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Betreft: ontwerp van BVR betreffende de nadere regels voor het
verkrijgen van een zorgtoeslag

I.Beknopte samenvatting van het dossier

1. Art.16,§1,1° lid van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in 
het kader van het gezinsbeleid luidt als volgt:

"Het basisbedrag, vermeld m art 13, wordt voor het rechtgevend kind verhoogd met de 
maandelijkse zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteunmgsbehoefte als 
het kind een specifieke ondersteunmgsbehoefte heeft die voortvloeit uit een 
aandoening die gevolgen heeft voor hemzelf, op het vlak van lichamelijke of geestelijke 
ongeschiktheid of op het vlak van activiteit en participatie, of voor zijn familiale 
omgeving"

2. Voorliggend ontwerp geeft (in hoofdorde) uitvoering aan deze bepaling. Dit 
impliceert:

-het vaststellen van de gevolgen adhv de in bijlage 1 en bijlage 2 (die enkel 
betrekking heeft op de vaststelling van de lichamelijke of geestelijke 
ongeschiktheid van het kind) van de in het ontwerp gevoegde medisch-sociale 
schaal (scoring punten)

-de koppeling van de punten aan de bedragen die in voormeld art.16 van het 
decreet vermeld worden.

a )inhoud
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- Dhr mmister-president van de Vlaamse Regering
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-de omschrijving van de voorwaarden voor uitoefening gemachtigde indicatiestellers (evaluerend arts of 
MDT-arts)

3. In bijkomende orde wordt nog nadere regelgeving bepaald voor het recht op wezentoeslag of 
pleegzorgtoeslag.

blbudgettair

Er wordt gemakshalve verwezen naar de begeleidende documenten uit een vorige regeringsbeslissing (VR 
2017 0206 doc.0539/1). Daar vinden we op pagina 19 een bedrag van 125.896.306 (x 1.02 = 128.414232) onder 
de rubriek ‘budget toeslag voor kinderen met een handicap’ (doelgroep : 36.297 kinderen) + 792 k voor 
vergoeding medische evaluatie (jaarlijks circa 24.000 kinderen)

II. Opmerkingen inspectie van Financiën

a) inhoud

1. De scoringsmethode oogt ingewikkeld. Enkel mbv meerdere didactische voorbeelden kan deze begrepen 
worden. Anderzijds wordt met stelligheid bevestigd dat dit de loutere overname is van de huidige praktijk 
(die dus - althans voorlopig - algehele voldoening schenkt)

2. Het BVR regelt ‘nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag’ terwijl het ook bepalingen bevat 
inzake wezentoeslag/pleegzorgtoeslag.

b)budgettair

Nadere informatie van Famifed leert dat de huidige prognoses (jaarkost 2019) zich eerder situeren rond 
een bedrag van 110.7 mio euro. Evenwel wordt dit budget verhoogd met circa 8 % om rekening te houden 
met de vrij grote achterstand in het onderzoek van de aanvragen (directoraat-generaal personen met een 
handicap) (groot aantal te verwachten regularisaties).

III.Besluit

De IF kan akkoord gaan met het voorstel. Het begrotingsakkoord is vereist.


