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      Nummer: INF/MDT/1215   
    
 
      Brussel,   27 september 2012 

 
 
 

     Aan de instanties die erkend zijn om 
multidisciplinaire verslagen af te leveren 

 
Aan de voorzitter en de leden van de permanente 
werkgroep “Inschrijvingen en Evaluaties” en 
“Individuele Materiële Bijstand en Universal Design” 

 
Aan de voorzitter en de leden van de Bijzondere 
Bijstandscommissie 

 
Aan de organisaties die erkend zijn om de Personen 
met een handicap of hun gezinnen te 
vertegenwoordigen 

 
Aan de voorzitter en de leden van de Provinciale 
Evaluatiecommissies en de Adviescommissies 

 
 Aan de experts voor gespecialiseerde persoonlijke 
adviesverlening 

      
      Aan zorginspectie 
 
 
 
Vragen naar:  
Femke Duquet, T 02 225 84 27, e-mail : Femke.duquet@vaph.be 
Dorin De Vis, T 02 225 86 44, e-mail : Dorin.devis@vaph.be 
 

Betreft : wijzigingen aan de inschrijvingsprocedure van het VAPH 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Op 20 juli 2012 heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd dat een aantal wijzigingen  
voorstelt aan de inschrijvingsprocedure bij het VAPH. Meer bepaald gaat het om een aanpassing van 
het Besluit van de Vlaamse regering  van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap, door de meesten gekend onder de naam 
“inschrijvingsbesluit”. 
 
Dit besluit zal van toepassing zijn op alle aanvragen tot ondersteuning die bij het agentschap worden 
ingediend vanaf 1 oktober 2012. 
 
In deze nota wensen we jullie op de hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigingen op het vlak 
van de inschrijvingsprocedure voor jullie werking als multidisciplinair team (MDT). 
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1. Datum tenlasteneming 
 
De belangrijkste wijziging voor jullie werking is de aanpassing van de procedure om de datum 
tenlasteneming te bepalen.  
 
De oude procedure om de datum van de tenlasteneming door het VAPH te bepalen was zeer complex. 
Het was bovendien niet altijd haalbaar voor multidisciplinaire teams om de nodige verslagen tijdig in 
te dienen met behoud van de oorspronkelijke datum tenlasteneming waardoor de aanvrager soms in 
de problemen kwam. 
 
De procedure is daarom gewijzigd naar een meer realistische en meer doorzichtige procedure die een 
administratieve vereenvoudiging betekent, zowel voor het VAPH als voor de multidisciplinaire teams.  
 
Met een aanpassing van deze procedure willen we bovendien vermijden dat de persoon met een 
handicap nadelen ondervindt als gevolg van het niet halen van bepaalde termijnen binnen de teams. 
 
Voor aanvragen vanaf 1 oktober zal de datum tenlasteneming de eerste dag van de kalendermaand 
zijn waarin de schriftelijke vraag om ondersteuning binnenkomt op voorwaarde dat de aanvraag 
binnen de 6 maanden met de nodige verslagen vervolledigd wordt. 
 
Concreet betekent dit dat voor een aanvraag ingediend op 5 10 2012, de datum tenlasteneming =  
01 10 2012 op voorwaarde dat het dossier volledig is op  04 04 2013 (binnen de 6  maand na ontvangst 
van de schriftelijke aanvraag). 
 
Let op! Het gaat hier om de louter administratieve procedure om de tenlasteneming door het VAPH te 
kunnen bepalen. Van de MDT’s wordt nog steeds verwacht dat zij de nodige inspanningen leveren om 
verslagen zo snel mogelijk in te dienen bij het VAPH. Onze doelstelling is immers dat de weg van een 
aanvraag bij het VAPH voor de persoon met een handicap zo vlot mogelijk verloopt. 
 
In het licht van een optimale dienstverlening naar de personen met een handicap is en blijft een 
goede opvolging van de doorlooptijden van de MDT’s noodzakelijk.  
 
Het aanpassen van de procedure tot tenlasteneming neemt dus niet weg dat de teams zullen 
opgevolgd worden wat betreft het behalen van hun doorlooptijden. Deze worden berekend vanaf het 
intakegesprek tot het indienen van het multidisciplinair verslag en/of adviesrapport.  
Vanaf 01/01/2011 bedraagt de termijn tussen het intakegesprek en het insturen van de nodige 
verslagen max. 4 maanden. Vanaf  01/01/2014 bedraagt deze termijn 3 maanden of minder. 
 
Indien er sprake is van overmacht in het kader van het behouden van de datum tenlasteneming dan 
kan dit nog steeds gemotiveerd worden aan de provinciale afdeling van het VAPH mits insturen van 
het formulier beschikbaar op de website van het VAPH. 
 
Zoals jullie reeds konden lezen in infonota 1213 worden de doorlooptijden geïnspecteerd door het 
Agentschap Zorginspectie. Indien de inspecteurs van Zorginspectie vaststellen dat de doorlooptijden 
niet gehaald worden, is het aan het MDT in kwestie om aan de inspecteurs aan te tonen dat er sprake 
is geweest van overmacht. 
 
 

2. Versnelde procedure tot inschrijving (artikel 6 bis) 
 
 
Kinderbijslag 
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Artikel 6bis van het inschrijvingsbesluit stelt dat indien de aanvrager beschikt over een attest waaruit 
duidelijk blijkt dat een andere instantie zijn handicap reeds heeft vastgesteld, hij of zij beroep kan 
doen op de versnelde inschrijvingsprocedure. 
 
In dergelijke situatie is het voor de provinciale evaluatiecommissie (PEC) duidelijk dat het om een 
persoon met een handicap gaat en dient enkel nog de specifieke vraag naar ondersteuning 
geëvalueerd te worden. 
 
Het gaat onder andere om personen die recht hebben op verhoogde kinderbijslag. Er werd in dit 
kader in het oude inschrijvingsbesluit echter enkel verwezen naar de oude kinderbijslagregeling (KB. 
Van 03.05.1991). Het nieuwe attest met een score op de medisch-sociale schaal (K.B. van 28.03.2003) 
is nu toegevoegd aan de regelgeving van het VAPH. 
 
Vroeger was de afspraak dat een score van 15 punten op het nieuwe attest met een score op de 
medisch-sociale schaal voldoende was om beroep te doen op de artikel 6 bis procedure, nu is in de 
regelgeving een score van 18 punten vastgelegd. 
 
Het is belangrijk om hier als MDT de nodige aandacht aan te besteden. Indien het correcte attest niet 
wordt toegevoegd aan de aanvraag zal de aanvraag in principe behandeld worden volgens de gewone 
procedure. 
 
Buitengewoon onderwijs  
 
Ook kinderen die buitengewoon onderwijs volgen in bepaalde types (BKO/BLO type 2, 4, 5, 6 of 7, 
BUSO opleidingsvorm 1 of 2) kunnen beroep doen op de versnelde inschrijvingsprocedure. 
Zij moesten vroeger een attest van de laatst bezochte buitengewone onderwijsinstelling én een kopie 
van het inschrijvingsverslag voorleggen. Vanaf 1 oktober 2012 volstaat het om één van beide aan het 
VAPH te bezorgen. De aanvrager heeft de keuze om een attest van de school voor bijzonder 
onderwijs of het inschrijvingsverslag voor te leggen. 
 
Het inschrijvingsverslag is in feite een voorwaarde om naar het buitengewoon onderwijs te kunnen 
gaan, maar het houdt geen verplichting in. Het inschrijvingsverslag geeft ook recht op het gebruik 
van GON begeleiding binnen het gewone onderwijs. Ouders die voor het laatste kiezen worden door 
deze aanpassing aan de regelgeving niet benadeeld t.o.v. ouders die hun kind naar het buitengewoon 
onderwijs laten gaan.  
 
 

3. Bijstaan door een persoon naar keuze 
 
Het oude inschrijvingsbesluit voorzag dat de persoon met een handicap zich bij het opstellen van de 
aanvraag en in zijn contacten met het VAPH, evenals op de zitting van de PEC kon laten bijstaan door 
een bloed- of aanverwant tot de derde graad, door een representatieve syndicale organisatie, door 
een ziekenfonds aangesloten bij een erkende landsbond, door een O.C.M.W., of door een krachtens 
een decreet van de Vlaamse Gemeenschap erkende of daartoe door de Vlaamse regering gemachtigde 
organisatie die de personen met een handicap of hun gezinnen vertegenwoordigt.  
 
Voortaan zullen personen met een handicap zich in hun contacten met het VAPH en bij de zittingen 
van de PEC kunnen laten bijstaan door een persoon of organisatie naar keuze. Het aangepaste besluit 
heft de vorige limitatieve lijst op. 
 
Bij de opmaak van een verslag bij een multidisciplinair team kan de persoon met een handicap zich 
reeds laten bijstaan door een persoon naar keuze (dit is vastgelegd in de minimale kwaliteitseisen), 
alsook bij de zitting van de heroverwegingscommissie (HOC). 
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Het leek ons dan ook aangewezen dat diezelfde persoon de betrokkene ook kan bijstaan in zijn of 
haar contacten met het VAPH en bij de zitting van de PEC. 
 
 
 

4. Aanpassing van het begrippenkader 
 

Het begrippenkader in het nieuwe besluit is aangepast aan het begrippenkader van het decreet van 7 
mei 2004 tot oprichting van het VAPH. 
 
Jullie zullen dit vooral merken in de communicatie die jullie vanuit het VAPH ontvangen. Het gebruik 
van deze ‘nieuwe’ begrippen heeft echter geen inhoudelijke consequenties. 
 
In het decreet van 7 mei 2004 hanteert men voornamelijk de begrippen ondersteuning en toewijzing.  
 
Ondersteuning wordt gedefinieerd als elke materiële of immateriële hulp en elke vorm van hulp- en 
dienstverlening die in het kader van dit decreet, met het oog op hun maatschappelijke integratie, 
aan personen met een handicap wordt verstrekt.  
  
De toewijzing is de beslissing van het agentschap die bepaalt welke ondersteuning het ten laste zal 
nemen. 
 
De begrippen inschrijving, bijstand, tenlasteneming en integratieprotocol worden in het 
oprichtingsdecreet van 7 mei 2004 niet gebruikt en zullen ook niet meer voorkomen in het nieuwe 
besluit. 
 
In het nieuwe besluit werden de termen aanvraag om inschrijving en aanvraag om bijstand vervangen 
worden door aanvraag om ondersteuning en wordt het begrip integratieprotocol niet meer gebruikt. 
De PEC bepaalt of iemand een persoon met een handicap is, of hij nood heeft aan ondersteuning en 
welke vorm van ondersteuning het meest aangewezen is. Tenlasteneming wordt vervangen door het 
begrip toewijzing. 
 
Het loslaten van het begrip ‘inschrijving’ en ‘aanvraag om inschrijving’ heeft, zoals eerder gezegd, 
geen inhoudelijke consequenties. De vrees zou kunnen bestaan dat het loslaten van het begrip 
inschrijving de rechten van personen inkrimpt ten aanzien van de vorige situatie. Dit is evenwel niet 
het geval. 
  
Het feit dat niet meer expliciet over inschrijving wordt gesproken doet niets af aan het feit dat een 
erkenning als persoon met een handicap zoals omschreven in het voormelde decreet van 7 mei 2004 
een noodzakelijke voorwaarde blijft voor het toekennen van ondersteuning. 
 
Bovendien wordt iemand pas erkend als persoon met een handicap als er een ernstig en langdurig 
participatieprobleem is. In vele gevallen zal het participatieprobleem onomkeerbaar zijn en zal een 
erkenning als persoon met een handicap bijgevolg definitief zijn. 

 
Het weglaten van het begrip inschrijving brengt ook geen fundamentele verandering in de 
zogenaamde ‘afgeleide rechten’ (zoals het recht op een lijnpasje) die gekoppeld zijn aan een 
‘inschrijving’ bij het VAPH. Wie door het VAPH als persoon met een handicap erkend wordt, heeft 
recht op een lijnpasje en op eventueel andere afgeleide rechten. 
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5. Instrumenten 
 
Het VAPH heeft intussen reeds heel wat instrumenten ontwikkeld om er voor te zorgen dat diagnose 
en indicatiestelling  kwalitatief beter verlopen, zoals bv. hulpmiddelenfiches, handicapcodes, 
diagnostische protocollen, ...  
 
In het nieuwe besluit is het principe opgenomen dat de provinciale evaluatiecommissie en de 
multidisciplinaire teams in de uitoefening van hun opdrachten gebruik maken van deze instrumenten. 
 
De minister bevoegd voor de ondersteuning aan personen met een handicap zal nog bepalen vanaf 
wanneer, welke instrumenten gebruikt moeten worden. 
 
 
 
Naast de zonet besproken wijzigingen, zijn er nog een aantal kleinere aanpassingen aan het besluit 
die de werking van de MDT’s niet beïnvloeden.  
 
Een overzicht aan alle wijzigingen, alsook het aangepaste besluit kan u vinden op de site van het VAPH 
via volgende link: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/771542-Wetgeving.html 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
Laurent Bursens 
Administrateur-generaal 

http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/771542-Wetgeving.html

