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Basisondersteuningsbudget (BOB)  -  Rechthebbenden verhoogde kinderbijslag (VKS)

Naar aanleiding van mijn schriftelijke vraag nr. 109 van 22 november 2011 over 
'Basisondersteuningsbudget (BOB) - Budgetten' gaf de minister volgend antwoord:

“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 euro. Het geraamde bedrag is 
nu 20.898.000 euro.

Uiteindelijk werd aan 16.054 personen een BOB uitbetaald waarvan 5.805 personen uit 
de doelgroep VKS ofwel Verhoogde Kinderbijslag.”

Dat wil zeggen dat er 668 personen meer dan geraamd in aanmerking kwamen voor dit 
budget.

Aangezien dit zorgbudget automatisch wordt toegekend indien men er recht op heeft, 
graag de volgende vragen.

1. Wat is de reden van deze stijging van het basisondersteuningsbudget (BOB) bij 
personen met recht op verhoogde kinderbijslag (VKS)? Hoe komt het dat plots een zo 
groot aantal kinderen een verhoogde kinderbijslag krijgt? Wat zijn daar de redenen 
voor?

2. Was deze stijging niet te voorzien begin 2019?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 224 van 16 januari 2020
van TINE VAN DER VLOET

De stijging in 2019 van het basisondersteuningsbudget (BOB) voor de doelgroep 
personen met een zorgtoeslag specifieke ondersteuningsbehoefte (ZSO) wordt vooral 
verklaard door het aantal dossiers waarvoor met terugwerkende kracht een 
tegemoetkoming wordt uitbetaald. In de procedure voor het toekennen van een BOB zijn 
er twee stappen die kunnen leiden tot retroactieve uitbetalingen:

- De doorlooptijd van de indicatiestelling;
- De aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming.

Doorlooptijd indicatiestelling

Het recht op de uitbetaling van een BOB in het kader van de ZSO wordt twee maanden 
nadat de gebruiker een aanvraag ZSO heeft ingediend geopend. Verder is er een 
doorlooptijd tussen de aanvraag ZSO en de indicatiestelling ZSO. Zowel de aanvraag ZSO 
als de indicatiestelling ZSO zijn noodzakelijk alvorens het aantal achterstallige maanden 
kan worden uitbetaald voor BOB. 

Aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming

Een tweede reden voor het retroactief uitbetalen van een BOB is de vaststelling dat heel 
wat kinderen zich eerst nog moeten aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming 
vooraleer de zorgkas een beslissing kan nemen. 

Bij de opmaak van de begroting 2019 was de impact van beide stappen in de procedure 
nog onduidelijk. Dat is ook begrijpelijk, aangezien deze doelgroep pas vanaf september 
2017 in aanmerking komt voor een BOB en er in 2018 dus nauwelijks historische 
gegevens beschikbaar waren om de raming te onderbouwen.


