienst- en zorgverlening in het kader
van PVF te bewaken. De data uit de toolbox fungeren als input om de kwaliteit van
bestaan van gebruikers in kaart te brengen en initiatieven te nemen om deze te
verbeteren.
We rondden de bevraging van de kleinschalige initiatieven voor woon- en
dagondersteuning af en verwerkten de resultaten met het oog op het formuleren
van concrete aanbevelingen en acties.
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1.1.2. OD We zetten in op een doelmatige besteding van persoonsvolgende
budgetten
In 2021 werkten we via diverse projecten toe naar een meer doelmatige besteding
van PVB’s. Binnen het project "kwaliteitsgarantie" werd de visie op begeleidende
maatregelen voor kwetsbare personen goedgekeurd. We startten samen met
Zorginspectie een traject op om doeltreffendheidscontroles voor PVB uit te werken.
Transparantie werd vertaald in een concept. Ook bij de projecten "Uitrol nieuwe
financiering" en "Vereenvoudiging van de toeleidingsprocedure" namen we
doelmatige besteding als invalshoek mee. In eerste instantie wordt het project
nieuwe financiering beperkt tot een technische operatie op boekhoudkundig en
begrotingsvlak, maar de bredere discussie zal nog hernomen worden.
1.1.3. OD We stimuleren sociaal ondernemen
In verschillende projecten is het stimuleren van sociaal ondernemerschap een
belangrijke focus. Binnen het project "kwaliteitsgarantie" voerden we een
screening uit van opgevraagde beleidsplannen bij de zorgaanbieders. De resultaten
van de screening hebben geleid tot verduidelijking van de administratieve
verantwoording ervan. We zullen de beleidsplannen inkapselen in het geheel van
zelfevaluatie zoals bepaald in het kwaliteitsbesluit.
Regelgevend moet er voor de zorgaanbieders voldoende flexibiliteit zijn om zich
als sociaal ondernemers te gedragen. We formuleerden verbeteracties in het kader
van meer regelruimte en meer verduidelijking omtrent het regelgevend kader.
Binnen het onderzoeksproject "UNIC" hielpen we mee aan het ontwikkelen en
testen van een tool om de zorgaanbieders als sociaal ondernemers te ondersteunen
bij de implementatie van een gebruikersgericht financieringsmodel.
1.1.4. OD We zetten verder in op de kwaliteit van de dienstverlening inzake
hulpmiddelen en aanpassingen
We integreerden de aanvraagdocumenten in het e-loket en verbeterden zo de
kwaliteit van de dienstverlening op het vlak van hulpmiddelen en aanpassingen.
We pasten de formulieren inzake hulpmiddelen aan waardoor personen zelf
aanvragen kunnen indienen en motiveren, en de beoordeling sneller en makkelijker
kan gebeuren.
1.2. SD Toegankelijkheid
Ter verbetering van de toegankelijkheid tot ondersteuning evalueerden we
verschillende facetten van het systeem van persoonsvolgend financieren voor
volwassenen. We bekeken de mogelijkheden en voorwaarden om een
leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid te realiseren.
1.2.1. OD We breiden de middelen voor zorg en ondersteuning van personen met
een handicap verder uit
We maakten een voorstel van aanpak op om budgetruimte te creëren door het
optimaliseren van de bestaande middelen. We voerden het zorginvesteringsplan
uit door aan alle wachtenden in prioriteitengroep 1 (datum 31/12/2020) een PVB
ter beschikking te stellen. We werkten aan een concept rond vernieuwingen binnen
rechtstreeks toegankelijk hulp.
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1.2.2. OD De middelen voor zorg en ondersteuning worden zodanig toegekend dat
we een gedifferentieerd aanbod voor zoveel mogelijk personen met een handicap
krijgen
We werkten verschillende mogelijke scenario’s uit, zoals onder andere een piste
rond ter beschikkingstellen van deelbudgetten, om de middelen zodanig toe te
kennen dat er een gedifferentieerd aanbod van zorg en ondersteuning is voor
zoveel mogelijk personen met een handicap.
1.2.3. OD We evalueren de zorgvragen in de prioriteitengroepen en hervormen het
systeem van toewijzing en prioritering van persoonsvolgende budgetten
We voerden een bevraging uit bij een representatieve steekproef van personen die
met een zorgvraag geregistreerd staan in prioriteitengroep 3. Met deze bevraging
willen we een beter zicht krijgen op de actuele noden en situatie van deze groep
personen zodat we gerichte maatregelen kunnen nemen. Tevens boden we de
mogelijkheid aan de mensen in de steekproef om via individuele gesprekken te
bekijken of er op vandaag alternatieve oplossingen voorhanden zijn voor hun
zorgvraag.
1.2.4. OD We voeren vanaf 2020 de persoonsvolgende financiering voor
minderjarigen in, in afstemming met Opgroeien en Onderwijs
In 2021 hebben we geen verdere stappen gezet in het project PVF minderjarigen:
de verdere uitwerking van het project werd gepauzeerd. De Vlaamse Regering
besliste daarentegen in te zetten op een hervorming van het PAB voor
minderjarigen, waarbij wordt ingezet op uitbreidingsmogelijkheden inzake
besteding PAB en het faciliteren van een vrijwillige uitstap van een MFC naar een
cashformule PAB. We realiseerden reeds een eerste uitbreiding van de
bestedingsmogelijkheden van het persoonlijke-assistentiebudget.
Daarnaast
wordt
ook
gewerkt
aan
een
nieuwe
visie
uit
rond
minderjarigenondersteuning binnen “Vroeg en Nabij”. In samenwerking met
Onderwijs en Opgroeien bekeken we via een aangepaste projectstructuur op welke
manier er een vernieuwde zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met
een handicap ontwikkeld kan worden.
1.2.5. OD We evalueren en verbeteren het systeem van persoonsvolgend
financieren voor volwassenen
Via het project "vereenvoudiging toeleidingsprocedure" en de integratie van de
procedures noodsituatie en maatschappelijke noodzaak hebben we voorstellen
geformuleerd ter verbetering van het toeleidingsysteem.
In het project "uitrol nieuwe financiering" gingen we aan de slag om risico's van
het huidig uitgewerkte financieringssysteem te verminderen of te beheersen.
Om verschillende actoren te ondersteunen bij het ontwerpen en bevorderen van
het persoonsvolgend financieringssysteem werkten we mee aan het ontwikkelen
van tools binnen het "UNIC" project tools. We voerden een omgevingsanalyse uit
bij bestaande kleinschalige initiatieven om een kader uit te werken voor deze
initiatieven, en sociaal ondernemerschap binnen het persoonsvolgend
financieringssysteem te blijven stimuleren.
1.2.6. OD We verschuiven middelen van structuren naar personen
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Bij het ontwikkelen van voorstellen voor vereenvoudiging van de
toeleidingsprocedure hebben we steeds mee bekeken waar en hoe middelen
verschoven kunnen worden van structuren naar personen. We hanteren dit als een
aandachtspunt bij evaluaties van de verschillende aspecten van het
persoonsvolgend financieringssysteem.
1.2.7. OD Personen met een gelijke zorgzwaarte krijgen een gelijke financiering
In 2021 werden de "oude budgetten" vertaald naar nieuwe budgetten. Het
vernieuwd zorgzwaarte-instrument en de nieuwe budgetbepaling zijn in 2020 in
gebruik genomen.
1.2.8. OD We onderzoeken de mogelijkheden en de noodzakelijke voorwaarden
van een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid
Er werd met het agentschap VSB samengewerkt aan een gemeenschappelijke
visienota over het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid.
1.2.9. OD We werken een kader uit voor een intersectoraal georganiseerde zorg
en ondersteuning
In 2021 stemden we binnen het beleidsdomein WVG af hoe we verder vorm zouden
kunnen geven aan de krijtlijnen van een intersectorale zorg en ondersteuning. We
lieten een onderzoek uitvoeren om de contouren voor proeftuinen voor
‘geïntegreerde langdurige zorg en ondersteuning’ op een objectieve wijze te laten
bepalen.
1.2.10. OD We werken aan betaalbare zorg, ondersteuning en hulpmiddelen
We verkenden de problematiek van betaalbaarheid van woon- en leefkosten aan
de hand van een wetenschappelijk onderzoek. De aanbevelingen hieromtrent
werden vervolgens meegenomen in een vervolgonderzoek over de betaalbaarheid
van woon- en leefkosten. Het juridisch te verankeren kader omtrent infrastructuurdoelstellingen werd verder uitgewerkt.
1.3. SD Innovatie
1.3.1. OD We zetten verdere stappen in het digitaliseren van de dienstverlening
van het VAPH, en we ontsluiten het VAPH-loket verder en verhogen de
toegankelijkheid en hanteerbaarheid ervan
In 2021 hebben we de functionaliteiten van het e-loket uitgebreid en
geüniformiseerd. Hierbij hebben we de klantrelatiebeheer-software geïntegreerd in
de applicatie.
1.3.2. OD We investeren verder in het op een veilige elektronische wijze
uitwisselen van gegevens
We realiseerden het project "gegevensuitwisseling". We werkten verder aan de
verdere digitalisering van het aanvraagproces voor erkenningen en het digitaal
ondertekenen van documenten. We hebben de mogelijkheden tot digitaal
vergaderen verder uitgebreid.
1.3.3. OD We investeren in onlinehulp, in elk geval in de vorm van chathulp
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In 2021 werkten we het concept van online (en/of blended) hulpverlening als vorm
van ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap beleidsmatig
verder uit. We bekeken hierbij ook de randvoorwaarden om dit te implementeren
in het zorglandschap.
1.4. SD All policies
1.4.1. OD We werken samen met Onderwijs en Werk aan een afgestemde
dienstverlening inzake tolken voor doven en slechthorenden
Net als andere jaren stemden we ook in 2021 juridisch, procesmatig en technisch
af met Onderwijs en Werk over de dienstverlening van tolken voor slechthorenden.
Zo stemden we inzake het verhogen van de tolkvergoeding en het consistent
maken van de kilometervergoeding voor verplaatsing naar de tolkopdracht tussen
de betrokken administraties beleidsvoorbereidend af. Een voorstel tot verhoging
van de kilometervergoeding en het uurloon werd uitgewerkt. Het doel is om de
instroom van tolken gebarentaal te verhogen.
1.4.2. OD
We
schrijven
ons
in
een
intersectoraal
uitgewerkte
programmatieverkenning in die ons toelaat de te verwachten zorg en
ondersteuning in kaart te brengen
Via de kwartaalmonitoring PAB en PVB met de daaraan gekoppelde predicties
kregen we zicht op de niet ingevulde noden.
1.4.3. OD We versterken onze samenwerking met lokale besturen en stimuleren
lokale initiatieven inzake zorg en ondersteuning
Samen met Gelijke Kansen hebben we het CuSeHa project (CultuurSensitieve zorg
bij personen met een Handicap) opgestart. De doelstelling van dit project is om
Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en
migratieachtergrond beter te bereiken en om de drempels tot zorg te verlagen.
1.4.4. OD We monitoren de implementatie van de VN-conventie over de rechten
van personen met een handicap in Vlaanderen en rapporteren daarover
Zoals steeds rapporteerden we ook in 2021 over de implementatie van de VNconventie over de rechten van personen met een handicap in Vlaanderen. In 2021
lieten we aan de hand van wetenschappelijk onderzoek een eerste aanzet geven
tot het ontwikkelen van een toetsingskader inzake deïnstitutionalisering (art. 19
van het VN Verdrag). In het "UNIC" project zetten we internationale
partnerschappen op ter ontwikkeling van een ondersteuningstoolbox voor het
ontwerp, de implementatie en de evaluatie van persoonsvolgende budgetten,
welke in lijn ligt met de VN-conventie.
1.5. SD Armoedebestrijding
We voerden de omschakeling naar woon- en leefkosten volledig uit. We hebben
hierbij bijzondere aandacht besteed aan personen die zich in kwetsbare situaties
bevinden. We ontwikkelden maatregelen ter ondersteuning of bescherming van
deze groep.
1.5.1. OD We voeren de veralgemeende omschakeling van het systeem van woonen leefkosten door met aandacht voor de groep personen met een handicap die de
woon- en leefkosten moeilijk kunnen dragen
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De aanbevelingen uit het wetenschappelijk onderzoek omtrent de betaalbaarheid
bij de omschakeling naar woon- en leefkosten werden meegenomen in het
vervolgonderzoek naar de evaluatie PVF en betaalbaarheid bij personen met een
handicap.
1.5.2. OD We nemen begeleidende maatregelen voor personen met een handicap
in kwetsbare situaties
Het concept i.v.m. begeleidende maatregelen voor personen met een handicap in
kwetsbare situaties is goedgekeurd en de operationalisering is gestart.
1.6. Budgettair kader
PERSONEN MET EEN BEPERKING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

ESRuitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen
IS

2e BA-JR
0

0

1.882.768 1.965.912

Overige
LE, PA,
andere
Totaal

VEK

0

0

BU

2e BA
0

2e BA-JR
0

0

1.965.912 1.882.768 1.965.530

1.965.530

0

0

BU

0

0

0

1.882.768 1.965.912 1.965.912 1.882.768 1.965.530 1.965.530

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij de
onderliggende begrotingsartikels.
1.6.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Uitgavenartikelen
GB0-1GGF2RX-IS
HANDICAP

–

VLAAMS

AGENTSCHAP

VOOR

PERSONEN

MET

EEN

Korte inhoud begrotingsartikel
Het VAPH wendt de werkingstoelage aan voor de volgende generieke
doelstellingen:
− streven naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van
personen met een handicap;
− optreden als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een
handicap en van de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle
ondersteuning;
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−
−

−
−
−

uitwerken van het beleid voor personen met een handicap op het vlak van
zorg en ondersteuning en evalueren van de uitvoering ervan;
behandelen van aanvragen van personen met een handicap voor
tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of
wagen, voor een persoonsvolgend budget voor meerderjarigen en voor
begeleiding en opvang voor minderjarigen;
toekennen van persoonsvolgende budgetten en toezien op de besteding
ervan;
erkennen en vergunnen van diensten en voorzieningen die personen met
een handicap begeleiden of opvangen;
afstemmen van de vraag naar zorg en ondersteuning op het aanbod via
regionaal overleg met gebruikers, diensten en voorzieningen.
(duizend euro)
VAK

2021

2e BA

2e BA-JR

Uitgaven 1.882.768 1.965.912

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

1.965.912 1.882.768 1.965.530

BU
1.965.530

Inhoudelijke toelichting
Het bedrag betreft de werkingstoelage aan het VAPH.
Het werd in 2021 na de begrotingsaanpassing verhoogd voor COVID-19gerelateerde maatregelen, voor de uitvoering van VIA6, voor de chathulp Autisme
en ten gevolge van de indexevolutie in 2021. Vanuit de relanceprovisie werden
middelen toegevoegd voor beleidsontwikkeling met het oog op de financiering van
de ondersteuning bij het project van de Vlaamse Brede Heroverweging.
Voor COVID-gerelateerde maatregelen werd 288 keuro ter beschikking gesteld
voor bijkomende opdrachten in het kader van de coördinatie, het toezicht en de
uitvoering van de COVID-19 vaccinaties.
Voor de uitvoering van de engagementen opgenomen in VIA6 werd 66.622 keuro
ter beschikking gesteld. Voor de publieke sector werd 1.891 keuro bijkomend ter
beschikking gesteld.
Voor de chathulp Autisme werd er 505 keuro VAK en 169 keuro VEK voorzien.
Ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in augustus 2021 en december
2021 werd de werkingstoelage verhoogd met 13.720 keuro om de gestegen
loonkosten en gesubsidieerde loonkosten te betalen.
Vanuit de relanceprovisie werden middelen toegevoegd aan werkingsmiddelen voor
beleidsontwikkeling met het oog op de financiering voor de ondersteuning bij het
project van de Vlaamse Brede Heroverweging (117 keuro VAK en 71 keuro VEK).
De ingeschreven werkingstoelage werd volledig ter beschikking gesteld van het
VAPH.
1.6.2. Overige entiteiten onder gezag: Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH)
Ontvangsten

2021

2e BA

AO

BU

2e BA

TO

BU

(duizend euro)
LO
2e BA
BU
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ESRontvangste
n OW
Toelagen
OI
Overige
OL,OP,
andere
Totaal

13.903

21.713

0

0

0

0

1.965.529

1.965.529

0

0

0

0

119.353

116.969

0

0

0

0

2.098.785

2.104.211

0

0

0

0

De totale ontvangsten van het VAPH werden bij de begrotingsaanpassing geraamd
op 2.016.024 keuro.
Het werd in 2021 na de begrotingsaanpassing verhoogd voor COVID-gerelateerde
maatregelen, voor de uitvoering van VIA6, voor de chathulp Autisme en ten
gevolge van de indexevolutie in 2021. Vanuit de relanceprovisie werden middelen
toegevoegd voor beleidsontwikkeling met het oog op de financiering van de
ondersteuning bij het project van de Vlaamse Brede Heroverweging. Na deze
aanpassingen bedroeg de werkingstoelage 2.098.785 keuro.
Bij de uitvoering van de ESR-ontvangsten (OW) wordt globaal een meerontvangst
gerealiseerd van 7.810 keuro. 6.588 keuro hiervan werd meer gerealiseerd op
GH0-BGGFARD-WT (terugvorderingen inzake niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
en 779 keuro bij GH0-BGGFARE-WT (terugvorderingen bij ondersteunende en
intermediaire organisaties).
Binnen de niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp zijn dit voor 1.284 keuro
verhoogde terugvorderingen bij cashbesteding. Dit heeft o.a. te maken met een
gewijzigde manier van aanrekenen van terugvorderingen PVB cash. Er wordt niet
meer gecompenseerd (uitgaven verminderd met creditnota's), maar alle
creditnota's (bijvoorbeeld afrekening sociaal secretariaat of teruggave
dienstencheques) op de uitgaven worden nu ook effectief in ontvangsten geboekt.
Inzake terugvorderingen in kader van PVB voucher-besteding werd globaal 3.680
keuro meer in ontvangsten geboekt. Dit vooral ten gevolge van de uitboeking eind
2021 van niet-gerealiseerde ‘Nog te Ontvangen Facturen’ inzake coronagerelateerde uitgaven voor een totaal van 4.341 keuro.
Voor terugvorderingen van ondersteunende en intermediaire organisaties werd
1.079 keuro in ontvangsten geboekt of 779 keuro meer dan geraamd. Het betreft
o.a. de terugvordering van teveel opgebouwde reserves van het VVIverwijzersplatform.
Bij de uitvoering van de overige ontvangsten (OL, OP, andere) wordt globaal een
minderontvangst gerealiseerd van 2.384 keuro. Deze minderontvangsten vinden
hun oorsprong voornamelijk in de terugvorderingen van werkkapitaal bij PABgebruikers en van terugvorderbare voorschotten i.k.v. PVB cashbesteding (GH0BGGFARD-OP). Het gaat om werkkapitalen en terugvorderbare voorschotten die
worden teruggevraagd bij overlijden of stopzetting.
Uitgaven
2021
ESR-uitgaven

2e BA
1.871.67
1

VAK
2e BA-JR
1.954.81
4

BU
1.845.85
8

2e BA
1.871.67
1

(duizend euro)
VEK
2e BA-JR
BU
1.954.43 1.849.71
2
2
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WT, LO,
PR
Toelagen IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

0

0

0

0

0

0

30.021

30.021

15.524

144.353

144.353

15.524

1.901.6
92

1.984.8
35

1.861.3
82

2.016.0
24

2.098.7
85

1.865.2
36

De totale uitgaven van het VAPH werden bij de begrotingsaanpassing verhoogd tot
1.984.835 keuro in VAK en 2.098.785 keuro in VEK.
De uitvoering bedraagt 1.861.382 keuro in VAK en 1.865.236 keuro of een
minderuitgave ten belope van respectievelijk 123.645 keuro in VAK en 233.549
keuro in VEK.
Bespreking per begrotingsartikel:
GH0-AGGF2RA-WT TOELEIDING NAAR ZORG EN ONDERSTEUNING EN
NAAR HULPMIDDELEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het artikel bevat de vergoedingen voor de multidisciplinaire verslagen (MDV)
uitgevoerd door de multidisciplinaire teams (MDT). De doelstelling ervan is het
objectief bepalen van de ondersteuningsnood en de dringendheid van de
zorgbehoefte.
Er zijn
−
−
−
−

vier modules van MDV:
Module A: objectivering handicap
Module B: objectivering ondersteuningsnood
Module C: checklist prioritering
Module D: vaststelling ondersteuningsbehoeften hulpmiddelen

De grootteorde van het totaal aantal afnames bedraagt ongeveer 15.000.
Begrotingsuitvoering:
2021
ESR-uitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

2e BA
5.772

VAK
2e BA-JR
5.819

BU
4.074

2e BA
5.772

5.772

5.819

4.074

5.772

(duizend euro)
VEK
2e BA-JR
BU
5.819
4.074

5.819

4.074

De lage uitvoering is te wijten aan de COVID-periode waarin minder afnames van
MDV konden gebeuren. Het krediet werd verhoogd met 47 keuro omwille van de
spilindexoverschrijding.
GH0-AGGF2RB-WT FINANCIERING VAN HULPMIDDELEN
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Korte inhoud begrotingsartikel:
Aan personen door het VAPH erkend als persoon met een handicap (pmh) kunnen
tegemoetkomingen worden verschaft om hulpmiddelen aan te kopen of
aanpassingen uit te voeren om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren
thuis. In bepaalde gevallen kan ook gekozen worden voor een tegemoetkoming
voor de huur van een hulpmiddel.
Voorbeelden waarvoor een tegemoetkoming kan gebeuren:
− Activiteiten dagelijks leven (ADL): eetapparaat, leesloep, beeldschermloep,
aangepaste werktafel, kleurendetector, trilwekker;
− Mobiliteit: aanpassingen aan een auto, aanvullende rijlessen, een witte
stok, een geleidehond voor blinden;
− Wonen: een automatische deuropener, aanpassingen aan het sanitair, een
hellingbaan;
− Communicatie:
computeraanpassingen,
een
brailleleesregel,
een
tekstherkenningsprogramma;
− Andere: antidecubitusmateriaal, aangepaste stoelen, pedagogische hulp bij
hogere studies, incontinentiemateriaal;
Het VAPH voorziet voor veelgevraagde hulpmiddelen een maximum bedrag van
terugbetaling (= refertebedrag). De refertebedragen zijn opgenomen in een
refertelijst.
Voor sommige hulpmiddelen wordt in de refertelijst een basiskost opgenomen. Dat
is de kost van een courant gebruiksvoorwerp voor personen zonder handicap (bv.
standaardfiets). De basiskost wordt in mindering gebracht van de factuur.
Een beslissing tot tegemoetkoming door het VAPH is geldig gedurende 2 jaar,
behalve voor woningaanpassingen waar de beslissing 4 jaar geldig blijft.
Onder dit artikel worden ook tegemoetkomingen voor reis- en verblijfkosten naar
school voor leerlingen van het gewoon onderwijs aangerekend.
Begrotingsuitvoering:
2021
ESR-uitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

(duizend euro)

2e BA
39.087

VAK
2e BA-JR
37.087

BU
31.870

2e BA
39.087

VEK
2e BA-JR
37.087

BU
31.870

39.087

37.087

31.870

39.087

37.087

31.870

Het initiële bedrag bevatte een verhoging met 2.000 keuro om de verwachte
stijging in het aantal aanvragen op te vangen in de rest van de legislatuur. Die
stijging heeft zich nog niet gemanifesteerd in 2021, waardoor het voorziene bedrag
van 2.000 keuro tijdelijk werd getransfereerd naar begrotingsartikel GH0AGGF2RE-WT.
De uitvoering op deze post is afhankelijk van het aantal aanvragen en de werkelijke
levering en uitvoering van de werken. Ingevolge de COVID-19-pandemie daalde
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het aantal aanvragen voor hulpmiddelen, omdat er bij de aanvraagprocedure
vertraging opgelopen werd. Voor de tegemoetkomingen in de reis- en
verblijfkosten van de schoolopleiding is er vanaf maart 2020 een vermindering van
de uitgaven ingevolge de tijdelijke sluiting van de scholen door de COVID-19pandemie.
Hierdoor is er in 2021 een overschot op het begrotingsartikel voor Hulpmiddelen.
GH0-AGGF2RC-WT FINANCIERING VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE
ZORG EN ONDERSTEUNING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Personen met een (vermoeden) van handicap die beperkte handicap specifieke
hulp nodig hebben kunnen gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp
(RTH). RTH is zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen. De persoon met
een (vermoeden) van handicap dient niet te beschikken over een PVB en dient
eveneens de procedure toeleiding niet te doorlopen.
Een RTH-aanbieder wordt erkend voor het bieden van een aantal ondersteuningen,
uitgedrukt in personeelspunten.
Een zorgaanbieder kan volgende ondersteuning aanbieden:
− ambulante begeleiding
− mobiele begeleiding
− groepsbegeleiding
− dagopvang
− verblijf
Begrotingsuitvoering:
2021
ESR-uitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

2e BA
85.766

VAK
2e BA-JR
93.915

BU
87.121

2e BA
85.766

85.766

93.915

87.121

85.766

(duizend euro)
VEK
2e BA-JR
BU
93.915
87.121

93.915

87.121

De verhoging van het krediet is te wijten aan de bijkomende middelen voor de
uitvoering van VIA6 (7.534 keuro) en ten gevolge van de spilindexoverschrijding
(615 keuro).
De aanrekening van de kost RTH gebeurt samen met de kosten voor nRTH in een
globale afrekening per subsidie-eenheid.
GHO-AGGF2RD-PA
PARTICIPATIES
FNANCIERING
VAN
RECHTSTEEKS TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

NIET

Korte inhoud begrotingsartikel:
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Het krediet betreft de behoefte voor het toekennen van terugvorderbare
voorschotten bij PAB voor minderjarigen en bij de cashbesteding van PVB voor
meerderjarigen.
Naast het opnieuw gebruiken van de terugvorderingen bij het beëindigen van de
ondersteuning door het VAPH, die ook aan de ontvangstenzijde van de begroting
van het VAPH zijn opgenomen op begrotingsartikel GH0-BGGDARD-OP, wordt ook
een krediet voorzien voor nieuwe toekenningen i.k.v. de automatische
toekenningen en/of het uitbreidingsbeleid en voor mogelijke wijzigingen in de
besteding van het PVB van voucher naar cash bij bestaande cliënten.
Begrotingsuitvoering:
2021
ESR-uitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

2e BA

VAK
2e BA-JR

BU

2e BA

(duizend euro)
VEK
2e BA-JR
BU

30.000

30.000

15.311

30.000

30.000

15.311

30.000

30.000

15.311

30.000

30.000

15.311

Voor PAB-werkkapitaal werd 5.102 keuro aan PAB-werkkapitaal uitgekeerd. Het
ingeschreven budget hiervoor bedroeg 10.000 keuro. De minderuitgaven zijn een
gevolg van de vertraging die is opgelopen, omdat de regels eerst dienden te
worden geëvalueerd. Hierdoor werden er in 2021 ook minder PAB-werkkapitalen
uitgekeerd.
Inzake terugvorderbare voorschotten bij PVB cashbesteding werd 10.200 keuro
uitgekeerd. Het ingeschreven budget hiervoor bedroeg 20.000 keuro.
Dit begrotingsartikel is sowieso ruim berekend en bevat een marge om ten allen
tijde de nodige voorschotten te kunnen aanrekenen ingeval een groter aandeel van
de PVB onder de vorm van cashbesteding zou gebeuren.
GH0-AGGF2RD-WT
FINANCIERING
VAN
TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING

NIET

RECHTSTREEKS

Korte inhoud begrotingsartikel:
De financiering van niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning (nRTH)
omvat de hoofdmoot van het totale te besteden budget van het VAPH.
Dit budget omvat de directe financiering die betrekking heeft op de zorg van de
cliënten en toegekend wordt aan de cliënten of aan organisaties.
De ondersteuningsvormen via rechtstreekse financiering van de cliënten zijn een
PAB voor minderjarigen en een PVB voor meerderjarigen.
1. Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) voor minderjarigen
Een PAB is een budget dat de Intersectorale toegangspoort van het Agentschap
Opgroeien toekent aan een minderjarige pmh of zijn/haar wettelijke
vertegenwoordiger om de assistentie thuis of op school te organiseren en te
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financieren. De budgethouder bepaalt zelf waar, wanneer, hoe en door wie de
assistentie wordt gegeven.
Een PAB wordt vaak besteed door middel van een overeenkomst met een
persoonlijke assistent. Deze voert handelingen uit op het vlak van bijstand en
begeleiding van de pmh met het oog op de organisatie van diens dagelijks leven
en bevordering van zijn sociale integratie. De budgethouder neemt zelf een
persoonlijk assistent in dienst en sluit een overeenkomst af conform de Belgische
arbeidswetgeving.
Overeenkomsten kunnen afgesloten worden via een sociaal secretariaat, een
interimkantoor, een dienstenchequebedrijf, wijkwerken, een zelfstandige, een
voorziening of een vrijwilligersorganisatie die vrijwilligers ter beschikking stelt.
2. Persoonsvolgend Budget (PVB) voor meerderjarigen
Aan meerderjarigen wordt sinds 2017 doorgaans een PVB toegekend.
Met een PVB kunnen verschillende vormen van ondersteuning ingekocht worden:
− dagbestedingsondersteuning (begeleiding in groep en permanentie
gedurende de dag)
− woonondersteuning (begeleiding en permanentie tijdens de nacht met
inbegrip van avond- en ochtenduren)
− individuele ondersteuning (één-op-één-begeleiding gedurende een aantal
uren per week)
De pmh dient een overeenkomst af te sluiten met de persoon en/of de organisatie
die ondersteuning aanbiedt. Dit kan o.a. zijn:
− thuiszorg om te helpen met het huishouden
− een individuele begeleider om bijvoorbeeld een daguitstap te maken
− een vervoersbedrijf
− een door het VAPH vergunde zorgaanbieder een interimkantoor
− een dienstenchequebedrijf
De pmh kan zijn/haar PVB cash besteden of via een voucher bij een vergunde
zorgaanbieder (VZA).
Indien de pmh het PVB omzet in een cashbudget, kan hij/zij vrij kiezen hoe de
ondersteuning zal worden ingekocht bij een zorgverlener.
Op dat ogenblik wordt het PVB uitgedrukt in euro i.p.v. in personeelspunten,
berekend volgens een vooraf bepaalde omslagsleutel (die jaarlijks wordt aangepast
aan de inflatie).
De pmh kan dat cashbudget dan alsnog bij een VZA besteden, maar ook bij een
niet vergunde zorgaanbieder of door zelf een persoonlijk assistent in dienst te
nemen. Op een PVB dat cash wordt ingezet krijgt de budgethouder ook een
percentage beheerskosten.
Als het PVB ingezet wordt in voucher, registreert de VZA de individuele
dienstverleningsovereenkomst (IDO) waarin wordt vermeld welke ondersteuning
de budgethouder ontvangt en hoeveel punten deze hiervoor zal inzetten.
De VZA kan voor de punten uit de IDO personeel inzetten. De bruto loonkost op
basis van de prestatie-eenheid (inclusief anciënniteit) wordt gesubsidieerd.
Bovenop het bruto loon ontvangt de VZA ook middelen voor: vakantiegeld,
eindejaarspremie, variabele prestaties (een extra vergoeding voor zater-, zon- en
feestdagen en voor avond- en nachtwerk), brugpensioen, VIA-maatregelen
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(werkgeversforfait, kwaliteit, conventioneel verlof, management, vorming, zware
beroepen).
De VZA ontvangt bovenop de personeelspunten vermeld in de IDO’s een
percentage aan subsidies voor organisatiegebonden personeelspunten (voor
kosten die niet direct verbonden zijn met het aanbieden van zorg en
ondersteuning).
Een budgethouder kan ook een vrij besteedbaar deel van zijn budget opvragen,
waarvoor geen verantwoording hoeft gegeven te worden voor de inzet ervan. Het
maximaal vrij besteedbaar deel bedraagt € 1.800 voor de laagste
budgetcategorieën en € 3.600 voor de hogere budgetcategorieën.
De ondersteuningsvormen via rechtstreekse financiering van de organisaties kan
meerdere vormen aannemen.
1. Multifunctioneel Centrum
Een multifunctioneel centrum (MFC) biedt opvang voor personen met handicap tot
en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan
handicap specifieke ondersteuning. Daarvoor is een jeugdhulpbeslissing van de
intersectorale toegangspoort (ITP) vereist.
Een MFC wordt erkend voor een aantal personeelspunten.
Het MFC registreert de begeleidingsovereenkomst met de cliënt waarin wordt
vermeld welke ondersteuning de budgethouder ontvangt op regelmatige basis
(vorken). De ondersteuning die hij/zij effectief krijgt, wordt eveneens in dag-opdagregistraties doorgegeven.
Het MFC kan voor de erkende punten personeel inzetten. De bruto loonkost op
basis van de prestatie-eenheid (inclusief anciënniteit) wordt gesubsidieerd.
Bovenop het bruto loon ontvangt de VZA ook middelen voor: vakantiegeld,
eindejaarspremie, variabele prestaties (een extra vergoeding voor zater-, zon- en
feestdagen en voor avond- en nachtwerk), brugpensioen, VIA-maatregelen
(werkgeversforfait, kwaliteit, conventioneel verlof, management, vorming, zware
beroepen).
2. Persoonsvolgende Convenant
Minderjarigen kunnen via de intersectorale toegangspoort een budget als
persoonsvolgend convenant (PVC) krijgen. Dit budget kan enkel ingezet worden in
een MFC.
3. Intersectorale Prioritaire Hulpvragen
Een MFC kan ook ondersteuning bieden voor intersectorale prioritaire hulpvragen
(IPH) aan minderjarigen.
4. Vergoedingen besteed aan instellingen buiten Vlaanderen
Een aantal minderjarigen en meerderjarigen krijgen ondersteuning via instellingen
buiten Vlaanderen. Deze instellingen dienen voor de geleverde ondersteuning
facturen in. Voor meerderjarigen gebeurt dit via een PVB. Voor minderjarigen
gebeurt dit door de rechtstreekse betaling van de facturen.
5. Observatie-, Diagnose- en Behandelingsunits
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Observatie-, diagnose- en behandelingsunits (ODB-units) kunnen aan
meerderjarigen die beschikken over een PVB, een verstandelijke beperking hebben
en bijkomende gedragsproblemen, ondersteuning aanbieden op het vlak van
observatie, diagnose en behandeling in een residentiële setting, ambulant of
mobiel. Tevens leveren zij specifieke knowhow aan andere actoren die betrokken
zijn bij de ondersteuning van depmh.
De units maken in samenspraak met de andere actoren die betrokken zijn bij de
ondersteuning van de pmh, een handelingsplan op met het oog op de terugkeer
naar de reguliere woon- en leefsituatie.
6. Gespecialiseerde units voor geïnterneerden
Het VAPH erkent en subsidieert voorzieningen om ondersteuning te bieden aan
personen die door het VAPH erkend zijn als een pmh, of aan personen met een
vermoeden van handicap, die in de gevangenis verblijven als gedetineerde of als
geïnterneerde.
Drie voorzieningen bieden handicap specifieke dagondersteuning in de gevangenis,
alsook psychosociale begeleiding. Tevens zorgen ze voor de overdracht van
handicap specifieke knowhow en forensische expertise aan andere actoren die
betrokken zijn bij de ondersteuning van de gedetineerde of de geïnterneerde.
Daarnaast zijn er 3 voorzieningen erkend als unit voor geïnterneerden. Zij bieden
ondersteuning aan personen met een handicap binnen hun eigen voorziening.
7. Zorg voor personen met een niet aangeboren hersenletsel
Personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of tetraplegie ten gevolge
van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood kunnen
aanspraak maken op zorg en ondersteuning.
De zorgaanbieder biedt hen een volledige zeven dagen op zeven dag- en
woonondersteuning aan binnen de eigen voorziening.
8. Rechtstreeks gefinancierde zorg voor geïnterneerden
Zorgaanbieders kunnen erkend worden voor de zorg en ondersteuning van
geïnterneerde personen die uitstromen uit de gevangenis of uit een
gespecialiseerde unit.
Begrotingsuitvoering:
2021
ESR-uitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

2e BA
1.686.35
5

VAK
2e BA-JR
1.760.21
8

BU
1.673.70
3

2e BA
1.686.35
5

1.686.3
55

1.760.2
18

1.673.7
03

1.686.3
55

(duizend euro)
VEK
2e BA-JR
BU
1.760.21 1.673.03
8
7

1.760.2
18

1.673.0
37
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Het krediet werd verhoogd met 58.966 keuro (private sector) en 1.891 keuro
(publieke sector) voor de uitvoering van VIA6, met 12.718 keuro ten gevolge van
de spilindexoverschrijding en 288 keuro voor covid-vaccinatiekosten.
Bij PAB is er een onderaanwending ten belope van 5.690 keuro omwille van het
gespreid in het jaar toekennen van budgetten i.k.v. het Uitbreidingsbeleid in 2021.
Bij de PVB voucherbesteding en de financiering aan MFC is er een onderaanwending
ten belope van 102.367 keuro ten gevolge van een lagere benutting omwille van
COVID, een gespreide ter beschikkingstelling van nieuwe budgetten i.k.v. het
uitbreidingsbeleid én voor een eveneens belangrijk deel door de aanwending van
het saldo op de afrekeningen voor het jaar 2019. Het op de begroting van 2019
aangerekende bedrag voor de afrekeningen onder de vorm van NOF (Nog te
Ontvangen Facturen) was overschat met 37.687 keuro, waardoor dit het resultaat
van het jaar 2021 gunstig beïnvloedt. De reden voor de lagere afrekeningen voor
het jaar 2019 is dat er heel wat personeelspunten niet benut werden en deze – in
tegenstelling tot de jaren voordien – slechts beperkt konden omgezet worden in
werkingsmiddelen. De voorzieningen hadden zich hierop onvoldoende aangepast.
De ingeschatte NOF voor 2020 voor de vergoeding van de meerprestaties ten
gevolge van COVID-19 extra variabele prestaties en extra personeelspunten werd
overschat met 17.408 keuro. Dit bedrag beïnvloedt eveneens het resultaat van
2021.
Bij de PVB cashbesteding werd het volledig krediet van 130.001 keuro
overschreden met 6.845 keuro. Niettegenstaande de late terbeschikkingstelling
van nieuwe budgetten i.k.v. het uitbreidingsbeleid werd het krediet wel volledig
gerealiseerd. Dit wordt mede verklaard door de COVID-19-pandemie, waardoor
een verschuiving van PVB-voucherbesteding naar cashbesteding werd vastgesteld.
GH0-AGGF2RE-WT
FINANCIERINGEN
INTERMEDIAIRE ORGANISATIES

VAN

ONDERSTEUNENDE

EN

Korte inhoud begrotingsartikel:
Het krediet omvat de subsidies aan organisaties, zowel gereglementeerde, semigereglementeerde als niet gereglementeerde subsidies.
Het betreft organisaties die een ondersteunende rol verlenen voor de personen met
een handicap of het beleid.
a)

Ondersteunende organisaties :

Een bijstandsorganisatie is een organisatie van en voor personen met een handicap
die ondersteuning biedt bij de besteding van een PVB of bij de aanvraag van en
het werken met een PAB. In 2021 waren er 5 erkende bijstandsorganisaties.
De voorbije jaren is er een sterke groei van het aantal leden vastgesteld. In totaal
waren er in 2021 6.088 leden.
Voor personen met een auditieve handicap kan een tegemoetkoming worden
gegeven voor het inschakelen van een doventolk.
Een aantal gebruikersorganisaties krijgt een jaarlijkse subsidie om personen met
een handicap te ondersteunen bij de opmaak van een ondersteuningsplan PVB.
Het uitbouwen van de wegwijzer is de opdracht van het digitaal platform dat
hiervoor zal samenwerken met het VAPH. In de wegwijzer VAPH-ondersteuning
kunnen vergunde zorgaanbieders hun aanbod kenbaar maken, zodat een
budgethouder PVB gericht kan zoeken binnen de gewenste regio. Deze wegwijzer
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dient uitgebreid te worden met het niet-vergunde aanbod. Tevens moet de
mogelijkheid gecreëerd worden voor de budgethouders om hun vraag naar
ondersteuning kenbaar te maken aan potentiële aanbieders.
Het vertrouwensartsencentrum in Leuven krijgt een jaarlijkse subsidie van het
VAPH. VAPH-voorzieningen kunnen hierdoor een beroep doen op de expertise van
het vertrouwensartsencentrum met vragen over een vermoeden van misbruik bij
meerderjarigen personen met een handicap.
Het VAPH erkent per provincie één opdrachthouder consulentenwerking. Zij
ondersteunen personen met een handicap, het sociaal netwerk en de betrokken
hulpverleners in vastgelopen situaties. Tevens staan zij in voor het zoeken naar
ondersteuning van mensen met een PVB die ondanks de bijstand geen
vraaggestuurde oplossing vinden omwille van de complexiteit van hun
ondersteuningsvragen.
Het VAPH subsidieert het loon van personen die tewerkgesteld zijn in een DACproject.
Extramurale revalidatiecentra of diensten kunnen een onderhoudstoelage
ontvangen. Het VAPH subsidieert voor deze centra of diensten ook het loon van
personen die tewerkgesteld zijn in een DAC-project.
Vrijetijdsorganisaties staan in voor de organisatie van vrijetijdsactiviteiten voor
personen met een handicap en voor het ondersteunen van personen met een
handicap en hun netwerk bij het zoeken naar inclusieve vrijetijdsbesteding.
Personen met een (vermoeden van) handicap kunnen bij de dienst
ondersteuningsplan (DOP) terecht voor een traject waarin werk gemaakt wordt
van netwerkversterking en vraagverheldering. Als uit dit traject blijkt dat de pmh
nood heeft aan een PVB kan de DOP ondersteunen bij de opmaak van een
ondersteuningsplan PVB.
Er zijn 2 organisaties waarvoor de personeelskost wordt terugbetaald i.k.v. Gescoprojecten.
Er worden nog een aantal organisaties gesubsidieerd die een aantal jaren geleden
zijn overgekomen van de provincies i.k.v. de interne staatshervorming.
b) Intermediaire organisaties :
De mentororganisatie coacht de DOP bij de uitbouw van hun expertise inzake
netwerkversterking, vraagverheldering en ondersteuningsplanning.
De Hogeschool Vives krijgt een jaarlijkse subsidie voor het ondersteunen van het
opleiden van assistentiehonden.
De vertegenwoordiging van Verwijzende Instanties heeft als opdracht om de
vertegenwoordiging van de verwijzende instanties in alle overlegorganen van het
agentschap, en in het bijzonder in de overlegorganen die de materies behandelen
betreffende de afhandeling van een vraag naar niet rechtstreeks toegankelijke hulp
en ondersteuning en de terbeschikkingstelling van dat budget, te organiseren.
Tot slot is er ruimte voor projectsubsidies en allerhande subsidies i.k.v. flankerende
maatregelen bij de hervorming van de regelgeving.
Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)
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2021
ESR-uitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

2e BA
22.939

VAK
2e BA-JR
25.695

BU
24.397

2e BA
22.939

VEK
2e BA-JR
25.359

BU
23.503

22.939

25.695

24.397

22.939

25.359

23.503

Het budget werd verhoogd met VIA6-middelen (122 keuro) en de
spilindexoverschrijding (129 keuro) en met 505 keuro VAK / 169 keuro VEK voor
chathulp autisme.
Het budget werd ook nog verhoogd met 2.000 keuro vanuit hulpmiddelen.
Er is een beperkte onderaanwending van het krediet doordat een paar projecten
niet tijdig werden opgestart omwille van de COVID-pandemie.
GH0-AGGF2RF-LO LONEN - BELEIDSVOORBEREIDING EN UITVOERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanaf de begroting 2019 worden de lonen en werkingsuitgaven van IVA VAPH als
beleidskrediet aanzien. Op dit artikel worden de lonen van de personeelsleden van
het VAPH aangerekend, evenals de loongerelateerde kosten (RSZ, vergoeding
woon-werkverkeer).
In 2021 werden op dit artikel ook de loonkosten i.k.v. het UNIC-project
aangerekend.
Begrotingsuitvoering:
2021
ESR-uitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

2e BA
22.768

VAK
2e BA-JR
22.952

BU
22.103

2e BA
22.768

22.768

22.952

22.103

22.768

(duizend euro)
VEK
2e BA-JR
BU
22.952
22.099

22.952

22.099

De aanpassing van het krediet is ten gevolge van de spilindexoverschrijding (184
keuro).
De onderaanwending is onder meer ten gevolge van vervangingswervingen die nog
lopend waren in 2021 en ten gevolge van de minderkost aan woon-werkverkeer
omwille van het thuiswerk sinds maart 2020.
GH0-AGGF2RF-PA PARTICIPATIES
UITVOERING

–

BELEIDSVOORBEREIDING

EN

–
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Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden waarborgen en borgtochten aangerekend die verschuldigd
kunnen zijn, bv. voor een levering of huur. Het krediet is eerder symbolisch om
alleszins een gevraagde waarborg bij een dienst te kunnen storten. Het krediet
hangt samen met het ontvangstenartikel GH0-BGGDARF-OP, waar de terugstorting
van de waarborg zal worden aangerekend.
In 2021 werden op dit artikel eveneens kosten geregistreerd i.k.v. het UNICproject.
Begrotingsuitvoering:
2021
ESR-uitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

2e BA

VAK
2e BA-JR

BU

2e BA

(duizend euro)
VEK
2e BA-JR
BU

20

20

150

20

20

150

20

20

150

20

20

150

De registratie op dit artikel (150 keuro) heeft betrekking op kosten ikv het UNICproject.
GH0-AGGF2RF-WT WERKING – BELEIDSVOORBEREIDING EN UITVOERING
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden alle kosten aangerekend die verband houden met de interne
werking van het VAPH. Het gaat onder meer om de huur, elektriciteit, verwarming
evenals alle vormen van dienstverlening (telefonie, IT, …).
Begrotingsuitvoering:
2021
ESR-uitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

(duizend euro)

2e BA
8.984

VAK
2e BA-JR
9.128

BU
8.204

2e BA
8.984

VEK
2e BA-JR
9.082

BU
8.014

8.984

9.128

8.204

8.984

9.082

8.014

Het krediet werd aangepast met 27 keuro omwille van de spilindexoverschrijding
en met 117 keuro VAK en 71 keuro VEK i.k.v. relancebudget 158 ‘Spending
reviews’.
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Net als in 2020 heeft de aanhoudende COVID19-pandemie ook in 2021 voor
overschotten gezorgd op verschillende uitgavenposten. Dit was o.a. het geval voor
HR (het wegvallen van vormingen, studiedagen, minder selecties,…) en de logistiek
(annulering van congressen, beurzen, infomomenten en bijhorende huur- en
cateringkosten, …). Het overschot op wetenschappelijk onderzoek is o.a. een
gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels voor jaaroverschrijdende subsidies
waarbij de aanrekening op het VEK-krediet gespreid wordt over de looptijd van het
onderzoek en de subsidie dus deels op het volgend jaar wordt aangerekend.
GH0-AGGF2ZZ-OV OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het artikel betreft het overschot van het boekjaar, aangevuld met het
gecumuleerde overschot van de begrotingen van de voorbije jaren.
Begrotingsuitvoering:
2021
ESR-uitgaven
WT, LO,
PR
Toelagen IS
Overige
LE, PA,
andere
Totaal

VAK
2e BA-JR

2e BA

BU

2e BA

(duizend euro)
VEK
2e BA-JR
BU

0

0

0

114.332

114.332

0

0

0

0

114.332

114.332

0

Het saldo werd nog niet aangerekend op dit begrotingsartikel. Het verschil tussen
de inkomsten en de uitgaven zal tot uiting komen in de volgende begrotingsronde
(begrotingsaanpassing 2022).
Het gecumuleerd saldo op het einde van 2021 bedraagt 2.104.211 keuro –
1.865.236 keuro = 238.975 keuro. T.o.v. het voorziene bedrag van 114.332 keuro
is dit een verhoging met 124.643 keuro.
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IX. BELEIDSVELD: SOCIALE BESCHERMING
Voor dit beleidsveld is er slechts één ISE.
1. Inhoudelijk structuurelement: SOCIALE BESCHERMING
De Vlaamse sociale bescherming is een solidair verzekeringsmodel waarbij
inwoners van Vlaanderen jaarlijks een zorgpremie betalen. In geval van
zorgbehoevendheid kan men in ruil voor deze premie een beroep doen op de
Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming bestaat momenteel
uit volgende pijlers:
- Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger zorgverzekering);
- Zorgbudget
voor
mensen
met
een
handicap
(ook
basisondersteuningsbudget);
- Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden);
- Financiering residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra, centra voor
kortverblijf en dagverzorgingscentra);
- Mobiliteitshulpmiddelen.
Sinds 1 juni 2021 is voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden de BELprofielschaal vervangen door de BelRAI Screener.
In 2021 hebben we de inkanteling van volgende pijlers voorbereid:
- Revalidatieziekenhuizen;
- Multidisciplinair overleg.
De inkanteling is gerealiseerd op 1 januari 2022. In het najaar van 2022 worden
ook nog de voorzieningen met een overeenkomst psychosociale revalidatie voor
volwassenen geïntegreerd in de Vlaamse sociale bescherming.
1.1. SD Toegankelijkheid
1.1.1. OD We maken een meerjarenplan op waarin het beschikbare budget met de
verwachte noden voor de komende 5 jaar in kaart wordt gebracht
We maken een meerjarenplan op voor de Vlaamse sociale bescherming. Het is de
verwachting, dat de studie “prognoses zorgnood en model budgetbewaking” van
het steunpunt WVG hiervoor ondersteunend werkt.
1.1.2. OD Met het zorgbudget voor ouderen, zorgbehoevenden en personen met
een handicap verbeteren we de financiële toegankelijkheid voor zorg op maat voor
deze doelgroep
We bereidden de uitvoering van volgend engagement uit het regeerakkoord voor:
“Voor de bewoners van een WZC wordt het zorgbudget enkel gemoduleerd op basis
van het inkomen. Zo maken we het eenvoudiger en verhogen we de betaalbaarheid
van het WZC.”
Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt toegekend vanaf de leeftijd
van 65 jaar en in functie van de zorgbehoevendheid. De tegemoetkoming is dus
hoger naargelang het gebrek aan zelfredzaamheid hoger is.
Bij het bepalen van dit zorgbudget wordt ook het inkomen van de betrokkene of
de persoon met wie hij een gezin vormt in rekening gebracht. In de praktijk maken
vooral ouderen met een laag pensioen aanspraak op dit zorgbudget. De
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voorgestelde wijziging laat toe om bewoners van een woonzorgcentrum
ambtshalve in dezelfde (hoge) categorie van zelfredzaamheid in te delen.
Deze maatregel wordt verantwoord door de vaststelling dat de dagprijs die
bewoners in een woonzorgcentrum betalen los staat van de zorgbehoefte. De
invoering van de maatregel is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vereiste
extra budgetten.
Daarnaast wijzen we op het principe dat de toegang tot de Vlaamse sociale
bescherming beperkt is tot wie effectief heeft bijgedragen. Nieuwkomers dienen
bijgevolg eerst bij te dragen aan het systeem voor ze de voordelen van de Vlaamse
sociale bescherming kunnen genieten. In 2021 hebben we deze werkwijze
geëvalueerd en vanaf 1 januari 2022 wordt de verblijfsvoorwaarde verscherpt. Wie
aanspraak wil maken op een zorgbudget moet voortaan tien jaar wettelijk en legaal
en vijf jaar ononderbroken verblijven op het grondgebied (voorheen volstond een
verblijf van vijf jaar) en voldoen aan de inburgeringsplicht. Voor kinderen en
jongeren onder de 18 jaar geldt deze verplichting echter niet. Enkel wie hier 5 jaar
ononderbroken verblijft en voldoet aan de inburgeringsplicht, kan nog aanspraak
maken op de verminderde zorgpremie (in 2022 27 euro i.p.v. 54 euro).
1.1.3. OD We realiseren een digitale vereenvoudigde transparante financiering van
woonzorgcentra, centra voor kortverblijf & dagverzorgingscentra met bijkomende
erkenning
Het VIA6-akkoord heeft een impact op de financiering van woonzorgcentra en
centra voor kortverblijf, meer specifiek op de berekening van de
basistegemoetkoming voor zorg. Bepaalde maatregelen zullen we integreren in de
nieuwe financieringstoepassing die met de beleidsnota in het vooruitzicht werd
gesteld. Fase 1 zullen we realiseren in het najaar van 2022. In deze fase verwerken
we de impact van de VIA6-maatregelen op de financiering van woonzorgcentra en
centra voor kortverblijf in de nieuwe toepassing (andere elementen blijven
voorlopig in de voormalige RaaS-toepassing). Daarna volgen fase 2, berekening
basistegemoetkoming voor zorg in 2024, en fase 3, ingave basistegemoetkoming
voor zorg in 2025.
1.1.4. OD We versterken de controle op de dagprijsverhogingen in de residentiële
ouderenzorg
In 2021 werd zowel de sector van de residentiële ouderenzorg als het agentschap
volop geconfronteerd met de COVID-19-crisis. Met het oog op stabiliteit in de
sector en omdat de prioriteit op de COVID-19-crisis lag, werd in 2021 de
dagprijsevaluatie nog on hold geplaatst.
Begin 2022 zijn we gestart met de interne evaluatie. De nodige analyses zullen
worden uitgevoerd om procedureel (aanvraagformulieren & criteria), juridisch en
ICT-technisch een actualisatie en versterking van de dagprijscontrole te realiseren.
Ook het implementeren van een transparante sectorspecifieke boekhouding werd
nog niet geïnitieerd ten gevolge van de COVID-19-crisis. Dit traject – van complexe
aard – moet immers ook in overleg met talrijke belanghebbenden worden
opgestart en uitgevoerd. In 2022 zal een organisatiestructuur worden opgesteld
om deze doelstelling te realiseren.
1.1.5. OD We evalueren het beleid inzake mobiliteitshulpmiddelen en sturen bij
waar nodig
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Sinds 1 januari 2019 maken mobiliteitshulpmiddelen deel uit van de Vlaamse
sociale bescherming. Na een eerste evaluatie door de adviescommissie
mobiliteitshulpmiddelen werden met ingang van 1 januari 2021 een aantal
vernieuwingen en optimaliseringen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen
hadden betrekking op het verbeteren van het verhuursysteem voor snel
degeneratieve aandoeningen, het uitbreiden van het huursysteem richting de
gebruikers met een palliatief statuut, het stimuleren van het korrelzitsysteem voor
bepaalde doelgroepen en het wegwerken van een aantal anomalieën in de
cumulregeling.
1.1.6. OD We zetten verdere stappen voor de inkanteling van de sectoren
thuiszorg, revalidatie en geestelijke gezondheidszorg in de Vlaamse sociale
bescherming
We hebben in 2021 de integratie van de revalidatieziekenhuizen en het
multidisciplinair overleg in de Vlaamse sociale bescherming voorbereid. Een
multidisciplinair overleg is een overleg rond een persoon met een zorg- en
ondersteuningsvraag met als doel de zorg en ondersteuning af te stemmen in de
thuissituatie. De integratie is op 1 januari 2022 effectief gerealiseerd. Daarnaast
lopen ook de voorbereidingen om de voorzieningen met een overeenkomst
psychosociale revalidatie voor volwassenen in het najaar 2022 te integreren in de
Vlaamse sociale bescherming.
We continueerden de BelRAI-onderzoeken in de sectoren van geestelijke
gezondheidszorg en revalidatie. In 2021 zijn we voor de revalidatiesector gestart
met de ontwikkelde BelRAI-instrumenten te testen op bruikbaarheid en validiteit
ter voorbereiding van de implementatie. Voor de sector geestelijke
gezondheidszorg wordt in 2022 de opstart van de intersectorale implementatie van
de BelRAI GGZ voorbereid.
1.1.7. OD We bereiden de persoonsvolgende financiering in de woonzorg,
revalidatie en geestelijke gezondheidszorg voor
Woonzorg
Binnen het Steunpunt WVG loopt sinds 2016 de studie "Persoonsvolgende
financiering VSB" die een theoretisch model PVF ontwikkelt dat voor de sectoren
binnen VSB van toepassing kan zijn. Het eindrapport wordt verwacht. In 2023
willen we de pilootprojecten PVF woonzorg opstarten. We bereiden deze projecten
verder voor in 2022. Hierbij willen we ook de ontwikkeling van nieuwe
(kleinschalige) woonvormen kansen geven, naast de bestaande waaier aan
woon(zorg)vormen.
Daarnaast introduceren we intussen BelRAI Long Term Care Facilities (LTCF) in de
woonzorgcentra. Daarvoor loopt het project "BelRAI-LTCF in woonzorgcentra"
waarbij BelRAI onder sturing van het BelRAI-consortium in drie golven wordt
uitgerold in een 46-tal woonzorgcentra. In het kader van dit project zullen ook
BelRAI LTCF inschalingen verzameld worden. We hebben het project verlengd tot
30/6/2022 om alles formeel op te leveren. In 2021 investeerden we eenmalige
middelen ter financiering van de opleidingskost voor het gebruik van de BelRAIinstrumenten door trainers en indicatiestellers in de gezinszorg, diensten
maatschappelijk werk, OCMW’s en residentiële ouderenzorg. Er werden ook
middelen vrijgemaakt voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van het
BELRAI- IT-platform.
1.1.8. OD We evalueren de werking van de zorgkassen
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Naast de zorgbudgetten maken sinds 2019 ook de mobiliteitshulpmiddelen en de
residentiële ouderenzorg deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. Hierbij
vormde de digitalisering van de processen een essentieel onderdeel van de
transitie. Dit was een gefaseerd traject, waarbij de vooropgestelde scope stap voor
stap gerealiseerd werd. Deze overgangsfase ligt achter ons. De voorbereiding van
de evaluatie van de werking van de zorgkassen met betrekking tot de
zorgbudgetten, de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg is in
opstart. De doorlichting zal bestaan uit een combinatie van procesaudit en
financiële audit en zal doorgaan in 2023 op basis van de jaarrekening 2022.
1.1.9. OD We bieden de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder
de mogelijkheid om aan te sluiten bij de VSB en te genieten van de rechten op VSB
We gaan in overleg met o.a. de Vlaamse Gemeenschapscommissie na op welke
manier de werking van de Vlaamse sociale bescherming in Brussel op een
laagdrempelige manier kan bekend gemaakt worden.
1.2. Budgettair kader
SOCIALE BESCHERMING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

ESR1.377.129 1.452.339
uitgaven
WT, LO,
PR

1.428.469 1.379.679 1.454.889

1.418.305

Toelagen
IS

3.004.192 2.855.759 3.000.415

3.000.415

Overige
LE, PA,
andere
Totaal

2.856.116 3.004.192

0

0

0

0

0

0

4.233.245 4.456.531 4.432.661 4.235.438 4.455.304 4.418.720

Inhoudelijke toelichting:
De toelagen – IS in ontvangstenbegroting van agentschap VSB bedragen in
uitvoering 3.004.192 keuro in VAK en 3.000.415 keuro in VEK. Het betreft de
dotaties van de verschillende VSB-pijlers te weten:
− Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden (ZZZ): 174.026 keuro (*)
− Zorgbudget Ouderen met Zorgnood (ZBO): 349.083 keuro (*)
− Zorgbudget Personen met Handicap (ZPH): 64.915 keuro
− Tegemoetkomingen Mobiliteit en Hulpmiddelen (MOHM): 75.827 keuro
− Tegemoetkomingen in de Residentiële Ouderenzorg (ROZ): 2.335.314
keuro (*)
− Multidisciplinair Overleg (MDO): 1.250 keuro
(*) Met inbegrip van de in 2021 toegekende bedragen uit de corona, index, relance
en VIA 6 - herverdelingsrondes.
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Detail:
Zorgbudget Zwaar Zorgbehoevenden: 7.775 keuro (relanceproject 115)
Zorgbudget Ouderen met Zorgnood: 2.312 keuro (index)
Tegemoetkomingen in de Residentiële Ouderenzorg: 53.945 keuro (corona),
31.520 keuro (VIA 6), 34.420 keuro (relanceproject 45) en 14.674 keuro (index)
De verdere evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering wordt geduid bij
de onderliggende begrotingsartikels.
1.2.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Uitgavenartikelen
GB0-1GHF2TX-IS – VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB)
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel omvat de werkingstoelage aan het Agentschap Vlaamse
Sociale Bescherming (VSB). Voor meer detail wordt verwezen naar de bespreking
van de begrotingsuitvoering van VSB.
De Vlaamse sociale bescherming is een solidair verzekeringsmodel waarbij
inwoners van Vlaanderen jaarlijks een zorgpremie betalen. In geval van
zorgbehoevendheid kan men in ruil voor deze premie een beroep doen op de
Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming bestaat momenteel
uit volgende pijlers:
− zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger zorgverzekering);
− zorgbudget
voor
mensen
met
een
handicap
(ook
basisondersteuningsbudget);
− zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden - THAB);
− financiering residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra, centra voor
kortverblijf en dagverzorgingscentra);
− mobiliteits- en hulpmiddelen;
− multidisciplinair overleg.
De uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming gebeurt door de zorgkassen.
In de begrotingsaanpassing 2021 werd dit begrotingsartikel begroot op 2.856.116
keuro in VAK en 2.855.759 keuro in VEK en in de loop van 2021 op basis van
verscheidene herverdelingsrondes (corona, relance, index en VIA6) aangepast tot
3.004.192 keuro in VAK en 3.000.415 keuro in VEK.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

Uitgaven 2.856.116 3.004.192

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

3.004.192 2.855.759 3.000.415

BU
3.000.415

Inhoudelijke toelichting
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De toelage aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming wordt verdeeld over
de verschillende VSB-pijlers. Het betreft de volgende pijlers die in de begroting
2021 werden opgenomen:
− Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden (ZZZ): 174.026 keuro (*)
− Zorgbudget Ouderen met Zorgnood (ZBO): 349.083 keuro (*)
− Zorgbudget Personen met Handicap (ZPH): 64.915 keuro
− Tegemoetkomingen Mobiliteit en Hulpmiddelen (MOHM): 75.827 keuro
− Tegemoetkomingen in de Residentiële Ouderenzorg (ROZ): 2.335.314
keuro (*)
− Multidisciplinair Overleg (MDO): 1.250 keuro
(*) Met inbegrip van de in 2021 toegekende bedragen uit de corona, index, relance
en VIA 6 – herverdelingsrondes. Detail : zie supra onder 1.3: Budgettair kader –
inhoudelijke toelichting op niveau ISE Sociale Bescherming.
De uitvoering van de uitgaven wordt gedetailleerd weergegeven in de neergelegde
jaarrekening van het agentschap VSB. Voor meer detail wordt verwezen naar de
bespreking van de begrotingsuitvoering van VSB.
GE0-1GHF2TF-WT – MAXIMUMFACTUUR
Korte inhoud begrotingsartikel
Uiterlijk tot 31 december 2021 blijft de federale overheid belast om, tegen
vergoeding, de persoonlijke aandelen van de rechthebbenden voor de prestaties
die betrekking hebben op de bevoegdheden van de Gemeenschappen op een
geplafonneerde wijze te integreren in zijn maximumfactuur, tenzij de
gemeenschappen anders beslissen. Het RIZIV en de ziekenfondsen passen de
bestaande regelgeving toe zoals voorheen. Het horizontaal protocol werd verlengd
om dit te kunnen opvangen.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

4.104

4.104

VEK
BU
4.104

2e BA
4.104

2e BA-JR
4.104

BU
4.104

Inhoudelijke toelichting
Het betreft hier een correctie van het geraamde budget op basis van de uitgaven
door het RIZIV
GE0-1GHF2TG-WT – THUIS- EN OUDERENZORGBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel
Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 zorgt voor het wetgevend kader voor de
subsidiëring van deze voorzieningen en verenigingen. Deze voorzieningen dragen
er toe bij dat mensen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning en
woonomgeving kunnen blijven wonen, voor de thuiszorgvoorzieningen gaat het
om:
− diensten voor oppashulp;
− diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds;
− lokale en regionale dienstencentra;
− diensten voor gastopvang;
− verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.
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Voor de ouderenvoorzieningen betreft het volgende subsidies die vanop dit artikel
worden uitbetaald:
− de werkingssubsidies voor de dagverzorgingscentra;
− de tegemoetkoming voor de regularisatie van de projectgesco’s in de
ouderenzorg;
− de DAC-supplementen voor de woonzorgcentra;
− de subsidiëring van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 9
regionale expertisecentra;
− de subsidiëring van de BEVAK-serviceflats;
− projectsubsidies ouderenzorg.
Vanaf 1 januari 2019 wordt het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse
sociale bescherming de basis voor de uitgaven met betrekking tot
basistegemoetkoming voor zorg in de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf
en de centra voor dagverzorging met bijkomende erkenning.
Tegelijkertijd werden in 2019 de werkingssubsidies voor centra voor kortverblijf
geïntegreerd in de basistegemoetkoming voor zorg, in uitvoering van het decreet
van 18 mei 2019. Er worden in 2019 – zoals ook in 2018 gebeurde – binnen de
marges van dit krediet bijkomende erkenningen woonzorgcentra (voorheen RVT)
en dagverzorgingscentra (voorheen F-forfaits) verleend.
Daarnaast wordt op dit artikel nog budget voorzien voor: overflow middelen
basistegemoetkoming voor zorg woonzorgcentra & dagverzorgingscentra in functie
van prestaties 2018 te betalen door verzekeringsinstellingen.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

234.852

2e BA-JR
236.928

VEK
BU
234.236

2e BA
237.402

2e BA-JR
239.478

BU
236.110

Inhoudelijke toelichting
Aan dit krediet werd 492 keuro toegevoegd vanuit de indexprovisie en 1.265 keuro
vanuit de provisie voor de uitvoering van de VIA.
Voor het opvangen van de gevolgen van de corona-pandemie werd er 319 keuro
herverdeeld vanuit de corona-provisie.
GE0-1GHF2TH-WT – THUIS- EN GEZINSZORG
Korte inhoud begrotingsartikel
Op dit begrotingsartikel worden de volgende woonzorgvoorzieningen gesubsidieerd
die er toe bijdragen dat mensen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning
en woonomgeving kunnen blijven wonen:
− diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg;
− diensten logistieke hulp.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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Uitgaven

747.332

808.133

793.561

747.332

808.133

782.117

Inhoudelijke toelichting
Er werd 218 keuro herverdeeld vanuit de corona-provisie. Daarnaast werd er
54.516 keuro herverdeeld in kader van de uitvoering van de Vlaamse
Intersectorale Akkoorden. Als gevolg van het overschrijven van de spilindex werd
er tot slot 6.067 keuro herverdeeld vanuit de index-provisie.
GE0-1GHF2TI-WT – REVALIDATIE
Korte inhoud begrotingsartikel
Onder dit begrotingsartikel worden budgetten geplaatst voor:
− de werkingsuitgaven voor de revalidatieziekenhuizen, de geïsoleerde G(geriatrie) en Sp-diensten (gespecialiseerde dienst voor behandeling en
revalidatie) die door de zesde staatshervorming integraal aan de
Gemeenschappen en Gewesten zijn overgedragen. Het gaat over 8
instellingen.
− de uitgaven voor de revalidatie-overeenkomsten.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

262.977

2e BA-JR
271.481

VEK
BU
270.350

2e BA
262.977

2e BA-JR
271.481

BU
270.157

Inhoudelijke toelichting
Het krediet is met 8.504 keuro gestegen ten opzichte van de 2de BA door
toevoeging van de volgende budgetten:
− 600 keuro coronamiddelen;
− 1.753 keuro uit de indexprovisie;
− 6.151 keuro voor de uitvoering van de VIA-akkoorden.
GE0-1GHF2TJ-WT – GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Korte inhoud begrotingsartikel
Vanop dit artikel worden de initiatieven beschut wonen en de psychiatrische
verzorgingstehuizen gefinancierd.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

127.864

2e BA-JR
131.693

VEK
BU
126.218

2e BA
127.864

2e BA-JR
131.693

BU
125.817

Inhoudelijke toelichting
Het krediet is met 3.829 keuro gestegen ten opzichte van de 2de BA door
toevoeging van de volgende budgetten:
− 1.038 keuro uit de indexprovisie;
− 2.791 keuro voor de uitvoering van de VIA-akkoorden.
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1.2.2. Overige entiteiten onder gezag: Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
(AVSB)
Per begrotingsartikel wordt een toelichting gegeven bij de begroting van het
agentschap en de uitvoering aan ontvangsten- en uitgavenzijde.
Ontvangsten
GM0-BGHFATC-OW – Ontvangsten Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale
Bescherming
Inkomsten uit beleggingen overheid/niet overheid (ESR 26.10 en ESR
26.20)
Er werd in de begrotingscontrole 2021 een bedrag aan inkomsten uit beleggingen
ad. 15.183 keuro ingeschreven. Er werd in 2021 2.057 keuro minder geïnd dan
oorspronkelijk was voorzien voornamelijk ingevolge de minderontvangsten aan
couponincasso’s van obligaties.
Dividenden Vladubel (ESR 28.20)
Het dividend Vladubel – Zorgverzekering werd in de BA 2021 geraamd op 10.286
keuro en voor éénzelfde bedrag opgenomen in de begrotingsuitvoering.
In de begroting moet, op advies van de controle organen (revisor en Rekenhof)
vanaf 2020 het bruto dividend opgenomen worden bij de inkomsten en RV bij de
uitgaven, tot op heden was netto-dividend opgenomen bij inkomsten
Bruto-dividend
10.285.712
Uitgaven RV 30 %:
3.085.713
Netto-dividend
7.199.999
Het netto-dividend daalt met -1.433.001 euro van 8.633.000 euro tot 7.199.999
euro.
De RV van 30 % op dividenden wordt als uitgaven ingeschreven onder een nieuwe
allocatie ESR 12.50 bij het artikel GM0-AGHF2TA-WT - Algemeen beleid.
Zorgpremies (ESR 38.50)
De raming gaat uit van de bevolkingsprojecties van het ADSEI waarop de
percentages bijdragenplichtigen en betalende leden VSB van 2019 worden
toegepast.
We vertrekken van het percentage van de bevolking – ouder dan 25 jaar - dat een
zorgpremie moet betalen en daarbij gaan we na welk percentage van de bevolking
de zorgpremie tijdig betaalt. Er wordt ook rekening gehouden met de verminderde
zorgpremie voor wie een VT – statuut heeft.
De zorgpremie wordt jaarlijks geïndexeerd.
In de begroting 2021 van het agentschap VSB werden de voor 2021 te ontvangen
zorgpremies geraamd op 232.777 keuro. In realiteit werd uiteindelijk voor 237.730
keuro aan ontvangen zorgpremies geboekt.
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Vordering boetes (ESR 38.50)
Vanaf 2021 wordt enkel nog de administratieve geldboete van het betrokken
kalenderjaar opgelegd.
De vordering aan administratieve boetes werd op basis van 1 boetemaling (in
januari 2021) geraamd op 10.739 keuro. Uiteindelijk werd er op de ESR 38.50 –
Vordering boetes 14.559 keuro aangerekend.
Er werd een actualisatie van de definitief oninbare vorderingen boetes evenals een
actualisatie van de waardevermindering vordering boetes ad. 3.164 keuro (op de
ESR 53.20 aangerekend) doorgevoerd.
Overige posten (ESR 38 en ESR 48)
Er werden een bedrag van 1.325 keuro aan inningen uit internationale
overeenkomsten (3.165 keuro geraamd in de BA 2021) aangerekend. Het gaat om
terugvorderingen van kosten gedragen door VSB voor sociaal verzekerden in
andere Europese lidstaten die via het RIZIV naar het agentschap VSB toekomen.
Er werd tevens een bedrag van 602 keuro aan terugstortingen van te veel
uitbetaalde voorschotten aan de voorzieningen (pijler residentiële ouderenzorg)
geïnd.
De inkomsten uit subrogatiedossiers gerapporteerd door de zorgkassen bedroegen
in 2021 490 keuro.
GM0-BGHFATY-OI - Ontvangsten Interne Stromen – vzw Vlaamse Zorgkas
ESR 46.60 – Terugstortingen door de vzw Vlaamse Zorgkas van te veel
betaalde voorschotten voor de pijlers zorgbudget zwaar zorgbehoevenden en het
zorgbudget voor personen met een handicap. Totaal : 10.977 keuro – aanrekening
van deze ontvangsten in budget 2021 op basis van de rapporteringen van de
zorgkas van 15 mei 2021.
GM0-BGHFAZZ-OI – Ontvangsten Interne Stromen
De belangrijkste ontvangst in de begroting van het agentschap betreft de dotatie
zoals ze onder begrotingsartikel GB0-1GHF2TX-IS – VLAAMSE SOCIALE
BESCHERMING (VSB) in detail per VSB-pijler werd omschreven.
Uitgavenartikelen
GM0-AGHF2TA-WT – Werking en Toelagen – Vlaamse Sociale Bescherming
– Algemeen Beleid
De ESR 12
– Aankopen van niet duurzame goederen en diensten:
uitvoering: totaal 9.462 keuro – raming was
8.431 keuro derhalve een
overschrijding van 1.031 keuro.
Samenstelling uitvoering:
De diverse werkingsuitgaven (ESR 12.11) van het agentschap VSB ad. 4.468
keuro:
− de verzendingskosten w.o. de boetemailings ad. 273 keuro
− erelonen en honoraria advocaten en gerechtsdeurwaarderskosten: 1.371
keuro
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−
−
−
−

allerhande vormen van dienstverlening (hosting, support, onderhoud ICT,
projectmanagement, adviezen experts, studies,..) door derden: 1.318
keuro
kosten controleorgaan indicatiestellingen : 338 keuro
de bankkosten: 385 keuro
de effectentaks: 760 keuro
de presentiegelden: 23 keuro

De projecten in de Ouderenzorg (ICT-dienstverlening) ad. 69 keuro.
De betalingen d.m.v. kwartaalvoorschotten aan de FOD Sociale Zekerheid voor de
tussenkomsten medische inschalingen zorgbudget ouderen met zorgnood (ESR
12.21) : 1.839 keuro
De in de uitgaven in rekening gebrachte roerende voorheffing op het dividend van
het aandelenfonds Vladubel (ESR 12.50) ad. 3.086 keuro (zie ook supra).
ESR 31.32 – Subsidie aan de vzw Vlaams Investeringsplatform Bel Rai
Er werden in 2021 2 subsidies toegekend aan deze vzw voor een totaal van 2.175
keuro.
Aan de VZW Vlaams IT – platform BelRAI is de opdracht gegeven om een Vlaams
BelRAI-platform te ontwikkelen. Dit platform is noodzakelijk om de uitrol van
BelRAI in Vlaanderen te realiseren. In 2021 werd de BelRAI screener
geïmplementeerd voor het toekennen van zorgbudget zwaar zorgbehoevenden en
voor de werking van de diensten gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk.
In 2022 volgen de BelRAI Home Care met sociaal supplement en de BelRAI
screener voor kinderen. In 2023 wordt de BelRAI Long Term Care Facility
geïmplementeerd.
ESR 74.40 – Investeringsuitgaven agentschap VSB
In totaal werd 6.838 keuro aan ICT-investeringen door het agentschap VSB
aangerekend op een budget van 7.112 keuro. Betreft de verdere uitbreiding,
aanpassingen en analyse van de applicaties voor de diverse bestaande en in te
kantelen VSB-pijlers.
Relanceproject 115 binnen artikel GM0-AGHF2TA-WT
In het kader van de relanceherverdelingen werd voor het project 115 –
Digitalisering RIZIV-sectoren een bedrag in VAK en VEK ad. 7.775 keuro
toegewezen aan het artikel GM0-AGHFZTA-WT (allocatie AGH 048). Zie ook de
nota aan de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 – document 0049.
De 7.775 keuro dekt in het kader van dit project, naast eigen investeringen in
nieuwe applicaties (2.925 keuro) nog een ICT-subsidie aan de zorgkassen (650
keuro), een ICT-subsidie aan de verzekeringsinstellingen (2.200 keuro) en een
subsidie in het kader van digitaliseringsprojecten aan de voorzieningen (2.000
keuro).
GM0-AGHF2TB-WT tot en met GM0-AGHF2TM-WT – Diverse VSB – Pijlers
(zorgbudgetten en tegemoetkomingen)
Detail budgetten 2021 VSB-pijlers:
Totaal na begrotingsaanpassing 2021 en na eventuele herverdelingen uit provisies
(index, corona, relance, VIA6) – zie supra opgenomen respectievelijk voor:
Zorgbudgetten:
− zorgbudget zwaar zorgbehoevenden (GM0-AGHF2TC-WT): 420.774 keuro
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zorgbudget ouderen met zorgnood (GM0-AGHF2TB-WT): 341.306 keuro
zorgbudget personen met handicap (GM0-AGHF2TD-WT): 64.502 keuro

Tegemoetkomingen Mobiliteits- en Hulpmiddelen (GM0-AGHF2TK-WT): 68.974
keuro
Tegemoetkomingen Ouderenzorg (GM0-AGHF2TL-WT):
− woonzorgcentra en centra voor kortverblijf: 2.181.417 keuro
− dagverzorgingscentra:36.919 keuro
Daarnaast zijn nog opgenomen:
− corona compensaties WZC : 29.715 keuro
− corona compensaties DVC : 2.437 keuro
− corona – beschikbaar stellen extra personeel:20.492 keuro
− corona – subsidies aan WZC - vaccinatie: 1.301 keuro
− infrastructuurforfait in de ouderenzorg: 20.930 keuro
− management ondersteuning corona bij de WZC: 278 keuro
− relanceproject 45 – Good governance WZC: 34.420 keuro
Multidisciplinair Overleg (GM0AGHF2TM-WT): 1.163 keuro
Uitvoeringscijfers in VEK:
ESR 34.31 (overige sociale uitkeringen – geldelijke uitkeringen)
Zorgbudgetten:
− zorgbudget zwaar zorgbehoevenden: 422.782 keuro (416.782keuro op
budget + 6.000k te ontvangen facturen 2022 slaande op 2021)
− zorgbudget ouderen met zorgnood: 306.301 keuro
− zorgbudget personen met handicap: 62.355 keuro
Tegemoetkomingen Mobiliteits- en Hulpmiddelen: 49.597 keuro (inclusief 7.187
keuro te ontvangen facturen zijnde de verwachte facturaties in 2022 slaande op
2021 en 2020).
Multidisciplinair Overleg: 511 keuro op basis van de uitbetaalde overleggen in
2021
ESR 34.32 (overige sociale uitkeringen – uitkeringen in natura):
Tegemoetkomingen Ouderenzorg:
− woonzorgcentra en centra voor kortverblijf: 2.072.179 keuro (met
inbegrip van 69.832 keuro te ontvangen facturen 2022 slaande op 2021)
− dagverzorgingscentra: 22.551 keuro (met inbegrip van 3.310 keuro te
verwachte facturen 2022 slaande op 2021)
Daarnaast:
− corona compensaties WZC : 109.654 keuro (inclusief te ontvangen
facturen ad. 12.097 keuro)
− corona compensaties DVC : 9.764 keuro
− corona – beschikbaar stellen extra personeel: 25.585 keuro
− corona – subsidies aan WZC - vaccinatie: 1.301 keuro
− infrastructuurforfait in de ouderenzorg: 20.930 keuro (inclusief 2.872 k
euro te ontvangen facturen)
− management ondersteuning corona bij de WZC: 218 keuro
− relanceproject 45 – Good governance WZC: 34.420 keuro (volledig in VEK
aangerekend en aan de voorzieningen uitbetaald in 2021)
ESR 42.90 – Werkingssubsidies aan de zorgkassen + facturatie
indicatiestellingen zorgkassen + informaticapremies ouderenzorg
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De ingeschreven bedragen aan werkingssubsidies voor de diverse VSB-pijlers
(dekken de loon- en werkingslasten) aan de zorgkassen + vergoedingen
indicatiestellers + informaticapremies (totaal : 35.046 keuro) zijn voor 33.612
keuro aangerekend in de begroting. Een minderuitgave werd vastgesteld voor de
facturatie aan indicatiestellingen ad. +/- 1.200 keuro. Omwille van de corona
pandemie zijn vele indicatiestellingen in 2021 niet uitgevoerd of uitgesteld
geweest.
GM0-AGHF2TY-IS – INTERNE STROMEN – SOCIALE BESCHERMING –
VLAAMSE ZORGKAS
ESR 41.60 – Specifieke werkingssubsidie aan de vzw Vlaamse zorgkas en
facturatie indicatiestellingen vzw Vlaamse zorgkas
Deze subsidie werd begroot op 1.146 keuro waarvan 876 keuro als specifieke
werkingssubsidie en 270 keuro voor honoreren van de facturatie indicatiestellingen
in het kader van het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden.
De specifieke werkingssubsidie werd in 2021 voor 100% VAK en 100% VEK
aangerekend.
De indicatiestellingen werden in 2021 voor 211 keuro bij het agentschap VSB op
basis van de door de zorgkas ingediende facturen aangerekend.
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X. BELEIDSVELD: ZORGINFRASTRUCTUUR
Voor dit beleidsveld is er slechts één ISE.
1. Inhoudelijk structuurelement: ZORGINFRASTRUCTUUR
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)
subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare
zorginfrastructuur. De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten of om
bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en
bouwtechnisch vlak. Het VIPA komt tussen in de bouwkost. Het gaat om de kosten
voor bouwen en eerste uitrusting bij het nieuw bouwen, uitbreiden of verbouwen
van gebouwen. Het VIPA treedt ook op als kenniscentrum en adviseert,
sensibiliseert en inspireert zowel de initiatiefnemers als het beleid om betaalbare,
kwaliteitsvolle en duurzame zorginfrastructuur te ontwikkelen.
1.1. SD Toegankelijkheid
1.1.1. OD Met het Vlaams Infrastructuurfonds voor
Aangelegenheden verstrekken we investeringssubsidies.

Persoonsgebonden

Op basis van een beperkte sectorbevraging hebben we de bevindingen van een
bouwkostanalyse en de contouren voor een mogelijk betoelagingssysteem met de
sector van de revalidatieconventies besproken. Daarop zullen we verder werken
om in 2022 een volledig uitgewerkt betoelagingssysteem voor de infrastructuur
van de revalidatieconventies aan de Vlaamse Regering voor te leggen.
We zijn de ICT-applicaties van VIPA aan het vernieuwen. Het e-loket, genaamd
eVIPA, voor de klassieke VIPA-betoelagingsvorm is operationeel.
Het Steunpunt WVG voerde een studie uit om de waarde die aan elke parameter
in het financieringssysteem van de ziekenhuizen wordt toegekend, evenals de
opportuniteit van elke parameter, te evalueren. Deze opdracht werd uitgebreid.
Het eindrapport van de uitbreiding van de studieopdracht werd in 2021 nog niet
opgeleverd gezien de simulatietool nog volop getoetst diende te worden op
bruikbaarheid voor alternatieve scenario's en dus op flexibiliteit.
Er werden in 2021 door VIPA strategische forfaits toegekend aan algemene,
psychiatrische en revalidatieziekenhuizen in uitvoering van de beslissing van de
Vlaamse Regering van april 2021 omtrent precaire dossiers (golf 1 en golf 1 bis).
Ook de dossiers van golf 2 werden voorbereid voor finale goedkeuring begin 2022.
1.1.2. OD We voeren een onderbouwd en strategisch infrastructuurbeleid met oog
voor duurzaamheid en integrale toegankelijkheid.
Een aangepast ministerieel besluit met geactualiseerde duurzaamheidscriteria,
geïnspireerd op GRO (het duurzaamheidsinstrument van het Facilitair Bedrijf), is
van toepassing op dossiers ontvankelijk vanaf 1 september 2021. Het
onderzoeksproject voor de verdere uitbreiding van GRO (‘Zorg addendum’) liep af
eind 2021. In de loop van 2022 bekijken we hoe en volgens welk tijdspad we het
Zorg addendum best kunnen implementeren in een nieuwe aanpassing van het
MB.
Wat betreft multifunctionele infrastructuur zorg-wonen is een nota uitgewerkt die
we bespreken met het agentschap Wonen.
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We hebben ingezet op kennisontwikkeling over brandveiligheid en rookbeheersing
in zorggebouwen, voortbouwend op resultaten van de onderzoeksopdrachten. Zo
werd de Steunpuntonderzoeksopdracht ‘beoordelingskader brandveiligheid in
2021’ afgerond. Op basis daarvan werkten we aan een beoordelingskader voor
brandveiligheid dat we sectoroverschrijdend kunnen inzetten voor diverse
planconcepten, rekening houdend met de specifieke zorgcontext. We actualiseren
hiermee het bestaande beoordelingskader voor brandveiligheid in ouderenzorg en
kinderopvang en we breiden de regelgeving brandveiligheid uit naar de andere
sectoren binnen het beleidsdomein. In overleg met het VAPH en Opgroeien
(Jeugdhulp) werden de 2 basisopties voor het regelgevend kader uitgewerkt en
afgestemd met de technische commissie brandveiligheid (TCB). We voorzien voor
brandveiligheid een regelgevend kader op basis van zelfevaluatie en een
regelgevend kader op basis van attestering door derden. Voor het kader op basis
van zelfevaluatie werd de opdracht voor het ontwikkelen van een tool voor
zelfevaluatie brandveiligheid in voorzieningen WVG gelanceerd. Voor het kader op
basis van attestering werd ondertussen ook de uitwerking van overkoepelende
brandveiligheidsnormen opgestart. De uitwerking gebeurt in overleg met de
sectoren en de TCB.
1.2. Budgettair kader
ZORGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2021

TO

2e BA

BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

0

0

0

0

Toelagen
OI

0

158

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

23.585

23.394

0

0

0

0

Totaal

23.585

23.552

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting:
De 158 keuro heeft betrekking op het wegvallen van de alternatieve ESR-schuld
(zie GB0-9GIFASX-OI).
De 23.394 keuro bij overige ontvangsten (OL/OP) heeft betrekking op de aflossing
van een C2-vordering door de ziekenhuizen binnen A1/A3 Budget Financiële
Middelen (BFM) ziekenhuizen (zie GB0-9GIFASX-OP).
ZORGINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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ESRuitgaven
WT, LO,
PR

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

Toelagen
IS

476.056

439.205

428.592

397.340

428.640

418.027

Overige
LE, PA,
andere

369.869

369.869

459.370

369.869

369.869

459.370

848.275

811.424

890.312

769.559

800.859

879.747

Totaal

Inhoudelijke toelichting:
De toelagen worden hierna verder toegelicht onder de begrotingsartikelen GB01GIF2SX-IS en GB0-1GIF5SX-IS.
De overige uitgaven hebben betrekking op GB0-1GIF2SX-LE.
1.2.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
GB0-9GIFASX-OI – VIPA
Korte inhoud begrotingsartikel
Op dit begrotingsartikel worden de kapitaalbedragen uit de toekomstige
gebruikstoelagen geregistreerd die wegvallen ten gevolge van de voortijdige
stopzetting van de alternatieve subsidie. Elke lopende alternatieve subsidie werd
voor het totaal van de toekomstige kapitaaldelen als ESR-schuld ingeboekt onder
GB0-1GIF2SX-LE. Dit is in de veronderstelling dat de gebruikstoelagen voor die
alternatieve subsidie nog tot en met jaar twintig worden uitbetaald. In sommige
gevallen wordt het project vroegtijdig beëindigd. Hierdoor vervallen ook de
toekomstige gebruikstoelagen alsook het daarin besloten kapitaaldeel waardoor
dus ook een deel van de ESR-schuld vervalt.
(duizend euro)
2021
2e BA
Uitvoering

AO

TO

LO

0

0

0

158

0

0

Inhoudelijke toelichting
Eind 2020 verviel een project met nog 10 toekomstige gebruikstoelagen waarvan
de 10 toekomstige kapitaaldelen voor een totaalbedrag van 158.000 euro
wegvielen.
GB0-9GIFASX-OP – VIPA
Korte inhoud begrotingsartikel
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Dit begrotingsartikel dekt de terugbetaling van de vordering van 70.755 keuro
(A1/A3 BFM C2 middelen) die vorig jaar werd ingeboekt en die over een periode
van 3 jaar of normaliter voor 23.585 keuro per jaar wordt afgelost.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

23.585

0

0

Uitvoering

23.394

0

0

Inhoudelijke toelichting
De herberekening op basis van afrekeningen impliceert een iets lagere vordering
met ook een lagere terugbetaling van 23.394 keuro.
Uitgavenartikelen
GB0-1GIF2SB-WT – VLABZORGINVEST
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel bevat de middelen die voorzien worden voor investeringen
teneinde de historische achterstand in de welzijns- en gezondheidssectoren in de
Vlaamse Rand weg te werken.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

2.350

2.350

VEK
BU
2.350

2e BA
2.350

2e BA-JR
2.350

BU
2.350

Inhoudelijke toelichting
De subsidie aan Vlabinvest Apb werd conform het BVR volledig vastgelegd en
vereffend in 2021.
GB0-1GIF2SX-IS – VIPA
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het VIPA met betrekking tot:
− Werkingskosten;
− Alternatieve subsidies: het intrestdeel dat ESR-matig moet aangerekend
worden. Het kapitaaldeel zit onder het LE-artikel;
− Forfaits:
o Ziekenhuizen (instandhouding + strategisch forfait);
o Ouderenforfait;
o VAPH-forfait;
− Revalidatieziekenhuizen;
− A1/A3 BFM: ESR-kost: in hoofdzaak het intrestdeel dat dient aangerekend
te worden. Het kapitaaldeel zit onder het LE-artikel.
− Klimaatsubsidies: het aandeel van het VIPA.
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(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

372.435

2e BA-JR
378.750

VEK
BU
368.137

2e BA
372.435

2e BA-JR
368.185

BU
357.572

Inhoudelijke toelichting
De evoluties bij het VEK kunnen als volgt worden verklaard:
− Van 2e BA => 2e BA – JR: 372.435 keuro – 368.185 keuro = 4.250 keuro.
Dit betreft een interne herverdeling uitsluitend in VEK van 4.250 keuro naar
de klassieke subsidies (GB0-1GIF5SX-IS) om de 3e Covid-compensatie te
kunnen uitbetalen.
− Van 2e BA-JR => BU: 368.185 keuro – 357.572 keuro = 10.613 keuro.
Dit omvat volgende 2 mutaties:
o Vermindering van het ESR-deel alternatieve investeringstoelage
door de eerder vermelde weggevallen toekomstige ESR-schuld
alternatieve subsidies: -6 keuro
o Vermindering ESR-deel A1/A3 op basis van de brief BFM A1/A3 van
31 juli 2021: -10.607 keuro.
Het VAK ligt vanaf 2e BA-JR steeds 10.565 keuro hoger dan het VEK en dit ten
gevolge van:
− Herverdeling van 4.250 keuro naar de klassieke subsidies (GB0-1GIF5SXIS) verminderde enkel het VEK en niet het VAK waardoor het VAK 4.250
keuro hoger bleef dan het VEK.
− Toevoeging van 6.315 keuro vanuit het VAK van de klassieke subsidies voor
het eigen VIPA- aandeel van het Vlaams Klimaatfonds (ter aanvulling van
de dotatie vanuit het VKF van 8.200 keuro)
GB0-1GIF2SX-LE – VIPA
Korte inhoud begrotingsartikel
Het betreft het kapitaaldeel van de volgende uitgaven dat niet ESR-matig moet
aangerekend worden:
− Gebruikstoelagen;
− A1/A3 BFM.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

369.869

2e BA-JR
369.869

VEK
BU
459.370

2e BA
369.869

2e BA-JR
369.869

BU
459.370

Inhoudelijke toelichting
De overgang van 2e BA-JR naar BU bedraagt voor zowel het VAK als het VEK 89.501
keuro en wordt als volgt verklaard:
− BFM A1/A3: op basis van geactualiseerde cijfers werd voor de
ziekenhuisschuld een extra aflossing van 89.357 keuro bepaald.
− Alternatieve schuld: eenmalige aflossing van de schuld van 144 keuro. Dit
betreft de 158 keuro onder GB0-9GIFASX-OI na aftrek van de 14 keuro die
sowieso is inbegrepen in de gebruikstoelage.
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GB0-1GIF5SX-IS – VIPA
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het VIPA met betrekking tot:
− De klassieke infrastructuursubsidies die over de bouwperiode worden
uitbetaald;
− De subsidie voor de COVID-19-compensaties o.b.v. de bijkomende
besluiten die in juli en december 2021 werden goedgekeurd (verder
respectievelijk Covid II en Covid III gezien reeds een eerste COVID-19compensatie werd toegerekend aan 2020).
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

103.621

VEK

2e BA-JR

BU

60.455

60.455

2e BA

2e BA-JR

24.905

BU

60.455

60.455

Inhoudelijke toelichting
De overgang van 2e BA-JR naar BU werd in de onderstaande tabel weergegeven.

klassieke investeringsdotatie (in
euro)

omschrijving
inboeking 2e BA
herverdeling vanuit VIA-6 Covid
II
herverdeling vanuit VIA-6 Covid
III
interne herverdeling vanuit
GB0-1GIF2SX-IS - Covid III
VEK-buffer
totaal

bedrag
24 905 000
15 300 000
11 000 000

4 250 000
5 000 000
60 455 000

Ten eerste werd het nodige krediet toegevoegd voor de 2 COVID-19compensaties:
− Voor Covid II: toevoeging vanuit VIA-6 voor 15.300 keuro
− Voor Covid III=
o Herverdeling vanuit VIA-6: 11.000 keuro
o Herverdeling vanuit GB0-1GIF2SX-IS: 4.250 keuro
Ten tweede werd voor het voldoen aan de lopende betalingen voor de klassieke
subsidie ook nog 5.000 keuro toegevoegd.

1.2.2. Overige entiteiten onder gezag: Vlaams
Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Infrastructuurfonds

voor

Omschrijving
Het VIPA staat in
zorgvoorzieningen.

voor

de

infrastructuursubsidies

aan

de

welzijns-

en
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Ontvangsten
De ontvangsten betreffen:
− de toelagen zoals hiervoor vermeld onder begrotingsartikels GB0-1GIF2SXIS en GB0-1GIF5SX-IS;
− de bedragen voor de aflossing van de ESR-schuld onder GB0-1GIF2SX-LE;
− de terugbetaling van de vordering A1/A3 BFM – C2 zoals vermeld onder
begrotingsartikel GB0-9GIFASX-OP;
− de weggevallen alternatieve schuld van 158 keuro zoals vermeld onder
GB0-9GIFASX-OI;
− diverse kleinere ontvangsten voor 50keuro m.b.t. waarborgpremies en
terugvordering subsidies;
− een extra toelage van het klimaatfonds van 8.200 keuro in VAK en VEK.
Uitgaven
VEK:
Uitgaven (in VEK) in keuro

Budget

uitvoering

delta

I. ESR-uitgaven
AGI001

werkingskosten

427

124

-303

AGI002

klassieke

51 000

55 231

4 231

AGI003

alternatieve (intrestdeel)

57 951

57 945

-6

AGI004

personen met handicap

3 000

1 945

-1 055

AGI005

ouderenforfait

0

-824

-824

AGI006

ESR-kost A1/A3 BFM

100 351

89 743

-10 608

AGI007

instandhoudingsforfait

140 667

134 579

-6 089

strategisch forfait bouwkalender

53 373

53 380

6

AGI008 + AGI012

strategisch forfait - oude precaire

10 457

9 129

-1 327

0

1 812

1 812

50

0

-50

15 600

3 170

-12 430

2 269

2 269

0

strategisch forfait - nieuwe precaire
AGI009

hypotheekkosten

AGI011+18

Klimaatfonds + cofinanciering

AGI014

revalidatieziekenhuizen (intrestdeel)

AGI022

Covid-compensatie II

15 300

15 245

-55

AGI023

Covid-compensatie III (ventilatie)

15 250

15 244

-6

0

158

158

0

-4 573

-4 573

ESR-kost

465 695

434 577

-26 697

AGI016

alternatieve schuld

106 233

106 378
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AGI017 (1)

BFM (excl. revalidatieziekenhuizen)

256 820

346 177

89 357

AGI017 (2)

revalidatieziekenhuizen

6 816

6 816

0

AGI024
AGI099

alternatieve subsidie: weggevallen
vordering VG
Covid-compensatie I: overlopende
rekening

II. Schuldaflossing
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AGI020

aflossing C2

23 585

23 394

-191

kapitaalaflossing

393 454

482 764

89 310

Totaal (exclusief saldo)

859 149

917 341

58 192

Hieronder de toelichting bij de belangrijkste evoluties van de uitgaven in VEK:
AGI002: Klassieke subsidies:
− Ten gevolge van een blijvend hoog facturatieritme bij de aannemers, blijft
de uitvoering van 55.231 keuro in lijn van de uitvoering van vorig jaar.
− Bij BO2021 was er 46.000 keuro betaalkrediet voorzien. Dit werd nog
verhoogd met:
o 5.000 keuro extra dotatie op basis van de VEK-buffer
o Een intering op het saldo met 4.231 keuro.
AGI004: Personen met handicap:
Van de 3.000 keuro kon er 1.945 keuro worden toegekend. De projecten worden
gradueel opgestart maar beginnen nu toch een sneller ritme aan te vatten.
AGI005: ouderenforfait:
− Sinds 2020 is het ouderenforfait overgedragen aan het agentschap Zorg en
Gezondheid.
− In 2020 werd het VIPA nog gedelegeerd om de betalingen uit te voeren.
Vanaf 2021 zit de betaling bij het Agentschap voor Vlaamse Sociale
Bescherming.
− Het forfait wordt maar uitbetaald na controle op de ingebruiknames. De
controles op de ingebruiknames van het laatste kwartaal 2020 konden maar
plaats vinden in 2021 gezien hierop steeds een kwartaal vertraging zit.
− Eind vorig jaar werd de aan 2020 nog toe te rekenen kost geraamd op 1.000
keuro. Door de impact van Corona op het bouwproces en de vertraging in
de logistieke keten werden uiteindelijk heel wat minder ingebruiknames
gerealiseerd waardoor de overlopende rekening voor 824 keuro onbenut
bleef. Dit resulteerde in een negatieve aanrekening in 2021 voor dit
programma.
Ziekenhuizen (deel A1/A3 BFM):
AGI006: ESR-kost A1/A3 BFM: nam af met 10.607 keuro. Dit werd verder
toegelicht onder begrotingsartikel GB0-1GIF2SX-IS in de uitleg over het VEK-deel.
AGI007: instandhoudingsforfaits: kenden een onderbesteding met 6.089 keuro
ten gevolge van een kleinere impact van de BFM-correctiefactor en een kleiner dan
verwachte financiële impact van de wijzigingen in parameters.
AGI008: nieuwe precaire dossiers: de eerste ronde aan nieuwe precaire
dossiers werd in 2021 goedgekeurd. De budgettaire weerslag is er pas vanaf
ingebruikname en voor het merendeel van de dossiers is dit ten vroegste vanaf
2025/2026. Uitzondering hierop vormen de autofinancieringsdossiers die reeds
eerder met de werken mochten starten en waardoor de ingebruikname reeds in
2022 kon plaats vinden. Het betaalde bedrag van 1.812 keuro heeft dan ook
betrekking op die dossiers. Dit werd grotendeels gecompenseerd door o.m. de
onderbesteding van de oude precaire dossiers (1.327 keuro) en de onderbesteding
m.b.t. het infrastructuurforfait voor personen met een handicap.
AGI017: (onder II Schuldaflossing): de afname van het kapitaaldeel met
89.357 keuro stemt overeen met wat onder GB0-1GIF2SX-LE werd toegelicht
AGI011+AGI018: Klimaatfonds:
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−
−
−

Initieel was bij begrotingsopmaak een betaalkrediet van 8.400 keuro
voorzien via intering op het saldo.
Ten gevolge van de dotatie van het klimaatfonds werd bij
begrotingscontrole de bijkomende 8.200 keuro zowel in VAK als in VEK
bijgeschreven.
De uitvoering van de projecten en uitbetaling van de 2e betaalschijf komt
omwille van Corona en de logistieke problemen maar gradueel op gang.

AGI022+AGI023:
− In juli 2021 was er regelgevend reeds een 2e covidcompensatie (waarbij de
eerste gebaseerd is op regelgeving in 2020) voor 15.300 keuro
goedgekeurd. Midden december werd een 3e covidcompensatie voor 15.250
keuro goedgekeurd.
− De uitvoering ligt iets lager door een paar vervallen erkende eenheden (de
compensaties werden forfaitair toegekend op basis van de erkende
eenheden).
AGI099: Covid-compensatie 2020: negatieve uitgave:
− In 2020 werd een eerste covidcompensatie roerende en onroerende
infrastructuur en beschermingsmateriaal en desinfecteringsproducten
opgestart. Er werd zowel een forfaitair deel als een bijkomende subsidie
uitbetaald op basis van effectief ingediende facturen
− De afwikkeling van de effectief ingediende facturen spreidde zich over 202021.
− Op 1/1/2021 waren nog niet alle betalingen afgesloten. Vandaar dat er op
basis van een raming nog een bedrag werd toegerekend aan boekjaar 2020
zodat de budgettaire last volledig aan 2020 kon worden toegerekend.
− Bij de finale afrekening bleek voor 4.573 keuro minder uitbetaald te moeten
worden dan geraamd. Dit bedrag is een negatieve uitgave en vermindert
de globale uitgaven.
VAK:
Uitgaven (in VAK) in
keuro

In euro

Budget

uitvoerin
g

427

33

-394

delta

I. ESR-uitgaven
AGA001

werkingskosten

AGI002

klassieke

93 886

54 586

-39
300

AGI003

alternatieve (intrestdeel)

57 951

57 945

-6

AGI004

personen met handicap

3 000

1 945

-1 055

AGI005

ouderenforfait

0

-824

-824

AGI006

ESR-kost A1/A3 BFM

100 351

89 743

AGI007

instandhoudingsforfait

144 917

134 579

strategisch forfait bouwkalender

53 373

53 380

6

strategisch forfait - oude precaire

10 457

9 129

-1 327

0

1 812

1 812

50

0

-50

14 715

14 648

-67

2 269

2 269

0

AGI008 + AGI012

strategisch forfait - nieuwe precaire

-10
608
-10
338

AGI009

hypotheekkosten

AGI011+18

Klimaatfonds + cofinanciering

AGI014

revalidatieziekenhuizen (intrestdeel)

AGI022

Covid-compensatie II

0

15 247

15 247

AGI023

Covid-compensatie III (ventilatie)

0

15 245

15 245
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AGI024

alternatieve subsidie: weggevallen vordering
VG

0

158

158

AGI099

Covid-compensatie I: overlopende rekening

0

-4 573

-4 573

ESR-kost

481 396

445 323

-46
903

AGI016

alternatieve schuld

106 233

106 378

145

AGI017 (1)

BFM (excl. revalidatieziekenhuizen)

256 820

346 177

89 357

AGI017 (2)

revalidatieziekenhuizen

6 816

6 816

0

AGI020

aflossing C2

23 585

23 394

-191

393 454

482 764

89 310

II. Schuldaflossing

kapitaalaflossing

Hieronder ook de toelichting van de evolutie van de uitgaven in VAK (in keuro)
voor de programma’s waar VAK verschilt van VEK:
AGI002 – Klassieke subsidies: het startpunt voor het besteedbaar VAK is de
103.621 keuro verminderd met een buffer van 9.773 keuro zoals bepaald bij de
meerjarenbegroting. Dit resulteert in het beschikbare VAK van 93.848 keuro.
Hierop dienen een aantal compensaties in mindering gebracht te worden (zoals in
detail weergegeven). De resultante van 54.603 keuro kan ingezet worden voor
klassieke dossiers. Hiervan werd effectief 54.586 keuro vastgelegd.

berekening beschikbaar budget (in keuro):
I. Beschikbaar VAK voor dossiers:

2021

beschikbaar VAK klassieke na buffer (zie meerjaren)

93 848

- herverdeling VSB (zie MJB)

-3 420

- coronacompensatie (december)

-15 245

ventilatiecompensatie (vrijdag 17/12)

-15 245

- opgroeien (niet doorgegaan)
- compensatie VKF (december)
+ terugzetten oude precaire dossiers (MJB)

0
-6 315
2 792

- herverdeling nieuwe precaire

-1 812

beschikbaar voor klassieke

54 603

AGI007: Instandhoudingsforfait: het budget ligt 4.250 keuro hoger dan het
VEK. Dit werd ook reeds bij de toelagen geduid: er was met name enkel een
compensatie in VEK naar de klassieke subsidies.
AGI011+AGI018: klimaatsubsidies: net zoals bij de klassieke subsidies betreft
het investeringsprojecten waarvoor eerst het volledige bedrag wordt vastgelegd
onder VAK en de betalingen gespreid in de tijd op het VEK worden aangerekend.
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De 14.648 keuro betreft de vastlegging voor in hoofdzaak oproep 7 aangevuld met
enkele kostprijsverhogingen
AGI022+23: het VAK-deel van het budget werd gecompenseerd op de klassieke
subsidies.
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XI. APPARAATSKREDIETEN
BELEIDSVELD

EN

BEGROTINGSPROGRAMMA’S

ZONDER

1. Apparaatskredieten
BELEIDSDOMEIN G – Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
2021

AO

TO

LO

(duizend euro)
VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

3.967

726

0

188.857

189.534

2e
aanpassing
BA-JR

3.967

726

0

201.056

201.849

BU

3.560

811

0

192.436

191.709

1.1. PROGRAMMA GA - GB0 – DEPARTEMENT WVG (minister Beke)
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

3.967

726

0

74.577

75.085

2e
aanpassing
BA-JR

3.967

726

0

77.419

77.927

BU

3.560

811

0

70.979

71.828

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De budgetevolutie en de begrotingsuitvoering van de apparaatskredieten worden
geduid bij de onderliggende begrotingsartikels.
Ontvangstenartikelen
GB0-9GAFAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de ontvangsten met betrekking tot de
interne werking van het Departement WVG. Het betreft echter in hoofdzaak de
premies voor de tewerkstelling Sociale Maribel bij het Departement WVG en het
Departement CJM, waarbij het Departement WVG optreedt als coördinator van het
globale dossier.
(duizend euro)
2021
2e
aanpassing
BA

AO
3.967

TO

LO
0

VAK
0

VEK
0

0
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2e
aanpassing
BA-JR

3.967

0

0

0

0

BU

3.560

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting
De ontvangsten met betrekking tot de interne werking werden initieel geraamd op
5 keuro; de reële ontvangsten (29 keuro) lagen hoger dan deze raming mede door
de verkoop van een aantal dienstwagens.
De ontvangsten op dit begrotingsartikel bestaan voornamelijk uit de stortingen met
betrekking tot de tewerkstelling Sociale Maribel binnen de rechtspersoon
departementen van de Vlaamse Gemeenschap. De reële ontvangsten (3.531
keuro) lagen lager dan wat werd begroot (3.962 keuro). Vanaf 2021 werden er 11
bijkomende functies Sociale Maribel toegekend. Doordat deze nieuwe
personeelsleden in de loop van 2021 in dienst zijn gekomen, zit deze
personeelsuitbreiding nog niet volledig vervat in de reële ontvangsten van 2021.
Dit zal wel het geval met de stortingen in 2022. Een andere reden voor het verschil
in ontvangsten is de beslissing van het Beheerscomité van het Fonds Sociale
Maribel van de Overheidssector om het aantal functies Sociale Maribel binnen de
rechtspersoon departementen van de Vlaamse Gemeenschap te verminderen met
3,5 VTE (119 keuro) ten gevolge van de verzelfstandiging van het KMSKA. Deze
beslissing was nog niet ingecalculeerd bij de raming van de ontvangsten.
GB0-9GAFTZY-OW - FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR
OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
Korte inhoud
Bij de overheveling van provinciale bevoegdheden naar de Vlaamse overheid
werden in 2018 een aantal statutaire personeelsleden van de provincies
overgeheveld naar het Departement WVG en vervolgens ter beschikking gesteld
van voorheen provinciale instellingen. De salarissen en toelagen van deze
personeelsleden worden uitbetaald door het Departement WVG en vervolgens
teruggevorderd. Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van een
begrotingsfonds. Uitgaven die met deze ontvangsten worden gefinancierd, worden
aangerekend op artikel GB0-1GAF4ZY-LO van de uitgavenbegroting.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

529

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

0

529

0

0

0

BU

0

508

0

0

0

Inhoudelijke toelichting
Het verschil tussen de raming en de reële ontvangsten heeft te maken met de
uitstroom van één van de betrokken personeelsleden.
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GB0-9GAFTZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van
het Departement WVG die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald door het
Departement WVG en worden deze vervolgens teruggevorderd. Daarnaast staat
het departement, conform het decreet van 15 december 2006, in voor de betaling
van de salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel consulenten
tewerkgesteld bij de EVA’s OPZ Geel en OPZC Rekem. Het departement ontvangt
van beide instellingen een bedrag dat de uitgaven compenseert. Dit
begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van een begrotingsfonds. Uitgaven die
met deze ontvangsten worden gefinancierd worden aangerekend op artikel GB01GAF4ZZ-LO van de uitgavenbegroting.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

197

0

0

0

2e
aanpassing
BA-JR

0

197

0

0

0

BU

0

303

0

0

0

Inhoudelijke toelichting
De reële ontvangsten in 2021 lagen hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dit komt
door de verlenging van één detachering die nog niet was ingecalculeerd bij het
opmaken van de raming en doordat bij een andere detachering een achterstand in
de terugvorderingen werd weggewerkt.
Uitgavenartikelen
GB0-1GAF2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud
Op dit begrotingsartikel worden de lonen en toelagen aangerekend van de
personeelsleden van het Departement WVG. De taakinvulling van de
personeelsleden van het Departement WVG ressorteerde in 2021 zowel deels onder
bevoegdheid van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding als deels onder de bevoegdheid van de Vlaams minister
bevoegd voor Justitie.
(duizend euro)
2021
2e
aanpassing
BA

AO

TO
0

LO
0

VAK
0

66.589

VEK
66.589
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2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

67.571

67.371

BU

0

0

0

62.546

62.546

Inhoudelijke toelichting
Het verschil tussen ‘2e aanpassing BA’ en ‘2e aanpassing BA-JR’ heeft te maken
met de herverdelingen van budget die doorheen het jaar werden uitgevoerd. Ter
compensatie van de indexverhoging vanaf de lonen van oktober 2021 werd er 539
keuro aan budget (in VAK en VEK) herverdeeld vanuit de indexprovisie. Met ingang
van 1 juni 2021 werden de taken en personeelsleden inzake beleidsinformatie en
data vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid overgeheveld naar het
Departement WVG. Bij begrotingsopmaak 2022 werd het budget hiervoor recurrent
overgedragen; voor het begrotingsjaar 2021 werd dit ondervangen met een
herverdeling van het budget gerekend aan 7/12en (943 keuro in VAK en VEK). Er
werd 500 keuro (in VAK en VEK) herverdeeld naar het budget werking van het
Departement WVG (begrotingsartikel GB0-1GAF2ZZ-WT); deze overheveling had
betrekking op de IT-toepassing Modular (zorginspectie). Tenslotte werd er nog 200
keuro (enkel in VEK) herverdeeld naar het budget werking van het Departement
WVG; dit om een tekort aan vereffeningskredieten te ondervangen op het budget
werking.
Als verklaring voor het verschil tussen de begrotingsuitvoering en het budget zijn
er meerdere effecten die een rol spelen; de belangrijkste worden hier toegelicht.
In juli 2020 keurde de Vlaamse Regering 2 personeelsuitbreidingen goed bij het
Departement WVG (VR 2020 1707 DOC.0818 – cluster WVGA; VR 2020 1007
DOC.0800 – cluster justitie). Het budget voor deze personeelsuitbreidingen was
integraal beschikbaar op begrotingsjaar 2021; de aanwervingen verliepen
gefaseerd doorheen 2021. Dit verklaart grotendeels het verschil tussen de
begrotings- en uitvoeringscijfers. Het gaat hier weliswaar over een eenmalig saldo
dat zal verdwijnen van zodra de personeelsuitbreiding op kruissnelheid is. Op de
kosten verbonden aan het woon-werkverkeer was er ook in 2021 een
onderbenutting van de kredieten omwille van de coronapandemie; er werd immers
nog veelvuldig aan thuiswerken gedaan wat maakt dat personeelsleden de
verlenging van hun abonnement voor het woon-werkverkeer uitstelden.
GB0-1GAF2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel omvat de werkings- en investeringsmiddelen (personeel, ICT,
facilities) van het Departement WVG. Het gaat hier zowel over de
werkingsmiddelen met betrekking tot personeelsleden van het Departement WVG
wiens taakinvulling in 2021 ressorteerde onder bevoegdheid van de Vlaams
minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding als deze
onder de bevoegdheid van de Vlaams minister bevoegd voor Justitie.
(duizend euro)
2021
2e
aanpassing
BA

AO

TO
0

LO
0

VAK
0

7.452

VEK
7.960
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2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

8.062

8.770

BU

0

0

0

7.918

8.767

Inhoudelijke toelichting
Het verschil tussen ‘2e aanpassing BA’ en ‘2e aanpassing BA-JR’ heeft te maken
met de herverdelingen van budget die doorheen het jaar werden uitgevoerd. Met
ingang van 1 juni 2021 werden de taken en personeelsleden inzake
beleidsinformatie en data vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid overgeheveld
naar het Departement WVG. Bij begrotingsopmaak 2022 werd het budget hiervoor
recurrent overgedragen; voor het begrotingsjaar 2021 werd dit ondervangen met
een herverdeling van budget (110 keuro in VAK en VEK). Er werd vanuit het budget
lonen van het Departement WVG (begrotingsartikel GB0-1GAF2ZZ-LO) 500 keuro
(in VAK en VEK) herverdeeld naar het budget werking van het Departement WVG;
deze overheveling had betrekking op de IT-toepassing Modular (Zorginspectie).
Tenslotte werd er nog 200 keuro in VEK herverdeeld vanuit het budget lonen van
het Departement WVG; dit om een tekort aan vereffeningskredieten te
ondervangen op het budget werking.
Ook in 2021 was er nog een onderbenutting van de kredieten omwille van de
coronapandemie voornamelijk op de kosten verbonden aan dienstverplaatsingen
en catering. Van deze onderbenutting werd gebruik gemaakt om ook in 2021
verder te investeren in het ter beschikking stellen van thuiswerkmateriaal voor
personeelsleden.
GB0-1GAF4ZY-LO - FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR
OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
Korte inhoud
Bij de overname van provinciale bevoegdheden door de Vlaamse overheid werden
vanaf 2018 een aantal statutaire personeelsleden van de provincies overgeheveld
naar het Departement WVG en vervolgens ter beschikking gesteld van voorheen
provinciale instellingen. De salarissen en toelagen van deze personeelsleden
worden uitbetaald door het Departement WVG en vervolgens teruggevorderd. Dit
begrotingsartikel is de uitgavenzijde van een begrotingsfonds. Deze uitgaven
worden gefinancierd met de ontvangsten die worden aangerekend op artikel GB09GAFTZY-OW van de middelenbegroting.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

529

529

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

650

650

BU

0

0

0

508

508

Inhoudelijke toelichting
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Het VAK en VEK van de 2e aanpassing BA-JR omvat het overgedragen saldo van
de vorige jaren ten bedrage van 142 keuro en de ontvangsten van het lopend jaar
voor een bedrag van 508 keuro.
Het verschil tussen wat initieel geraamd werd en de reële ontvangsten heeft te
maken met de uitstroom van één van de betrokken personeelsleden.
GB0-1GAF4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud
In voorkomend geval worden de salarissen en toelagen van personeelsleden van
het Departement WVG die met verlof voor opdracht zijn, uitbetaald door het
Departement WVG en worden deze vervolgens teruggevorderd. Daarnaast staat
het Departement, conform het decreet van 15 december 2006, in voor de betaling
van de salarissen en toelagen voor de aalmoezeniers en moreel consulenten
tewerkgesteld bij OPZ Geel en OPZC Rekem. Het Departement ontvangt van beide
instellingen een bedrag dat de kosten voor salarissen en toelagen compenseert.
Dit begrotingsartikel is de uitgavenzijde van een begrotingsfonds. Deze uitgaven
worden gefinancierd met de ontvangsten die worden aangerekend op artikel GB09GAFTZZ-OW van de middelenbegroting.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

7

7

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

1.136

1.136

BU

0

0

0

7

7

Inhoudelijke toelichting
Het VAK en VEK van de 2e aanpassing BA-JR omvat het overgedragen saldo van
de vorige jaren ten bedrage van 840 keuro en de ontvangsten van het lopend jaar
voor een bedrag van 296 keuro.
Het bedrag van de gerealiseerde uitgaven lag in lijn met wat initieel werd geraamd.
1.2. PROGRAMMA GA - GD0 – JONGERENWELZIJN
2021

AO

TO

(duizend euro)

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

91.573

91.742

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

99.017

99.302

BU

0

0

0

97.578

96.237

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
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De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering van
apparaatskredieten wordt geduid bij de onderliggende begrotingsartikels.

de

Uitgavenartikelen
GD0-1GAF2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud
Hier worden de lonen van de personeelsleden tewerkgesteld bij het agentschap
Opgroeien ingeschreven.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

88.535

88.535

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

91.204

91.204

BU

0

0

0

89.906

89.906

Inhoudelijke toelichting
Na de begrotingsaanpassing werd er nog een budget van 1.850 keuro herverdeeld
uit de coronaprovisie voor de versterking van OCJ en de SDJ en 100 keuro uit de
relanceprovisie voor project 141 – versterking tegen intra-familiaal geweld (de
ideale wereld).
Het overschot is voornamelijk te wijten aan het feit dat er een vertraging zit tussen
het toekennen van de uitbreidingsbudgetten, budgetten uit de corona- en
relanceprovisie en de effectieve tewerkstelling van nieuwe personeelsleden door
de vele selectieprocedures die moeten doorlopen worden, het niet direct vinden
van de juiste profielen en dergelijke.
Specifiek wat de coronaprovisie betreft, die werd jaaroverschrijdend toegekend
(van april 2021 tot maart 2022), terwijl het loonbudget een jaarbudget is. Dus de
drie maanden werden sowieso niet aangerekend op loonbudget 2021. Dit creëert
bijgevolg een onderbenutting van het loonbudget.
GD0-1GAF2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Hier worden de werkings- en investeringsuitgaven van het agentschap Opgroeien
ingeschreven.
(duizend euro)
2021
2e
aanpassing
BA

AO

TO
0

LO
0

VAK
0

3.038

VEK
3.207
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2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

7.813

8.098

BU

0

0

0

7.672

6.331

Inhoudelijke toelichting
Na de begrotingsaanpassing werd er nog 240 keuro herverdeeld vanuit de
coronaprovisie voor de werkingsuitgaven gerelateerd aan de versterking van OCJ
en SDJ alsook 570 keuro voor Blended care uit de relanceprovisie (project 113).
Het werkingsbudget werd quasi volledig vastgelegd in 2022, enkel het deel voor
de reiskosten werd niet volledig aangewend. De vereffeningskalender zorgt echter
wel voor onderaanwending van 1,6 mio euro in VEK.
1.3. PROGRAMMA GA - GE0 – ZORG EN GEZONDHEID
2021

AO

TO

LO

(duizend euro)
VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

22.707

22.707

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

24.620

24.620

BU

0

0

0

23.879

23.644

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De evolutie van de budgetten en de begrotingsuitvoering van
apparaatskredieten wordt geduid bij de onderliggende begrotingsartikels.

de

Uitgavenartikelen
GE0-1GAF2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud
Vanuit dit begrotingsartikel worden de wedden, de toelagen en de voordelen in
natura van de personeelsleden van het agentschap Zorg en Gezondheid betaald.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

20.397

20.397

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

22.158

22.158

BU

0

0

0

21.730

21.728
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Inhoudelijke toelichting
Het loonkrediet werd aangepast in functie van het opvangen van de
indexverhoging. Er werden mobiele equipes opgericht ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie, hiervoor werden tevens middelen toegekend.
De onderbenutting is onder andere te wijten aan een vertraging in de wervingen.
GE0-1GAF2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel voorziet in de werkingsmiddelen van het agentschap, zowel
voor de dagelijkse werking als voor het beschikbaar houden, het onderhouden en
herstellen van de bestaande ICT-omgeving.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

2.310

2.310

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

2.462

2.462

BU

0

0

0

2.149

1.916

Inhoudelijke toelichting
Er werd een krediet toegekend van 262 keuro voor werkingskosten van de mobiele
equipes. Er werd 110 keuro overgeheveld naar het Departement WVG voor de
werkingskosten van de overgedragen personeelsleden. De onderbenutting op de
werkingsuitgaven is het gevolg van de aangepaste werking van het agentschap als
gevolg van de COVID-19-pandemie.
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2. Begrotingsprogramma’s zonder beleidsveld
2.1. Programma GB – Provisies
GB0-1GBF2FA-PR - VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD
Korte inhoud
De Vlaamse Regering en de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers
van de Vlaamse social/non-profitsectoren uit de private en publieke sector sluiten
meerjarige intersectorale sociale akkoorden (“VIA”, Vlaams Intersectoraal
Akkoord).
In deze intersectorale akkoorden worden maatregelen afgesproken rond:
− de verhoging van de koopkracht van de personeelsleden;
− de verbetering van de kwaliteit van het werken;
− de uitbreiding van het aanbod, in het kader van het uitbreidingsbeleid.
De maatregelen die in VIA zijn afgesproken, worden omgezet in regelgeving door
de bevoegde administraties van de betrokken beleidsdomeinen en in collectieve
arbeidsovereenkomsten (CAO’s) en protocollen/akkoorden door de sociale partners
van de Vlaamse social/non-profitsectoren.
Op 8 juni 2018 werd VIA5 ondertekend door de sociale partners en de Vlaamse
Regering. VIA5 loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Intussen is
er ook een VIA6-akkoord.
De middelen voor de uitvoering van VIA5 zijn opgenomen op dit artikel en werden
herverdeeld naar de juiste begrotingsartikels.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e
aanpassing
BA

0

0

0

36.422

36.422

2e
aanpassing
BA-JR

0

0

0

1.526

1.526

BU

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting
Er werd voor 34.896 keuro herverdeeld naar de begrotingsartikels waar de
subsidies aan de door Vlaanderen gesubsidieerde organisaties in de social/nonprofitsector zijn opgenomen.
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XII. LIJST MET AFKORTINGEN
1G1P
AI
AO
BA
BA-JR
BBT
BOB
BU
CAO
CAR
CAW
CGG

Één gezin – één plan
Artificiële intelligentie
Algemene Ontvangsten
Goedgekeurde begroting zoals neergelegd bij Vlaams Parlement
Goedgekeurde begroting inclusief herverdelingen en overdrachten,
zoals opgenomen in de jaarrekening
Beleids- en Begrotingstoelichting
Basisondersteuningsbudget
Begrotingsuitvoering zoals opgenomen in de jaarrekening
Collectieve arbeidsovereenkomst
Centrum voor ambulante revalidatie
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Centrum voor informatie, communicatie en vorming in de
welzijnssector
Centrum Integrale Gezinszorg
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

CICOV
CIG
CLB
COVID19
Coronavirus disease 2019
CRA
Coördinerend en raadgevend arts
CRM
Customer relationship management
DAB
Dienst met afzonderlijk beheer
DNA
Deoxyribonucleic acid
DOP
Diensten ondersteuningsplan
DZOP
Digitaal Zorg- en Ondersteuningsplan
ESR
Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen
EU
Europese Unie
EUREGHA European Network of Local and Regional Health Authorities
EWI
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
GBO
Geïntegreerd Breed Onthaal
GGC
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
GGZ
Geestelijke Gezondheidszorg
HBM
Humane biomonitoring
IBW
Initiatief Beschut Wonen
ICT
Informatie- en communicatietechnologie
IJH
Integrale Jeugdhulp
IMB
Individuele materiële bijstand
IS
nterne stromen (ESR-aggregaat)
ISE
Inhoudelijk structuurelement
IVA
Intern Verzelfstandigd Agentschap
KOALA
Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding
LDC
Lokaal dienstencentrum
LE
Leningen (ESR-aggregaat)
LIVC
Lokale Integrale VeiligheidsCel
LO
Leningontvangsten
LO
Lonen (ESR-aggregaat)
LOGO
Locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie
LTCF
Long Term Care Facilities
MAGDA Maximale gegevensdeling tussen administraties
MBE
Multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging
MDT
Multidisciplinair team
MFC
Multifunctioneel centrum
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MMK
MMPPS
MVG
NAH
OCJ
OCMW
OI
OL
OP
OST
OW
PA
PAAZ
PAB
PFAS
PR
PVB
PVF
PVT
PZ
REVA
RHN
RIZIV
ROB
RVT
SERV
SOA
SAM
TO
VAK
VAPA
VAPH

Medisch milieukundige
Medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch en/of sociaal probleem
Ministerie Vlaamse Gemeenschap
Niet-aangeboren hersenaandoening
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Ontvangsten Interne Stromen (ESR-aggregaat)
Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)
Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)
Outbreak support team
Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
Participaties (ESR-aggregaat)
Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis
Persoonlijk Assistentiebudget
Poly- en perfluoralkylstoffen
Provisies (ESR-aggregaat)
Persoonsvolgend Budget
Persoonsvolgende Financiering
Psychiatrisch Verzorgingstehuis
Psychiatrisch Ziekenhuis
Revalidatievoorzieningen
Regions for Health Network
Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Rustoord voor bejaarden
Rust- en verzorgingstehuis
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Seksueel overdraagbare aandoening
Steunpunt Mens en Samenleving
Toegewezen ontvangsten
Gesplitst vastleggingskrediet
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling
VASGAZ tussen de Actoren in de Zorg
VDAB
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
VCA
Vlaamse Centrale Autoriteit
VCO
Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
VGC
Vlaamse gemeenschapscommissie
VIA
Vlaams intersectoraal akkoord
VIKZ
Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg
VIPA
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
VIVEL
Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn
VECK
Vlaams expertisecentrum kindermishandeling
VEK
Gesplitst vereffeningskrediet
VK
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
VLORA
Vlaamse Ouderenraad
VN
Verenigde Naties
VSB
Vlaamse sociale bescherming
VTE
Voltijds equivalent
Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van
VUTG
het Gezinsbeleid
VVSG
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
WHO
Wereldgezondheidsorganisatie
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WT
WVG
WZC

Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Woonzorgcentrum
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XIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
Titel
Decreet over kwaliteit van zorg
in beleidsdomein WVG

Aard van
het
initiatief
decreet

Beleidsveld

Entiteit(en)

Korte omschrijving

Welzijn

DWVG
Z&G
Opgroeien
VAPH

We onderzoeken, in samenspraak
met
stakeholders,
de
welke
onderdelen van kwaliteit en goed
bestuur we (eventueel) moeten
verankeren
in
een
nieuw
overkoepelend
kwaliteitsdecreet
voor het beleidsdomein WVG.
We
onderzoeken
welke
aanpassingen nodig zijn om lokale
besturen structureler te betrekken
bij het beleidsplan van het CAW.
We bekijken hoe de onthaalfunctie
van het CAW afgebakend wordt in
verhouding tot het lokaal bestuur,
hoe de hiervoor beschikbare
middelen
geoormerkt
kunnen
worden
en
welke
aansturingsmechanismen hierbij
wenselijk zijn (Decreet van 8 mei
2009 betreffende het algemeen
welzijnswerk en/of Besluit van de
Vlaamse Regering van 21 juni
2013 betreffende het algemeen
welzijnswerk)
We
onderzoeken
welke
aanpassingen nodig zijn om een
regelgevend
kader
voor
subsidiëring van (samenwerking

Onthaal en aansturing CAW in
verhouding
tot
het
lokaal
bestuur

Decreet of
BVR

Welzijn

Departement
WVG

Kader
samenwerking
vormingsorganisaties
armoedebestrijding

Besluit van
de
Vlaamse
Regering

Welzijn

Departement
WVG

Uitvoering
vooropgestelde
planning
In voorbereiding

In voorbereiding

In voorbereiding
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van 15 mei
2009
betreffend
e
de
armoedeb
estrijding

tussen) armoedeorganisaties
creëren.

te

Uitvoering decreet van 5 april
2019 betreffende de organisatie
en
ondersteuning
van
het
geestelijke gezondheidsaanbod

BVR

Gezondheids
en
woonzorg

Zorg
en
Gezondheid

Gefaseerde uitvoering van dit
decreet, o.a. uitvoeringsbesluit
over
financiering
partnerorganisaties

Decreet van 18 mei 2018
houdende de Vlaamse Sociale
Bescherming
Decreet van 6 juli 2018
betreffende de overname van de
sectoren
psychiatrische
verzorgingstehuizen, initiatieven
van
beschut
wonen,
revalidatieovereenkomsten,
revalidatieziekenhuizen
en multidisciplinaire
begeleidingsequipes
voor
palliatieve verzorging
Besluit van de Vlaamse Regering
van 16 juli 2021 tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse
Regering van 30 november 2018
houdende de uitvoering van het

Decreet

Sociale
bescherming

Zorg
en
Gezondheid

Integratie
van
sectoren overnamedecreet in VSB

Decreet

Sociale
bescherming

Zorg
en
Gezondheid

Wijzigingen n.a.v. integratie van
sectoren in de Vlaamse Sociale
Bescherming

Afgerond

BVR

Sociale
bescherming

Zorg
en
Gezondheid

Wijzigingen
akkoord.

Afgerond

n.a.v.

het

VIA6-

(Definitieve)
goedkeuring van dit
besluit
omtrent
erkenning netwerken
geestelijke
gezondheidszorg
wordt voorzien in
2023
Afgerond
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decreet van 18 mei 2018
houdende de Vlaamse sociale
bescherming,
ingevolge
het
Vlaams intersectoraal akkoord
van 30 maart 2021
Besluit van de Vlaamse Regering
van 25 juni 2021 tot bepaling
van een aantal maatregelen ter
ondersteuning
van
de
woonzorgcentra, de centra voor
kortverblijf, de centra voor
dagverzorging en de centra voor
dagopvang naar aanleiding van
de COVID-19-crisis vanaf 1 april
2021
Ontwerp van decreet houdende
diverse bepalingen over de
beleidsvelden Vlaamse sociale
bescherming,
gezondheidspreventie,
algemene
ziekenhuizen
en
gezondheids- en woonzorg
Ontwerp van decreet tot regeling
van
de
verwerking
van
persoonsgegevens
in
de
beleidsvelden Vlaamse sociale
bescherming, erkenning van
gezondheidszorgberoepen
en
preventieve gezondheidszorg
Decreet integrale jeugdhulp

BVR

Sociale
bescherming

Zorg
en
Gezondheid

Besluit
financiële
maatregelen

COVID-19-

Afgerond

Decreet

Sociale
Bescherming
Gezondheids
en
woonzorg

Zorg
en
Gezondheid

Diverse bepalingen

Definitieve
goedkeuring
voorjaar 2022

Decreet

Sociale
bescherming
Gezondheids
en
woonzorg

Zorg
en
Gezondheid

Diverse bepalingen i.v.m. de
verwerking van persoonsgegevens

Definitieve
goedkeuring
wordt
voorzien
in
het
najaar van 2022

Wijziging
decreet

Opgroeien

Agentschap
Opgroeien

Mogelijks aanpassingen n.a.v.
evaluatie decreet en hoorzittingen

Wordt meegenomen
in de oefening ‘Vroeg
en Nabij’

eind

167

BVR van 5 april 2019 betreffende
de erkenningsvoorwaarden en
de
subsidienormen
voor
voorzieningen in de jeugdhulp
BVR
vernieuwend
aanbod
preventieve
gezinsondersteuning
BVR
preventieve
gezinsondersteuning
Brussel
-> hernoemd naar BVR Vlaams
geïntegreerd
gezinsbeleid
Brussel
BVR verdere subsidieregeling
voor buitenschoolse opvang en
activiteiten

Wijzigingsdecreet Groeipakket

BVR

Opgroeien

Agentschap
Opgroeien

Verankeren
van
visie
beveiligend
verblijf
erkenningsvoorwaarden

op
in

Nieuw BVR

Opgroeien

Agentschap
Opgroeien

Nieuw BVR

Opgroeien

Agentschap
Opgroeien

We versterken de Huizen van het
Kind en creëren een kader voor
OverKophuizen.
We
hertekenen
het
Vlaams
geïntegreerd
gezinsbeleid
in
Brussel.

Definitief
goedgekeurd
05/03/2021
Definitief
goedgekeurd
4/02/2022.

Nieuw BVR

Opgroeien

Agentschap
Opgroeien

Subsidieregeling

Definitieve
goedkeuring van
volgende besluiten:
BVR Lokaal beleid
(9/07/2021)
BVR
overgangsbesluit
subsidies
(24/09/2021)
BVR
wijzigingsbesluit
subsidies baby’s en
peuters
(24/09/2021)

Wijziging
decreet

Opgroeien

Agentschap
Opgroeien

Wijzigingen
gekoppeld
borging en evaluatie

aan

In
verdere
voorbereiding

Definitieve
goedkeuring:
1/04/2022
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Uitvoering
minderjarigen

bouwstenen

BVR

Personen
met
handicap
Personen
met
handicap

VAPH

Verdere
uitvoering
bouwstenen BVR

Mozaïekbesluit - Wijziging van
een aantal besluiten van de
Vlaamse Regering over de
ondersteuning van personen
met een handicap

BVR

Aanpassing besluit subsidiëring
infrastructuur ziekenhuizen

Nieuw
financieringssysteem
infrastructuur
revalidatieconventies

van

VAPH

BVR

Zorginfrastru
ctuur

Departement
WVG (VIPA)

Het besluit verduidelijkt op welke
wijze documenten die verband
houden met een aanvraag van
ondersteuning kunnen bezorgd
worden (via elektronische weg),
dat de mogelijkheden van een
vereenvoudigde aanvraag voor
een
tegemoetkoming
voor
hulpmiddelen worden uitgebreid,
dat de toegewezen maar nog niet
ter
beschikking
gestelde
persoonsvolgende
budgetten
worden geactualiseerd in functie
van
de
nieuwe
methode
budgetbepaling.
Naar
aanleiding
van
de
parameterstudie zal het huidige
BVR worden aangepast

BVR

Zorginfrastru
ctuur

Departement
WVG (VIPA)

Voor bepaalde sectoren uit het
overnamedecreet zal een nieuw
financieringssysteem
voor
de
infrastructuur worden ontwikkeld.

Parlementaire
behandeling wordt
opgestart
On hold
Gerealiseerd

Voorstel tot
aanpassing
subsidiekader wordt
in 2022 voorgelegd
aan de VR.
In 2022 wordt een
voorstel
van
betoelagingssysteem
voor
de
infrastructuur van de
revalidatieconventies
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aan
de
voorgelegd.
Huizen
van
het
Kind
Multidisciplinaire praktijken

en

BVR

Zorginfrastru
ctuur

Departement
WVG (VIPA)

Versterken Huis van het Kind en
multidisciplinaire praktijken

VR

Eind 2021 werd een
oproep
pilootprojecten
brede
eerstelijnspraktijken
door het agentschap
Zorg en Gezondheid
uitgestuurd. Het is
pas op basis van de
ervaringen met die
pilootprojecten dat
vervolgens een
regelgevend kader
aan de orde is.

XIV. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT’
MOTIES
ISE

Referentie en
datum
Gezondheids- en 1038 (2021-2022)
woonzorg
nr.1
1 december 2021

Titel

Gevolg

Motie tot instelling van een
onderzoek door het Rekenhof
naar de uitvoering van het
centraal contactonderzoek,
meer bepaald naar de
effectieve prestaties van de
medewerkers, de registratie
van prestaties door de leden

Zorg en Gezondheid heeft samen met het consortium de
controleprocessen m.b.t. de facturatie verbeterd. De afspraken
hierover zijn geformaliseerd in bijakte 5 bij de overeenkomst. De
resultaten van de audit zijn gekend. Naar aanleiding van de fouten
die zijn vastgesteld zullen (bijkomende) creditnota’s worden
ingediend. Het onderzoek door het Rekenhof en de rechtszaak
tegen Yource / Mifratel lopen. Afhankelijk van de resultaten van de
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Gezondheids- en 844 (2020-2021)
woonzorg
nr.1
16 juni 2021

van het consortium en de
facturatie daarvan aan het
agentschap Zorg en
Gezondheid, met inbegrip van
de interne
controlemechanismen met
betrekking tot deze processen
Motie tot uitoefening van het
recht van onderzoek naar de
aanpak van de met PFOS
vervuilde gronden op de
Oosterweelwerf en de gevolgen
voor de volksgezondheid

doorlichting van het Rekenhof zullen we indien nodig bijkomende
acties worden ondernomen.

Titel

Gevolg

Zorg en Gezondheid heeft onder ede een presentatie gegeven en de
vragen terzake van de parlementsleden beantwoord. In 2022 zal er
bekeken worden hoe en binnen welk tijdspad de aanbevelingen
kunnen geïmplementeerd worden.

RESOLUTIES
ISE
Welzijnswerk
Jeugdhulp
Geïntegreerd
gezinsbeleid

Referentie en
datum
796 (2020-2021)
nr.1
23 juni 2021

Voorstel van resolutie over een De punten waarrond acties ondernomen werden:
totaalaanpak van
1° De Universiteit Antwerpen, UCLL, Universiteit Gent, Thomas
kindermishandeling
More en het Vlaams Expertisecentrum kindermishandeling dienden
een projectvoorstel in om "de aard en omvang van intrafamiliale en
extrafamiliale kindermishandeling in kaar te brengen" in bij het DG
Justice van de Europese commissie in reactie op de "Call for
proposals to prevent and combat gender-based violence and
violence against childeren" (CERV-2022- DAPHNE).
Het agentschap Opgroeien en het Platform Kindermishandeling
steunen deze projectaanvraag.
3° De chat Nupraatikerover.be voert een jaarlijkse
influencercampagne via social media om jongeren te bereiken die
slachtoffer zijn van seksueel geweld, mishandeling en
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verwaarlozing. In het vierde kwartaal 2022 plant de Europese
Commissie in België een campagne rond geweld tegen kinderen en
rechten van deze slachtoffers. De concrete inhoud,
campagnematerialen, … moeten nog worden bepaald. Het is alvast
het opzet om bij de uitrol van de campagne in Vlaanderen 1712
centraal te stellen.
4° Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling rolt de
Kindreflex uit in verschillende sectoren die dienst- of hulpverlening
hebben ten aanzien van volwassenen.
De Kindreflex is een instrument met een brede scope.
5° De chat Nupraatikerover richt zich tot minderjarige slachtoffers
van seksueel geweld, mishandeling en verwaarlozing. Daarbij wordt
nadrukkelijk ingezet op het bereiken van de doelgroep via sociale
media, filmpjes en influencers, maar ook offline via scholen en
jeugdorganisaties en het bijhorende campagnemateriaal.
1712 organiseert op regelmatige basis bekendmakingscampagnes
en profileert zich ook online via sociale media, google-advertenties
en samenwerking met Twitter. Zowel de chat Nupraatikerover, als
1712 zijn ook terug te vinden via www.desocialekaart.be,
www.seksueelgeweld.be, als via www.slachtofferzorg.be
6° De kindreflex werd in 2021 geïmplementeerd binnen de sector
van de CAW’s en verder uitgediept binnen de sector van de
geestelijke gezondheid. In het voorjaar van 2022 wordt er verder
werk gemaakt van de implementatie van de kindreflex op de
spoeddiensten. Na de implementatie van de kindreflex op de
spoeddiensten wordt er beslist over de volgende sector waar de
kindreflex zal geïmplementeerd worden. Naast de kindreflex gericht
op volwassenen, werd binnen de sector van het jeugdwerk een
ondersteuningskader rond het omgaan met verontrusting
uitgewerkt.
8° In het kader van de lopende oefening Vroeg & Nabij wordt er
samen met de vertrouwenscentra kindermishandeling en de
ondersteuningscentra jeugdzorg verder gewerkt op de expertise
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verontrusting en maatschappelijke noodzaak en wordt er
onderzocht hoe dit kan ingebed worden in
samenwerkingsverbanden op het lokale/bovenlokale niveau.
11° - 12° - 13° Binnen de oefening Vroeg & Nabij wordt er werk
gemaakt van een geïntegreerd jeugd en gezinsbeleid, waarin de
opgesomde elementen ook gevat zitten.
14° Op 4 juni 2021 werd het Platform Kindermishandeling
gelanceerd. Het platform is een samenwerking tussen
hulpverlening, politie en justitie om tot een gezamenlijk beleid
tegen kindermishandeling te komen.
16° Er werd ingezet op de versterking van de chat
nupraatikerover.be, o.a. door: de toegankelijkheid van de chat via
permanentie, chat op afspraak en extra inzet van chatmomenten bij
speciale aangelegenheden; Vorming en opleiding van de
medewerkers die de chat bemannen; De verdere bekendmaking
van de chat en het bereiken van de doelgroep via social media,
campagnes en advertenties, aanwezigheid op evenementen,
promomateriaal en de ontwikkeling van specifiek themagericht
beeldmateriaal; De verdere ontwikkeling van de website,
chatsoftware en registratiesysteem.
Binnen 1712 lopen verschillende initiatieven om verder in te zetten
op kwaliteitsbevordering (aanpassing van het handelingskader van
1712, casusbespreking en intervisiemomenten, vorming van 1712medewerkers, interne 1712 nieuwsbrief met relevante informatie
voor 1712-medewerkers, …).
Het aantal openingsuren is sinds de start van de chat 1712
verdubbeld. 1712 monitort het aantal chatgesprekken.
17° Al heel wat hulplijnen en chatboxen maken gebruiken van
SitTOOL, waardoor zij oproepers kunnen pushen naar elkaar of een
afspraak inplannen.
20° Over de beleidsdomeinen heen wordt er een operationeel
overleg gestart om een samenwerkingskader uit te werken tussen
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Woonzorg en
877 (2020-2021)
eerstelijn
nr.1
Zorginfrastructuur 30 juni 2021

Preventie

985 (2021-2022)
nr.1
27 oktober 2021

alle betrokken partijen in functie van de uitvoering van
laagdrempelige centra intrafamiliaal geweld.
Voorstel van resolutie over
In samenwerking met VIPA en nauw overleg met departement
ventilatie en filtratie in het
Omgeving en VEKA werd een ventilatieplan omschreven met tot doel
kader van het relanceplan
de zorgvoorzieningen te ondersteunen in de ontwikkeling en
Vlaamse Veerkracht
integratie van een nieuw, effectief en efficiënt beleid op vlak van
ventilatie, of om het bestaand ventilatiebeleid te verbeteren. Hierin
zijn oa. Begrepen het ontwikkelen van een kwaliteitshandboek, de
uitvoering van 250 ventilatiescans en de opmaak en opvolging van
een ventilatieplan op maat. Dit ventilatieplan wordt geflankeerd door
een analyseplan WZC met een CO2-screening in de deelnemende
WZC; als foto van de sector, maar ook als input voor de ventilatieaudits en als sensibiliserende trigger voor de kwaliteit van het
binnenmilieu m.b.t. infectiepreventie. Op de website www.zorg-engezondheid.be/binnenmilieu werd een omvattende infopagina
uitgebouwd m.b.t. deze topic. Parallel wordt het Vlaams
Binnenmilieubesluit voorbereid voor een wijziging-update m.b.t.
ventilatie/CO2-meting/biotische factoren en de sensibilisatie
hierrond.
Zie VR 2021 1712 VV DOC.0175/1BIS - relanceplan Vlaamse
Veerkracht – projectnr. VV045 – inzetten op kwaliteit en good
governance van WZC en vooruitschuif nieuw beleid – financiering van
een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra
Voorstel van resolutie over het In het najaar 2021 heeft Zorg en Gezondheid de uitvoer en
verder gevolg geven aan de
communicatie van een bloedonderzoek bij 800 omwonenden van de
hoge PFAS-bloedwaarden van 3M-site (3km-zone) gerealiseerd. De no regret-maatregelen werden
de metingen bij omwonenden uitgebreid. De communicatie gebeurde in nauw overleg met de lokale
van het bedrijf 3M in
besturen. Vanuit de resultaten heeft Zorg en Gezondheid in nauwe
Zwijndrecht
samenwerking met de afdeling Handhaving van het departement
Omgeving een veiligheidsmaatregel genomen t.a.v. de PFASproductieprocessen van 3M, en sindsdien wekelijks opgevolgd.
Tevens heeft Zorg en Gezondheid de trekkende rol op zich genomen
om vanuit het gezondheidsperspectief het handelingskader PFAS in
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Groeipakket

849 (2020-2021)
nr.1
14 juli 2021

diverse milieumedia te onderbouwen en aan te scherpen i.s.m. Karl
Vrancken. Er werd een bestek voorbereid om de bloedstaalnames uit
te breiden tot iedereen wonende in de 5km-zone op LO, de
voorbereidingen werden getroffen om het dLogo te subsidiëren om
extra 2 VTE MMK-ondersteuning / wijkwerking m.b.t. PFAS te
implementeren en werd een Proof of Concept opgestart om de milieuen biomonitoringsdata te koppelen aan de elektronisch medische
dossiers via het INTEGO-netwerk om zo oorzaak-gevolg beter in
kaart te kunnen brengen. Er werd een project voor de berekening
van gezondheidsschade en angstschade (inhoudelijk en juridisch)
opgesteld – uit te voeren i.s.m. het steunpunt WVG. De nodige
gesprekken tussen alle betrokken actoren m.b.t. de financiële
verhaling van de verantwoordelijk op 3M loopt.
Voorstel van resolutie over het Regelgevende wijzigingen n.a.v. evaluatie Groeipakket:
gevolg dat wordt gegeven aan 1° Wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018 en
de evaluatie van het
Oprichtingsdecreet Agentschap Opgroeien (‘decreet borging’) groeipakket
definitieve goedkeuring door VR op 01/04/2022 – wordt nu ingediend
bij parlement.
Uitvoering van volgende zaken uit de resolutie:
- “de ongelijkheid met betrekking tot de toepassing van de
verdeelsleutel tussen opvanginitiatief en minderjarige bij
NBMV in opvangstructuren van Fedasil en minderjarigen die
verblijven in andere Vlaamse jeugdhulpvoorzieningen weg te
werken, door maar een derde van de uitbetaalde toeslagen
aan de minderjarige toe te kennen”;
- “ervoor te zorgen dat gezinnen die een lager bedrag aan
gezinsbijslagen ontvangen na het overlijden van een ouder
dan in de maand voor het overlijden, daarvoor worden
gecompenseerd”;
- “ervoor te zorgen dat, bij een verandering van studierichting,
de schooltoeslag wordt toegekend van de studierichting – de
nieuwe of oude studierichting waarin de betrokken leerling dat
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-

schooljaar was ingeschreven – waarin het hoogste bedrag
wordt toegewezen”;
“te onderzoeken of het haalbaar is om voor meerderjarige
kinderen een door de FOD Financiën geregistreerde
overeenkomst tussen de ouders te aanvaarden om het
vermoeden van gelijk verdeelde huisvesting te weerleggen”.

2° Wijziging oprichtingsdecreten Agentschap Opgroeien en VUTG
i.f.v. gegevensdeling lokale besturen - principiële goedkeuring door
VR op 11/3/2022 - voor advies bij Vlaamse Raad WVG en VTC.
Uitvoering van volgende bepaling uit resolutie:
- “te zorgen voor een structurele gegevensuitwisseling tussen
het agentschap Opgroeien, het Agentschap Uitbetaling
Groeipakket en de lokale besturen”.
3° MB van 31/03/2022 tot wijziging art 2 toegelaten en gemachtigd
verblijf - moet nog gepubliceerd worden
Uitvoering van volgende bepaling uit resolutie:
- “ervoor te zorgen dat voor niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen tijdens de procedure ook een attest van de
voogdijdienst of voogd het recht op gezinsbijslagen kan
openen voor de voogd”.
4°
Er
is
momenteel
een
BVR
in
opmaak
dat
de
toekenningsvoorwaarden van de schooltoeslag moet optimaliseren.
Dat traject wordt opgestart.
Uitvoering van volgende bepaling uit resolutie:
- “ervoor te zorgen dat voor NBMV tijdens de procedure ook
een attest van de voogdijdienst of voogd het recht op
schooltoeslag kan openen voor de voogd”.
Wat de zorgtoeslag betreft, nemen we verschillende stappen
gekoppeld aan volgende bepalingen in de resolutie:
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-

-

-

-

-

“de volledige procedure te herbekijken, waarbij meer wordt
ingezet op digitalisering en waarbij de verloning van de
evaluerende artsen op hetzelfde niveau wordt gebracht als die
van de consultatiebureauartsen, zodat een snellere
beoordeling van dossiers wordt bereikt doordat meer
evaluerende artsen kunnen worden aangetrokken en
ingezet”: Uitrol digitalisering begin 2022 (+ verloning was
begin 2021 al op niveau CB-artsen gebracht)
“maximaal gebruik te maken van al bekende gegevens, om
zo de administratieve lasten voor ouders te beperken”:
Vereenvoudigde procedure – BVR en MB opgemaakt (advies
IF en W&T aangevraagd)
“de termijnen waarbinnen een herevaluatie moet worden
uitgevoerd, te evalueren en bij te sturen in geval van
aandoeningen waarvoor geen beterschap kan worden
verwacht”: In onderzoek (+ gedeeltelijk via vereenvoudigde
procedure).
“het recht op zorgtoeslag tijdens de volledige duur van de
herevaluatie van de zorgtoeslag te garanderen als die
herevaluatie niet tijdig kan plaatsvinden hoewel de ouders
tijdig alle noodzakelijke documenten aan het agentschap
Opgroeien hebben bezorgd”: Administratieve verlengingen
zijn lopende sinds begin 2021
“te evolueren naar een gedeelde opdracht met de
multidisciplinaire teams door het realiseren van een
gegevenswisseling”: Onderzoek is lopende – er worden
proeftuinen opgezet in 2022

Naast wijzigingen van de regelgeving zijn we ook gestart met een
aantal analyses gekoppeld aan volgende bepalingen uit de resolutie:
- “ervoor te zorgen dat de alarmbelprocedure zich zo veel
mogelijk op automatische gegevensstromen baseert en dus
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Personen met een 1026 (2021-2022) Voorstel van resolutie over
handicap
nr.5
kwaliteitsvol collectief
8 december 2021 leerlingenvervoer en
alternatieven voor leerlingen
van het buitengewoon
onderwijs

ook zo automatisch mogelijk verloopt”: Onderzoek lopende
bij ADV (Digitaal Vlaanderen)
- “wat de schooltoeslag betreft een grondige evaluatie uit te
voeren na het schooljaar 2020- 2021”: In opmaak - mei 2022
- “een grondige analyse te maken met het oog op de
aanpassing, in het Europese kader, van de bedragen van de
gezinsbijslagen aan de levensstandaard van de Europese
lidstaat in kwestie”: In opmaak - we blijven de lopende
inbreukprocedure bij het Europees hof van Justitie tegen
Oostenrijk opvolgen
- “te onderzoeken of en op welke wijze de kinderopvangtoeslag
zich verhoudt tot toekomstige evoluties op het vlak van de
zelfstandige kinderopvang”: Wordt meegenomen in het kader
van de toekomstoefening ‘vroeg en nabij’.
Akkoord rond leerlingenvervoer in buitengewoon onderwijs (Vlaamse
Regering investeert 11 miljoen euro extra voor meer busbegeleiding
en alternatieve vormen van vervoer zoals minibusjes en
taxidiensten)
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XV. BIJLAGE
REKENHOF’

‘OVERZICHT

VAN

DE

AANBEVELINGEN

VAN

HET

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood [maart 2022]

Aanbeveling 1 – Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming dient blijvend te
waken over de tijdige afhandelingstermijn van de aanvragen voor een zorgbudget.
Dat kan door eventueel een andere partner te kiezen voor de indicatiestelling of
door de procedure voor de indicatiestelling anders te laten verlopen.
Omschrijving acties
Uitvoering Status
Toelichting bij de status
gepland
In te vullen
met:
tegen
- “Gepland
”
- “In
uitvoerin
g”
- “Uitgevo
erd”
1
Indicatiestellingen 1/1/2024
In
GBA voor aanpassing van de
worden uitgevoerd
uitvoering
centrale
applicaties
is
door
Vlaamse
afgerond.
gemachtigde
Gemachtigde
indicatiestellers
indicatiestellers voeren nu al
indicatiestellingen voor het
middels
huisbezoek
(ipv
zorgbudget
voor
zwaar
artsen van FOD
zorgbehoevenden uit.
SZ)
Aanbeveling 2 – Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming dient een stabiel
werkende webapplicatie te verzekeren.
Omschrijving acties
Uitvoering Status
Toelichting bij de status
gepland
tegen
1
AVSB heeft de
uitgevoerd
De webapplicatie is stabiel.
webapplicatie
gestabiliseerd.
Aanbeveling 3 – Wat betreft de informatieverstrekking door de zorgbehoevende
of derde instanties, is het raadzaam alleen die gegevens op te vragen die een
invloed hebben op de toekenning of berekening van het zorgbudget.
Omschrijving acties
Uitvoering Status
Toelichting bij de status
gepland
tegen
1
In handleiding is
uitgevoerd
de aangepaste handleiding is
opgenomen
dat
in
het
bezit
van
de
extra
gegevens
zorgkassen.
niet meer moeten
opgevraagd
worden als het
inkomen
al
te
hoog is
Aanbeveling 4 – Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming dient (via de
zorgkassen) blijvend in te zetten op acties die de non-take-up tegengaan
Omschrijving acties
Uitvoering Status
Toelichting bij de status
gepland
tegen
1
AVSB
zoekt
in 1/1/2024
In
de
zorgkassen
gaan
overleg met de
uitvoering
momenteel intern na wat
zorgkassen naar
mogelijk is.
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concrete acties om
die
non-take-up
tegen te gaan en
die in de reguliere
werking
in
te
bedden.
Aanbeveling 5 – De regelgeving voor het inkomensonderzoek en de in
aanmerking te nemen inkomsten dient onderbouwd te zijn. De Vlaamse overheid
dient haar voorgenomen engagement na te komen om de aanrekening bij verkoop
van onroerende goederen aan te passen.
Omschrijving acties
Uitvoering Status
Toelichting bij de status
gepland
tegen
1
Bewoners van een 1/1/2023
In
….woonzorgcentrum
uitvoering
met
een
zorgbudget
ouderen
krijgen
minstens
ambtshalve
zorgcategorie IV.
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XVI. BIJLAGE
‘OVERZICHT
VAN
DE
ARRESTEN
GRONDWETTELIJK HOF EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE”
ISE
Jeugdhulp

Arrest
Arrest nr. 22/2021
van 11 februari 2021

VAN

HET

Gevolg
Dit is gewijzigd.

Vernietiging van de
woorden « ,
overeenkomstig de
opgesomde volgorde » in
artikel 16, §
1 en artikel 37, § 1,
tweede lid, en § 4, van
het decreet van 15
februari
2019 betreffende het
jeugddelinquentierecht
(maatregelen t.a.v.
minderjarigen die worden
vervolgd voor een als
misdrijf omschreven
feit)
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