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Aanvragen vergoedingen voor kinderen met een beperking  -  Administratieve 
vereenvoudiging

Wanneer men een kind heeft met een beperking, kan men in aanmerking komen voor 
bepaalde vergoedingen en tegemoetkomingen. De situatie is echter zo dat ouders van 
een kind met een beperking een wirwar van administratieve documenten, verslagen en 
testen te verwerken krijgen wanneer zij een dergelijke vergoeding willen aanvragen.

Bij elke nieuwe aanvraag dienen ouders dat proces opnieuw te doorlopen. Zowel voor 
hen als voor de instantie waar de vergoeding wordt aangevraagd, creëert dit onnodige 
administratieve lasten. Daarnaast heeft dat ook een bepaalde impact op de ouders en de 
persoon met de beperking. Zij verliezen kostbare tijd, de kosten lopen hoog op en in de 
tussentijd wordt niemand vooruitgeholpen.

De minister haalt in zijn beleidsnota aan dat hij binnen het beleidsveld personen met een 
handicap de administratieve lasten wil verlichten en de regelgeving en processen wil 
vereenvoudigen.

1. Ontvangt de minister signalen die de probleemstelling van administratieve overlast 
bevestigen?

2. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft al enkele projecten om de administratieve 
last te verhelpen. 

Kan de minister aangeven op welke manier hij en het agentschap informatie 
verzamelen omtrent de noden en problematieken die ouders van kinderen met een 
beperking hieromtrent ervaren?

3. Kan de minister meedelen welke initiatieven al genomen zijn om de administratieve 
overlast voor (de ouders van) mensen met een beperking te verhelpen? 

a) Met welke diensten werd samengewerkt om deze initiatieven op poten te zetten?

b) Wat was de timing van deze initiatieven?

c) Met welke belangenorganisaties werd contact opgenomen in het kader van deze 
initiatieven?

4. Indien nog geen (of onvoldoende) initiatieven op poten gezet zijn om de 
administratieve overlast te beperken, welke initiatieven zal de minister in de 
toekomst nemen om dat probleem op te lossen? 

a) Wat is de timing van deze initiatieven?



b) Met welke diensten en belangenorganisaties zal de minister samenwerken om 
deze initiatieven op poten te zetten?
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1-2.Via de bestaande adviesorganen (raadgevend comité, permanente werkgroepen) 
binnen het Vlaams Agentschap met een Handicap (VAPH) kunnen dergelijke signalen 
worden doorgegeven. Deze adviesorganen zijn samengesteld uit 
gebruikersorganisaties, bijstandsorganisaties, vakbonden, werkgeversorganisaties en 
experts. 

3. In 2020 heeft het VAPH de processen rond besteding van het persoonlijk 
assistentiebudget (PAB) geïntegreerd in het e-loket, met als doel een administratieve 
vereenvoudiging te verkrijgen en het administratief conformeren van de besteding PAB 
met de processen van het persoonsvolgend budget (PVB). Deze aanpassing kwam er 
mee op vraag van gebruikers- en bijstandsorganisaties en werd besproken binnen de 
bestaande adviesorganen.

Daarnaast worden permanent de formulieren geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd 
om administratieve overlast tegen te gaan. 

4. In het Regeerakkoord 2019-2024, pagina 95 (‘verdere uitrol Groeipakket’) wordt het 
volgende vermeld:

We ontwikkelen een instrument dat toelaat om de ondersteuningsnoden van kinderen 
te detecteren en te attesteren in de verschillende levensfasen om zo dubbele 
inschalingen van gelijkaardige ondersteuningsnoden te voorkomen.

Het agentschap Opgroeien meet de ondersteuningsbehoeften van minderjarigen in het 
kader van de ‘zorgtoeslag specifieke ondersteuningsbehoefte’. De medisch-sociale 
schaal wordt hiervoor als meetinstrument gebruikt om de ondersteuningsbehoeften te 
bepalen, waarna de uitbetaler Groeipakket de gepaste zorgtoeslag kan berekenen.  

Het VAPH hanteert een instrument om aan de hand van het in kaart brengen van 
assistentienoden te bepalen welke grootteorde van persoonlijk assistentiebudget 
(PAB) er nodig is. Momenteel wordt deze werkwijze herzien in functie van een meer 
correcte en ruimer toepasbare methodiek van zorgzwaartebepaling. 

Kinderen en hun ouders kunnen geconfronteerd worden met beide instrumenten 
waardoor er kansen liggen in een onderlinge afstemming en delen van informatie. Het 
afstemmen van de instrumenten moet er immers voor zorgen dat kinderen niet 
nodeloos meerdere keren moeten worden onderzocht en ingeschaald indien dezelfde 
informatie nodig is. Het VAPH en het agentschap Opgroeien werken op dit moment 
hier samen aan met een technische werkgroep (samengesteld uit experts, 
werkgeversorganisaties, bijstandsorganisaties, verwijzers), in eerste instantie voor de 
leeftijdsgroep van 0 t.e.m. 5-jarigen. 


