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Basisondersteuningsbudget (BOB)  -  Budgetten

In de Beleids- en Begrotingstoelichting 2020 (BBT) voor het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding kunnen we het volgende lezen: 

“Er wordt een bedrag van 4.104.000 euro gecompenseerd om een stijging van het 
basisondersteuningsbudget (BOB) op te vangen. Bovenop de compensatie wordt het 
basisondersteuningsbudget met 2.152.000 euro verhoogd.

De stijging van het basisondersteuningsbudget wordt verklaard doordat de doelgroep in 
VAPH2 in 2020 volledig recht heeft op een BOB (in 2019 pas vanaf mei). Daarnaast is er 
een jaarlijkse aangroei van de rechthebbenden met een integratietegemoetkoming. Ten 
slotte wordt er vastgesteld dat het aantal personen met een verhoogde kinderbijslag hoger 
ligt, dan aanvankelijk geraamd.”

1. Er wordt een bedrag van 4.104.000 euro overgeheveld van het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH) naar de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) 
voor het toekennen van het zorgbudget.

Wat wordt daar exact mee betaald? Is dit een éénmalige operatie?

2. Bovenop dit bedrag ter compensatie om de stijging van het BOB op te vangen, wordt 
er nog een extra bedrag uitgetrokken van 2.152.000 euro. 

Komt dit jaarlijks terug of is dit een éénmalige operatie? Wordt dit bedrag uitgetrokken 
omdat het budget waarin voorzien niet toereikend is?

3. Hoeveel BOB’s worden daar dan exact mee uitbetaald en aan welke doelgroepen?

4. Men haalt in de begroting ook aan dat de groep van personen jonger dan 26 jaar met 
een integratietegemoetkoming van minstens categorie 3 op de medisch sociale schaal 
ook in aanmerking komt voor een BOB . 

Is dit een nieuwe groep? Om hoeveel personen gaat het?

5. Wat was de eerste raming van het aantal personen met een verhoogde kinderbijslag? 
Wat is het uiteindelijke aantal? Wat was het eerste geraamde bedrag dat daarvoor 
nodig was? Wat is de uiteindelijke raming?



WOUTER BEKE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD
op vraag nr. 109 van 22 november 2019
van TINE VAN DER VLOET

1. Bij BA 2020 zal gevraagd worden om het bedrag van 4.104.000 euro recurrent toe te 
voegen aan de begroting van het basisondersteuningsbudget (BOB). Dat geldt ook 
voor het bedrag van 2.152.000 euro. De verhoging van het budget wordt verklaard 
door een grotere toename van het aantal rechthebbenden in de categorie VKS 
(verhoogde kinderbijslag). Ook stellen we vast dat het uitbetalen van achterstallige 
bijdragen een meerkost genereert.

2. Zie antwoord op vraag 1.

3. Aan 16.054 personen wordt momenteel een BOB uitbetaald. Het gaat om volgende 
doelgroepen:

VAPH 1 VAPH 2 ITP VKS IT Andere TOTAAL
5.060 838 2.326 5.805 1.552 473 16.054

Hieronder vindt u enige uitleg over de verschillende doelgroepen:

VAPH 1: deze doelgroep bestaat uit de meerderjarige personen die van 30 juni 2014 
tot 31 december 2015 geregistreerd stonden op de centrale registratielijst van 
zorgvragen van het Vlaams agentschap van personen met een handicap én die op 
het moment van de toekenning van het BOB geen gebruik maken van niet 
rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning (nRTH). Vanaf september 2016 
komt deze groep in aanmerking voor een BOB;

VAPH 2: Het gaat om een groep van meerderjarige personen met een handicap die 
met een vraag naar een persoonsvolgend budget (PVB) geregistreerd staan in 
prioriteitengroep 1 of in prioriteitengroep 2, met een aanvraagdatum voor 16/10/17. 
Ze beschikken nog niet over een BOB, maken nog geen gebruik van niet rechtstreeks 
toegankelijke VAPH-ondersteuning en komen in 2019 nog niet in aanmerking voor 
ter beschikking stelling van het gevraagde PVB. Vanaf mei 2019 komt deze groep in 
aanmerking voor een BOB;

ITP (Intersectorale toegangspoort): deze doelgroep bestaat uit minderjarige 
personen die op 30 juni 2015 geregistreerd waren bij de intersectorale 
toegangspoort én die op het moment van de toekenning van het BOB geen gebruik 
maken van niet–rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning (nRTH). Vanaf 
januari 2017 komt deze groep in aanmerking voor een BOB;

VKS (verhoogde kinderbijslag): deze doelgroep bestaat uit personen met minstens 
een score van 12 punten op de schaal voor zorgtoeslag of verhoogde kinderbijslag. 
Vanaf september 2017 komt deze groep in aanmerking voor een BOB;

IT (integratietegemoetkoming): deze doelgroep bestaat uit personen met een 
integratietegemoetkoming van minstens categorie 3 die toegekend is voor de leeftijd 
van 26 jaar. Vanaf september 2017 komt deze groep in aanmerking voor een BOB;



Andere: hier gaat het om personen die niet langer een beroep doen op nRTH en 
daardoor terugvallen op een BOB.

4. Ik verwijs naar mijn antwoord op de derde vraag. 

5. De eerste raming bij de begrotingsopmaak 2019 van het aantal personen met een 
verhoogde kinderbijslag was 5.137 personen. Het geraamde bedrag bij de 
begrotingsopmaak voor deze doelgroep was 18.494.280. Het geraamde bedrag nu is 
20.898.000 euro. 


