
   

 

 

 

 

SERV_20180702_uitvoeringsbesluit_VSB_ADV_.docx 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen    Wetstraat 34-36, 1040 Brussel   T  +32 2 209 01 11  
info@serv.be    www.serv.be 

 

 

Advies 

Voorontwerp uitvoeringsbesluit over de 
Vlaamse Sociale Bescherming 

Brussel, 2 juli 2018 



  

 
Voorontwerp uitvoeringsbesluit over de Vlaamse Sociale Bescherming 

 

 

 
  2 

 

 

 

 

  

 

Adviesvraag: voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van (…) 
houdende de Vlaamse Sociale Bescherming 

Adviesvrager: Jo Vandeurzen 

Ontvangst adviesvraag: 1 juni 2018 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 2 juli 2018 

 

   

Contactpersoon:  Kristel Bogaerts - kbogaerts@serv.be 

 



   

 

 

 

 

SERV_20180702_uitvoeringsbesluit_VSB_ADV_.docx 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen    Wetstraat 34-36, 1040 Brussel   T  +32 2 209 01 11  
info@serv.be    www.serv.be 

 

De heer Jo VANDEURZEN 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Ellipsgebouw 

Koning Albert II-laan 35 bus 90 

1030 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Kristel Bogaerts SERV_BR_20180702_uitvoeringsbesluit_VSB_kb 2 juli 2018 

kbogaerts@serv.be   

Voorontwerp uitvoeringsbesluit Vlaamse Sociale Bescherming 

Mijnheer de minister 

 

De SERV houdt in dit selectieve advies een aantal elementen met sociaal-economische 

relevantie tegen het licht. 

De SERV ondersteunt in dat opzicht graag de voorziene continuïteit en coördinatie die dit 

uitvoeringsbesluit biedt aan de zorgvragers en de zorgaanbieders, maar door die focus gaat 

dit besluit wel voorbij aan belangrijke kansen om de regelgeving te vereenvoudigen en aan te 

passen aan nieuwe noden. 

De sociale akkoorden die federaal met de sector gesloten zijn en nu overgeheveld worden, 

moeten gehandhaafd blijven om een duurzaam personeelsbeleid en kwalitatieve zorg mogelijk 

te houden.  

De SERV toont zich in dit advies bezorgd over de uitblijvende bepalingen over de dagprijs en 

de elementen die daar minimaal in vervat moeten zitten.  

De SERV vraagt verder om de voorgestelde operationalisering van ‘behartenswaardigheid’ via 

de armoederisicodrempel aan de te passen en gebruik te maken van een inkomenstoets en 

inkomensgrenzen die voor dat doel worden ontworpen en gevaloriseerd. Dat moet 

automatische en semi-automatische toekenning van rechten faciliteren. 

Verder vraagt de SERV nog verduidelijking over het samenspel van de sectorale 

adviescommissies en de Vlaamse Raad WVG wat betreft afspraken rond de beleidsadvisering 

en over het nut en de onderbouwing van de investeringstoeslag voor de verstrekkers van 

mobiliteitshulpmiddelen. 

 



  

 
Voorontwerp uitvoeringsbesluit over de Vlaamse Sociale Bescherming 

 

 

 
  4 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 
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Krachtlijnen 

 Noodzakelijke continuïteit leidt ook tot gemiste kansen 

De SERV ondersteunt graag de voorziene continuïteit en coördinatie die dit uitvoeringsbesluit 

biedt aan de zorgvragers en de zorgaanbieders, maar door die focus gaat de Vlaamse Regering 

wel voorbij aan belangrijke kansen om de regelgeving te vereenvoudigen en aan te passen aan 

nieuwe noden. Voorbeelden zijn de vereenvoudiging van de financiering van de 

zorgvoorzieningen, de administratieve procedures, de medezeggenschap zorgvragers en extra 

sociale correcties. 

 Dagprijsbeleid blijft onduidelijk 

Het uitvoeringsbesluit zet alvast een belangrijke stap rond het melden van bijkomende 

kostprijselementen en het uitsluiten van zorgkosten, maar duidelijkheid over de elementen die 

minimaal deel moeten uitmaken van de dagprijs wordt nog steeds niet geboden. 

Voor de SERV is het belangrijk dat in de monitoring, het onderzoek en de uiteindelijke 

dagprijsreglementering een onderscheid gemaakt wordt tussen essentiële elementen die 

minimaal voor iedereen moeten gelden (woon- en leefkwaliteit, voeding en animatie) en 

comfortelementen die daarbovenop een vrije keuze zijn van de bewoners. De zorg en 

zorggerelateerde kost horen niet thuis in de dagprijsreglementering. 

 Operationalisering  behartenswaardigheid verbeteren 

De SERV vindt maatregelen die de opname van rechten of zorg door kwetsbare groepen helpen 

garanderen belangrijk. Dat moet op een goede manier worden geoperationaliseerd. De SERV is 

geen voorstander van de armoederisicodrempel als maatstaf om toegang tot bepaalde rechten 

te verlenen. Een maatstaf om behoeftige of behartenswaardige situaties te identificeren met het 

oog op de toekenning van sociale voordelen moet voor dat doel worden ontworpen en 

gevaloriseerd. De SERV vraagt daarom om verder onderzoek te voeren naar een instrument dat 

aan drie voorwaarden voldoet met name : een basisgrens behartenswaardigheid, een bijhorende 

gezinsmodulering en de evolutie van de inkomensgrenzen over de tijd. In de plaats van een 

relatieve armoedelijn zijn de referentiebudgetmethode of de inkomenstoets van de school- en 

studietoelagen zeker te onderzoeken pisten. Dit bijkomend onderzoek mag de tijdige 

inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit niet in de weg staan Het uitvoeringsbesluit moet 

overeenkomstig de onderzoeksaanbevelingen aangepast worden. 

Een inkomenstoetsing met een individuele benadering blijft altijd nodig. Voor de SERV is een 

bepaling van behartenswaardigheid mogelijk op twee manieren. Ten eerste kan dit via een 

automatische rechtentoekenning of toekenning van rechtswege.  Daarvoor wordt de toekenning 

voorzien via een lijst met sociale statuten of sociale rechten waarvan wordt onderbouwd dat ze 

zeker aan de vooropgestelde definitie van behartenswaardigheid voldoen en waarvoor al een 

inkomenstoetsing gebeurde, zoals bijvoorbeeld het leefloon. Ten tweede is ook een semi-

automatische toekenning van rechten mogelijk. Bij deze toekenningswijze wordt op basis van een 

aantal indicatoren knipperlichten in werking gesteld die leiden naar een pro-actieve contactname 

van gezinnen met toetsing van de inkomens en de definitie van behartenswaardigheid.  

 Sociale akkoorden maken integraal deel uit van de financiering van de voorzieningen 

Het is voor de SERV belangrijk dat het ‘derde luik’, dat bestaat uit alle sociale akkoorden die 

federaal met de sector gesloten zijn en nu overgeheveld worden, gehandhaafd blijft. Deze sociale 
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akkoorden maken voor de sociale partners integraal deel uit van de financiering van de 

zorgaanbieders en maken het mogelijk om een duurzaam personeelsbeleid te voeren en 

kwalitatieve zorg te verlenen. Dit maakt ook deel uit van een beleid van zorgprognose en -

programmatie dat voorziet in een toereikend, divers en kwalitatief aanbod van de verschillende 

zorg- en ondersteuningsvormen. 

 Organisatie van toekomstig beleidsadvies  

De raad vraagt om verder na te denken over, en te verduidelijken en vast te leggen wat, de 

verhouding tussen de sectorale adviescommissies en de Vlaamse Raad WVG is en over de 

specifieke taken die ze ieder toegewezen kregen. Er is een afstemming nodig in beide richtingen. 

 Nut investeringstoeslag in vraag gesteld 

De SERV vraagt zich af waarom een extra ondersteuning nodig is voor de verstrekkers van 

mobiliteitshulpmiddelen bij de omschakeling van het koopstelsel naar het verhuurstelsel. De raad 

stelt zich bijgevolg vragen bij de ‘investeringstoeslag’ die uitgewerkt is voor deze verstrekkers van 

mobiliteitshulpmiddelen. 
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Advies 

1 Situering 

Dit voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet 

van (…) houdende de Vlaamse Sociale Bescherming geeft uitvoering aan de bepalingen in het  

decreet houdende de Vlaamse Sociale Bescherming, zoals het werd aangenomen door het 

Vlaams Parlement op 2 mei 2018.  

Dit voorontwerp van besluit regelt naast algemene werking van de verschillende aspecten van de 

volksverzekering in hoofdzaak de uitvoering van de zorgbudgetten (zorgbudget voor de zwaar 

zorgbehoevenden, zorgbudget voor ouderen met zorgnood en het  basisondersteuningsbudget),  

de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkomingen (zorgtickets) voor 

zorg in de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de dagverzorgingscentra.  

De SERV houdt in dit selectieve advies een aantal elementen met sociaal-economische 

relevantie tegen het licht. 

De eerdere aanbevelingen van de SERV rond deze materie, met name over de conceptnota 

Vlaamse sociale bescherming1, het voorontwerp van Decreet Vlaamse sociale bescherming2, de 

conceptnota Residentiële ouderzorg3 en het voorontwerp van decreet betreffende de woonzorg4, 

blijven gelden. In het bijzonder zijn de praktische aanbevelingen bij het voorontwerp van decreet 

over VSB rond beschermende maatregelen nuttig om in herinnering te brengen.   

2 Noodzakelijke continuïteit leidt ook tot gemiste 
kansen 

Met dit uitvoeringsbesluit worden belangrijke lacunes in de bestaande regelgeving en bepalingen 

die nog onduidelijk waren in het Decreet over de Vlaamse sociale bescherming opgevuld. Zo 

staat de raad positief ten opzichte van het uitklaren van de situatie van de uitgaande 

grensarbeiders, de inwoners van het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, de personen die niet 

onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid, EU-studenten, het afschaffen van de 

carenzperiode in palliatieve omstandigheden enz.     

Daarnaast zet de Vlaamse Regering, door grote delen federale wetgeving enerzijds en 

bepalingen die nu verspreid zijn in andere uitvoeringsbesluiten anderzijds over te nemen in dit 

omvattende uitvoeringsbesluit, in grote mate in op continuïteit. Zo biedt ze aan de zorgvragers en 

de zorgvoorzieningen de nodige zekerheden op het vlak van dienst- en zorgverlening, 

verstrekken van tegemoetkomingen en de financiering van de voorzieningen.  

                                                

 
1  http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-conceptnota-vlaamse-sociale-bescherming, 28 september 2015 

2  http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreet-vsb, 11september 2017 

3  http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-conceptnota-residentiele-ouderenzorg, 5 februari 2018 

4  http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreet-woonzorg, 28 mei 2018 

http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-conceptnota-vlaamse-sociale-bescherming
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreet-vsb
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-conceptnota-residentiele-ouderenzorg
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreet-woonzorg
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De SERV ondersteunt uiteraard de voorziene continuïteit en coördinatie, maar door die focus 

gaat de Vlaamse Regering wel voorbij aan belangrijke kansen om de regelgeving te 

vereenvoudigen en aan te passen aan nieuwe noden. De raad denkt daarbij niet alleen aan de 

vereenvoudiging van de financiering van de zorgvoorzieningen en van de administratieve 

procedures en het uitbouwen van garanties voor medezeggenschap van de zorgvragers voor de 

inzet van hun zorgtickets (co-besluitvormingsprocessen), maar ook aan de uitwerking van een 

Maximumfactuur (MAF) voor thuiszorg en ouderen of de uitvoering van sociale correcties op de 

eigen bijdragen in de ouderenzorg.  

Een aantal van de opgenomen bepalingen wijzigen de erkenningsnormen van de WZC en de 

DVC. De SERV stelt zich de vraag of deze wijzigingsbepalingen voor erkenningsnormen niet 

eerder thuis horen in de uitvoeringsbesluiten bij het woonzorgdecreet, in plaats van in het 

voorliggende uitvoeringsbesluit. 

3 Dagprijsbeleid blijft onduidelijk 

In eerder advies toonde de SERV zich al bezorgd over het dagprijsbeleid dat de voorzieningen 

mogen voeren5. Ook dit uitvoeringsbesluit geeft voor de Raad onvoldoende bijkomende 

verduidelijking bij wat bepaald werd in decreet van (…) over Vlaamse sociale bescherming en in 

het (voorontwerp van) decreet betreffende de woonzorg. Er wordt nog steeds een ruime delegatie 

aan de minister gegeven om de elementen te bepalen die minimaal deel moeten uitmaken van 

de dagprijs. 

Voor de SERV blijft6 het belangrijk dat in de monitoring, het onderzoek en de uiteindelijke 

dagprijsreglementering een onderscheid gemaakt wordt tussen essentiële elementen die 

minimaal voor iedereen moeten gelden (woon- en leefkwaliteit, voeding en animatie) en 

comfortelementen die daarbovenop een vrije keuze zijn van de bewoners. De zorg en 

zorggerelateerde kost hoort niet thuis in de dagprijsreglementering. Artikelen 509 en 510 zetten 

in die richting al wel een belangrijke stap rond het melden van bijkomende kostprijselementen en 

het uitsluiten van zorgkosten.  

De SERV vraagt om de uitvoering van de bepalingen rond dagprijsreglementering goed te 

monitoren en de nodige controles en inspecties uit te laten voeren. 

De SERV blijft7 er ook van overtuigd dat de overheid enerzijds en de sector anderzijds nog 

stappen moeten zetten om de transparantie en monitoring van de prijszetting te verbeteren, o.a. 

via de ontwikkeling van uniforme financiële indicatoren, werkafspraken en het dissemineren van 

goede prakijken en instrumenten. 

De SERV blijft daarin de aanbevelingen van Pacolet en De Coninck (2016)8 rond 

beleidsinformatie en transparantie van de voorzieningen ondersteunen. Dat houdt onder andere 

                                                

 
5  http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreet-woonzorg, 28 mei 2018 

6  http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreet-woonzorg, 28 mei 2018  

7  http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreet-woonzorg, 28 mei 2018  

8  Pacolet, J. & De Coninck, A. (2016). De financiering van de residentiële ouderenzorg. Het perspectief van de 
voorzieningen. Steunpunt WVG rapport 31.  

http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreet-woonzorg
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreet-woonzorg
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreet-woonzorg
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in dat er nood is aan een gedetailleerd en uniform rekeningenstelsel voor de sector, zowel voor 

de private als voor de openbare initiatieven. Ook de meer gedetailleerde (analytische) 

boekhoudingen op niveau van de voorzieningen en op niveau van de activiteitencentra moeten 

opvraagbaar zijn. 

Het initiatief van de minister via een opdracht aan de Universiteit Gent om een voorstel uit te 

werken voor een eenvormig boekhoudkundig plan voor de woonzorgcentra vindt de SERV alvast 

een positieve stap om de financiële transparantie in de sector te verhogen. De raad kijkt alvast 

uit naar het resultaat van deze opdracht. 

4 Operationalisering  behartenswaardigheid 
verbeteren 

De SERV vindt maatregelen die de opname van rechten of zorg door kwetsbare groepen helpen 

garanderen, belangrijk. Dat moet evenwel op een goede manier worden geoperationaliseerd. De 

SERV is geen voorstander van de armoederisicodrempel als maatstaf om toegang tot bepaalde 

rechten te verlenen. Een maatstaf om behoeftige of behartenswaardige situaties te identificeren 

met het oog op de toekenning van sociale voordelen moet voor dat doel worden ontworpen en 

gevaloriseerd. De SERV vraagt daarom om rond de afbakening van behartenswaardigheid verder 

onderzoek te voeren naar een instrument dat aan drie voorwaarden rond een basisgrens 

behartenswaardigheid, een bijhorende gezinsmodulering en de evolutie van de inkomensgrenzen 

over de tijd voldoet. In de plaats van een relatieve armoedelijn zijn de referentiebudgetmethode9 

of de inkomenstoets van de school- en studietoelagen zeker te onderzoeken pisten. Dit bijkomend 

onderzoek mag de tijdige inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit niet in de weg staan. Het 

uitvoeringsbesluit moet overeenkomstig de onderzoeksaanbevelingen aangepast worden. 

Een inkomenstoetsing met een individuele benadering blijft altijd nodig. Voor de SERV is een 

bepaling van behartenswaardigheid mogelijk op twee manieren. Ten eerste kan dit via een 

automatische rechtentoekenning of toekenning van rechtswege.  Daarvoor wordt de toekenning 

voorzien via een lijst met sociale statuten of sociale rechten waarvan wordt onderbouwd dat ze 

zeker aan de vooropgestelde definitie van behartenswaardigheid voldoen en waarvoor al een 

inkomenstoetsing gebeurde, zoals bijvoorbeeld het leefloon. Ten tweede is ook een semi-

automatische toekenning van rechten mogelijk. Bij deze toekenningswijze wordt op basis van een 

aantal indicatoren knipperlichten in werking gesteld die leiden naar een pro-actieve contactname 

van gezinnen met toetsing van de inkomens aan de definitie van behartenswaardigheid.  

Behartenswaardigheid goed definiëren 

Om behartenswaardigheid af te bakenen moet een instrument gebruikt worden dat voldoet aan 3 

criteria: (1) er moet een goede basisgrens voor behartenswaardigheid beschikbaar zijn die 

weergeeft wat een alleenstaande nodig heeft om menswaardig te participeren aan de 

samenleving, (2) er moet een methode zijn van gezinsmodulering zodat voor verschillende 

                                                

 
https://steunpuntwvg.be/images/rapporten-en-werknotas/financiering-residentiele-ouderenzorg  

9  Storms, B. (2012).  Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Doctoraal proefschrift. Universiteit 
Antwerpen. http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/doctoraat%20Berenice%20Storms.pdf  

https://steunpuntwvg.be/images/rapporten-en-werknotas/financiering-residentiele-ouderenzorg
http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/doctoraat%20Berenice%20Storms.pdf
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gezinsconfiguraties de grens aangepast kan worden en (3) er moet worden bepaald hoe men die 

grens over te tijd laat evolueren, rekening houdend met de evolutie van prijzen en welvaart.  

De aangehaalde armoederisicodrempel op basis van SILC is voor de SERV geen duidelijk noch 

een eenduidig toepasbaar concept voor de toekenning van bepaalde rechten om minstens vier 

redenen.  

 Ten eerste gaat het hier over een relatieve armoedemaatstaf, nl.  60% van het mediaan 

beschikbare inkomen op individueel niveau. Een relatieve armoedemaatstaf geeft geen 

indicatie van de levenstandaard van een persoon met een inkomen dat gelijk is aan deze 

armoederisicodrempel en geeft ook geen uitsluitsel over de toereikendheid van het 

gezinsinkomen om een menswaardig leven te leiden. Het zegt enkel iets over de afstand tot 

het mediaan inkomen. Daarmee voldoet de armoederisicodrempel op basis van SILC niet 

aan de eerste voorwaarde van een degelijke basisgrens. 

 Ten tweede stelt zich ook de vraag naar de toepasbaarheid voor diverse 

gezinssamenstellingen. Binnen de EC_SILC methode wordt gebruik gemaakt van de OECD 

equivalentiesschaal10. Dit is een erg ruwe schaal, die geen rekening kan houden met 

bijvoorbeeld de huisvestingssituatie van de gezinnen (huren-sociaal huren-eigendom). 

Daarmee wordt er geen antwoord geboden op de tweede basisvoorwaarde. 

 Ten derde kan men op basis van de armoederisicodrempel geen regels vaststellen voor de 

evolutie over de tijd. De armoederisicodrempel  is gebaseerd op enquêtegegevens, via 

gerapporteerde netto beschikbare gezinsinkomens11 en gezinssamenstellingen. Daardoor is 

dit gegeven gevoelig voor over- of onderrapportering van inkomens, non-respons, 

wijzigingen in gezinssamenstelling, economische schokken (prijzen en lonen) en de 

steekproefsamenstelling (bepaalde groepen zijn bv. minder of niet vertegenwoordigd in de 

steekproef).  Een stijging van de armoederisicodrempel wil niet per definitie zeggen dat er 

meer inkomen nodig is om uit armoede te blijven, of vice versa. Ook aan de derde 

basisvoorwaarde wordt bijgevolg niet voldaan. 

 Ten vierde hebben armoedelijnen per definitie niet als doel om behoeftigheid of 

behartenswaardigheid af te bakenen voor het toekennen van bepaalde rechten. 

Armoedelijnen zijn ontworpen en worden gebruikt voor de bepaling van de omvang van de 

armoede in onze samenleving,  de identificatie van groepen en categorieën die een hoog 

armoederisico lopen, de meting van de evolutie van de armoede over de tijd heen en de 

beoordeling of sociale uitkeringen voldoende hoog zijn om aan de armoede te kunnen 

ontsnappen. Deze vier doelstellingen vormen allen onderdeel van het bredere kader van het 

                                                

 
10  Deze schaal kent een waarde ‘1’ toe aan het eerste gezinslid, een waarde ‘0,5’ aan alle andere gezinsleden van 

14 jaar of ouder en een waarde ‘0,3’  aan kinderen onder 14 jaar. De som van deze waarden, vermenigvuldigd 
met de armoederisicodrempel voor een alleenstaande vormt dan de armoederisicodrempel voor een specifiek 
gezin. Zie voor meer informatie: http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf  

11  Het netto beschikbare gezinsinkomen omvat ondermeer het netto arbeidsinkomen (lonen, inkomsten van 
zelfstandigen), netto werkloosheidsuitkering, netto uitkering wegens ouderschap, loopbaanonderbreking e.d.,  
netto ziekte- of invaliditeitsuitkering, netto wettelijk pensioen, netto pensioen uit bedrijfsfonds e.d., leefloon,  
studiebeurzen, huurinkomsten,  kinderbijslag en/of schoolpremie, ontvangen alimentatiegelden (+), betaalde 
alimentatiegelden (-), opbrengsten uit vermogen, terugbetaling (+) door of bijbetaling (-) aan de belastingen, en 
opbrengsten uit "zwart werk". Onder netto wordt verstaan: na aftrek van sociale bijdragen en voorheffing, dus het 
bedrag dat u feitelijk ontvangt. 

http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf


  

 
Voorontwerp uitvoeringsbesluit over de Vlaamse Sociale Bescherming 

 

 

 
  12 

 

onderzoek naar de doelmatigheid van het sociaal beleid, en dan vooral van de 

inkomenstransfers in de sociale zekerheid in ruime zin.12 

De SERV vraagt daarom om rond de afbakening van behartenswaardigheid verder onderzoek te 

voeren naar een instrument dat aan drie voorwaarden voldoet met name :  een basisgrens 

behartenswaardigeheid, een bijhorende gezinsmodulering en de evolutie van de 

inkomensgrenzen over de tijd. In de plaats van een relatieve armoedelijn zijn de 

referentiebudgetmethode13 of de inkomenstoetsing en -grenzen bij de studietoelagen zeker te 

onderzoeken pistes. De referentiebudgetten worden nu door bepaalde OCMW’s al ingezet om 

aanvullende steun te berekenen. 

Een inkomenstoetsing blijft nodig, onafhankelijk van de gehanteerde grens  

Het hanteren van welke inkomensgrens dan ook als beoordelingscriterium vervangt het uitvoeren 

van een inkomenstoetsing niet. Een uitvoerige inkomenstoetsing en individuele beoordeling op 

basis van objectieve criteria zal los van de gehanteerde inkomensgrens altijd nodig blijven. 

Op dit moment worden er voor verschillende bijstandsregelingen of voor het toekennen van 

bepaalde voordelen (bv. verhoogde verzekeringstegemoetkomingen, studietoelagen, …) al 

inkomenstoetsen uitgevoerd. Met het oog op het hergebruik van gegevens (toepassing van het 

“Only-Once” principe en maximaal het delen van gegevens die beschikbaar zijn bij verschillende 

instellingen of intermediairen, zowel op individueel als op gezinsniveau) en het streven naar een 

(semi-) automatische toekenning van rechten, adviseert de SERV in de eerste plaats om de 

bestaande parameters of instrumenten voor inkomensevaluatie zo veel mogelijk te hergebruiken.  

Onderzoek van Van Lancker14 e.a. naar inkomenstoetsing in de kinderbijslag toont ook aan dat 

een rechtvaardige inkomenstoets en automatische toekenning van rechten best gecombineerd 

worden met een combinatie van sociale statuten en inkomensgrenzen.  

Het hergebruik van gegevens, en bij uitbreiding van reeds toegekende sociale statuten of 

voordelen, moet enerzijds kunnen leiden tot een automatische toekenning van rechten voor 

situaties waarvoor aangetoond kan worden dat ze zich zeker in een behartenswaardige situatie 

bevinden (bv waarbij al een inkomenstoetsing gebeurde zoals bij het leefloon) of anderzijds een 

knipperlicht in werking stellen waardoor gezinnen pro-actief gecontacteerd worden om hun 

rechten verder af te toetsen en semi-automatisch toe te kennen. Welke sociale statuten of 

voordelen daarvoor telkens in aanmerking komen, moet onderbouwd worden. 

                                                

 
12  Van den Bosch, K. (1999).  De meting van armoede, op basis van subjectieve en consensuele maatstaven. CSB 

bericht. http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/D%201999%206104%2008.pdf of meer 
uitgebreid: Van den Bosch, K. (1999), Identifying the Poor, Using Subjective and Consensual Measures, 
Academisch proefschrift, Universiteit Antwerpen.  

13  Storms, B. (2012).  Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Doctoraal proefschrift. Universiteit 
Antwerpen. http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/doctoraat%20Berenice%20Storms.pdf  

14  Vinck, J., Verbist, G., Van Lancker, W. (2015). Een empirisch onderzoek naar de betaalbaarheid en wenselijkheid 
van hervormingen in de toekomstige Vlaamse kinderbijslag - Fase 1: Sociale toeslagen gebaseerd op inkomen 

http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/D%201999%206104%2008.pdf
http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/doctoraat%20Berenice%20Storms.pdf
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Toekenning van rechtswege en gehanteerde inkomensgrenzen moeten 
overeenstemmen  

In het kader van het terugdringen van administratieve lasten en het vermijden van non-take-up 

van rechten is het zeker aangewezen om aan specifieke groepen bepaalde rechten toe te kennen 

van rechtswege (automatisch). Daarvan getuigt ook de lijst die opgenomen is bij artikel 118.  

De gebruikte inkomenstoets moet alleszins onderbouwd zijn en een breed spectrum van 

mogelijke inkomensbronnen bevatten, inclusief vermogens en onroerende goederen, om een zo 

accuraat mogelijke meting van financiële situatie van het gezin te verkrijgen. 

Het is belangrijk dat de situaties die van rechtswege een voordeel toegewezen krijgen ook 

overeenstemmen met de te bepalen definitie en inkomensgrenzen voor behartenswaardigheid 

en met de bepalingen in artikel 46 §2 van het decreet van (…) over Vlaamse sociale bescherming. 

Naast de verschillende middelengetoetste uitkeringen (leefloon, IVT en IGO) wordt in de 

opsomming ook de minimumwerkloosheidsuitkering vermeld. Vanuit evaluatieonderzoek rond 

minimuminkomensbescherming15 blijkt evenwel dat ook de gezinnen die enkel over een minimum 

ziekte- of invaliditeitsuitkering of een minimumpensioen beschikken zich in een precaire situatie 

bevinden.  

De SERV vraagt daarom om exhaustief te bepalen en te onderbouwen welke sociale statuten 

voldoen aan de definitie en inkomenstoetsing voor bepaling van behartenswaardigheid, en de 

opgenomen lijst  voor die statuten uit te breiden, om een automatische toekenning van rechten 

maximaal mogelijk te maken. Voor andere sociale statuten kan gebruik gemaakt worden van een 

semi-automatische toekenning via een pro-actieve contactname. 

5 Sociale akkoorden maken integraal deel uit van 
de financiering van de voorzieningen 

In tegenstelling tot de budgetten voor titels en beroepskwalificaties worden die sociale akkoorden 

niet rechtstreeks gekoppeld aan de financiering van VSB (en toegevoegd aan de 

instellingenforfaits) maar opgenomen in een apart besluit van de Vlaamse Regering. 

Het is voor de SERV belangrijk dat het ‘derde luik’, dat bestaat uit alle sociale akkoorden die 

federaal met de sector gesloten zijn en nu overgeheveld worden, gehandhaafd blijft. Deze sociale 

akkoorden maken voor de sociale partners integraal deel uit van de financiering van de 

zorgaanbieders en maken het mogelijk om een duurzaam personeelsbeleid te voeren en 

kwalitatieve zorg te verlenen. 

                                                

 
15  Zie  bv. Storms, B., Penne T., Vandelannoote D., & Van Thielen L. (2015).  Rondkomen met een minimum 

inkomen : hoe (on)mogelijk is dit? Studie naar de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming anno 
2013.  De gids op maatschappelijk gebied. 106(1), 18-24.  

http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/Storms%20et%20al_Artikel%20De%20Gids_2015.pdf  

http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/Storms%20et%20al_Artikel%20De%20Gids_2015.pdf
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6 Organisatie van toekomstig beleid en 
financiering 

Toereikend aanbod, noodzakelijke budgetten en duurzame financiering 

De SERV verwacht van de Vlaamse Regering dat een beleid van zorgprognose en programmatie 

gevoerd wordt dat voorziet in een toereikend, divers en kwalitatief aanbod van de verschillende 

zorg- en ondersteuningsvormen. Het is cruciaal dat de financiering verder meegroeit met de 

toenemende zorgbehoefte en zorgzwaarte die te voorzien valt door de demografische evoluties. 

Daarvoor is ook een 100% zorgzwaartedekking in termen van personeelsinzet nodig om de 

continuïteit van de zorgverlening in de ouderenzorg te garanderen. 

Ook elementen als de stijging van de zorgzwaarte moeten in de Vlaamse begroting verankerd 

worden als een structurele kostenfactor. De transitie naar de indicatiestellingen via BelRAI-

screener en BelRAILTCF/HC is daarin een belangrijke sleutel. Er is een slimme aanpak nodig 

van de nieuwe, voorgestelde instrumenten, via een werkbaar systeem én tijdpad om tot een 

duurzame financiering van deze zorg te komen. 

Voor een aantal geplande veranderingen zijn er nog volop onderzoek en pilootprojecten lopende 

of gepland om de effecten op bijvoorbeeld financiering, personeelsinzet en financiële leefbaarheid 

van de voorzieningen na te gaan. Het is op dit moment dan ook nog niet duidelijk welke financiële 

middelen nodig zijn om deze plannen voor de residentiële ouderenzorg op termijn uit te voeren. 

De SERV vraagt dat de Vlaamse Regering op basis van dat onderzoek een duidelijk en 

onderbouwd beeld creëert van de nodige financiering voor de residentiële ouderenzorg én de 

inbedding ervan in Vlaamse Sociale Bescherming, en de haalbaarheid van het financieel kader 

op lange termijn. 

De SERV vindt het daarom alvast belangrijk dat de indicatieve meerjarenraming voor advies 

besproken wordt in de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 

3 van het decreet van […] tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin. 

Verhouding tussen de sectorale adviescommissies en de Vlaamse Raad WVG 

De sectorale adviescommissies en de adviescommissie mobiliteitshulpmiddelen krijgen op basis 

van dit uitvoeringsbesluit een adviesbevoegheid ten aanzien van de minister over beleid en 

regelgeving in die specifieke sectoren. Er wordt eveneens bepaald dat belangrijke adviezen van 

deze adviescommissies ook overgemaakt worden aan de Vlaamse Raad WVG. 

Ook de Vlaamse Raad WVG heeft een decretaal vastgelegde (strategische) adviesopdracht ten 

aanzien van de minister en biedt bovendien de mogelijkheid tot het sluiten van (bindende) 

akkoorden tussen de Vlaamse Regering, de interprofessionele sociale partners en de sectoren. 

De raad vraagt om verder na te denken over en te verduidelijken en vast te leggen wat de 

verhouding tussen de sectorale adviescommissies en de Vlaamse Raad WVG is. Dat gaat onder 

andere (1) over de doorstroming van informatie en adviezen tussen de verschillende commissies 

en raad onderling en (2) over de afstemming van takenpakketten en rollen van de commissies en 

raad wat betreft de beleidsmatige, inhoudelijke en operationele facetten van het beleid. Er is een 

afstemming nodig van commissies naar raad en omgekeerd om te vermijden dat de adviezen 
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elkaar doorkruisen, dan wel dat er immobilisme dreigt omdat bepaalde organisaties gebonden 

zijn aan standpunten die ze ook innamen in het andere orgaan. 

7 Artikelsgewijze opmerkingen 

Artikel 46 

De Raad vraagt om de samenstelling van de sectorale adviescommissies verder te concretiseren. 

De memorie van toelichting stelt dat de sectorale commissies telkens bestaan uit 

vertegenwoordigers van de betrokken zorgvoorzieningen, vertegenwoordigers van de 

gebruikersorganisaties en vertegenwoordigers van de uitvoeringsorganisaties. De 

vertegenwoordigers van de betrokken zorgvoorzieningen zullen in voorkomend geval 

vertegenwoordigers zijn van de koepelorganisaties. Met gebruikersorganisaties wordt, wat de 

sectorale adviescommissies voor geestelijke gezondheidszorg en voor revalidatie betreft, 

gedoeld op het Vlaams Patiëntenplatform. In de sectorale adviescommissie voor geestelijke 

gezondheidszorg zetelt bovendien een vertegenwoordiger van de mantelzorgorganisaties in het 

kader van de geestelijke gezondheidzorg, d.i. een vertegenwoordiger van het Familieplatform 

Geestelijke Gezondheid. 

Om tot een evenwichtige samenstelling van de adviescommissies te komen moet zeker ook 

plaats zijn voor de diensten die erkend zijn voor indicatiestelling (bv. gezinszorg) en een 

werknemersvertegenwoordiging. 

Artikel 453, 8° 

De regeling voor coma-bewoners in de woonzorgcentra bleef een federale bevoegdheid. Uit het 

uitvoeringsbesluit, noch uit de betrokken memorie van toelichting blijkt hoe dit praktisch zal 

verlopen. De coma-bewoners maken immers wel deel uit van de huidige berekening van het 

RIZIV- instellingsforfait. De raad vraagt om dat te verduidelijken. 

Artikel 460 en 507 

De gebruikers van een dagverzorgingscentrum met een zwaar zorgprofiel én waarvoor het DVC 

een bijzondere erkenning heeft, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de reiskosten die ze 

maken van en naar het dagverzorgingscentrum. Waar dit vroeger verliep via de mutualiteiten, op 

aanvraag van de klanten, zijn het nu de dagverzorgingscentra die deze tegemoetkoming zullen 

moeten berekenen en toekennen aan de gebruikers.  

De SERV vraagt om te verduidelijken waarom deze taak wordt toegewezen aan de DVC. 

Artikel 658 

De SERV vraagt zich af waarom een extra ondersteuning nodig is voor de verstrekkers van 

mobiliteitshulpmiddelen bij de omschakeling van het koopstelsel naar het verhuurstelsel. 

De raad stelt zich bijgevolg vragen bij de ‘investeringstoeslag’ die uitgewerkt is voor deze 

verstrekkers. De meerwaarde van deze toeslag, onder andere vanuit het oogpunt van effectiviteit 

en efficiënte inzet van middelen, is niet duidelijk.  

Indien de voorgestelde regeling toch behouden blijft of wanneer er een alternatief wordt 

uitgewerkt moet alleszins de argumentatie versterkt worden. De bijkomende ondersteuning mag 

in geen geval worden afgewenteld op de zorgvrager.  


