
Regelgevend kader voor de multidisciplinaire teams in de jeugdhulp 

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale 

jeugdhulp  

Art. 35. § 1. De volgende voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden worden beschouwd 

als een erkend multidisciplinair team als vermeld in artikel 22 van het decreet van 12 juli 

2013: 

1° de centra voor ontwikkelingsstoornissen, vermeld in artikel 1, 3°, van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de 

centra voor ontwikkelingsstoornissen; 

2° de onthaal-, observatie- en oriëntatiecentra, vermeld in de artikelen 6 en 53bis van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de 

subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand; 

3° de observatie- en behandelingscentra, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 

december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de centra voor 

observatie, oriëntering en medische, psychologische en pedagogische behandeling voor 

gehandicapten evenals van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen 

per dag, toegekend voor het onderhoud, de opvoeding en de behandeling van de 

gehandicapten die er geplaatst zijn ten laste van de openbare besturen. 

§ 2. Voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden en samenwerkingsverbanden van 

voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden, die niet opgenomen zijn in de lijst van 

voorzieningen, vermeld in paragraaf 1, kunnen als multidisciplinair team erkend worden en 

kunnen de opdrachten, vermeld in artikel 22, derde lid, van het decreet van 12 juli 2013, 

uitvoeren, als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1° ze hebben een aanbod voor de ruime doelgroep van de jeugdhulpverlening, voor een 

bijzondere doelgroep met specifieke hulpvragen of voor een combinatie van beide, hetzij voor 

minderjarigen, of voor personen die een voortzetting van jeugdhulpverlening vragen aan de 

toegangspoort als vermeld in artikel 18, § 3, van het decreet van 12 juli 2013 of voor beiden; 

2° binnen de werking van de voorziening of het samenwerkingsverband wordt een team 

aangewezen als multidisciplinair team; 

3° het team, vermeld in punt 2°, is multidisciplinair samengesteld, beschikt over de nodige 

expertise en over de competenties op het vlak van diagnostiek en kan, in voorkomend geval, 

een beroep doen op andere deskundigen; 

4° ze verzamelen de beschikbare vraagverhelderende en diagnostische informatie die relevant 

is voor de aanvraag van niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening of ze zijn, in 

voorkomend geval, in staat die informatie zelf aan te leveren in het kader van een aanvraag bij 

de toegangspoort; 

5° ze onderzoeken op objectieve wijze de zorgintensiteit; 

6° de besluitvorming met betrekking tot het diagnostisch proces gebeurt in multidisciplinair 

teamverband; 

7° ze stellen een indicatiestellingsvoorstel op dat voldoet aan de kwaliteitsvereisten, vermeld 

in artikel 31, 1° tot en met 6°, van dit besluit; 

8° ze zijn tijdens het proces van aanmelding bij de toegangspoort aanmelder bij de 

toegangspoort als vermeld in artikel 25 van dit besluit, behalve als ze werken in opdracht van 

het team Indicatiestelling; 



9° ze zijn in staat om een diagnostische praktijk te ontwikkelen; 

10° ze voeren een beleid met het oog op de vorming, training en opleiding van medewerkers. 

Een samenwerkingsverband als vermeld in het eerste lid, is een samenwerking, die 

geformaliseerd is in een overeenkomst tussen voorzieningen die jeugdhulpverlening 

aanbieden. 

Multidisciplinaire teams die aanvragen voor individuele materiële bijstand indienen, moeten 

naast de algemene erkenningsvoorwaarden, vermeld in het eerste lid, voldoen aan de 

bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 23 en 24 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag 

tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het 

ministerieel besluit van 12 november 2010 houdende vaststelling van de minimale 

kwaliteitseisen voor de multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap. 

De leidend ambtenaar van het agentschap Jongerenwelzijn verleent de erkenning als 

multidisciplinair team. De minister bepaalt de erkenningsprocedure en kan bijkomende 

kwaliteitseisen bepalen voor de multidisciplinaire teams. 

§ 3. Erkende multidisciplinaire teams, ontvangen een vergoeding voor de aanlevering van 

documenten in het kader van de afhandeling van een aanvraag van niet rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulpverlening door de toegangspoort ter uitvoering van het decreet van 12 

juli 2013 en van dit besluit. De financiering van die vergoeding verloopt op de volgende 

wijze: 

1° de voorzieningen, vermeld in paragraaf 1, ontvangen, in voorkomend geval, een 

vergoeding voor het indienen bij de toegangspoort van aanvraagdocumenten; 

2° voorzieningen, die jeugdhulpverlening aanbieden als vermeld in artikel 3 van het decreet 

van 12 juli 2013 en hoofdstuk 2 van dit besluit en die erkend zijn als multidisciplinair team 

met toepassing van paragraaf 2, ontvangen een vergoeding in de vorm van een enveloppe 

voor het indienen van aanvraagdocumenten bij de toegangspoort; 

3° voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden die niet vermeld is in artikel 3 van het 

decreet van 12 juli 2013 en hoofdstuk 2 van dit besluit en die erkend zijn als multidisciplinair 

team met toepassing van paragraaf 2, ontvangen een prestatievergoeding per 

aanvraagdocument dat ze bij de toegangspoort indienen. 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding dienen de aanvraagdocumenten, vermeld in het 

eerste lid volledig afgewerkt en kwaliteitsvol te zijn en diagnostiek, een zorgzwaarte-

inschaling en een indicatiestellingsvoorstel te bevatten. Het team Indicatiestelling beoordeelt 

de volledigheid en de kwaliteit van de aangeleverde aanvraagdocumenten. 

Als een erkend multidisciplinair team voor de aanlevering van documenten in het kader van 

de afhandeling van een aanvraag van niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening bij de 

toegangspoort een vergoeding ontvangt als vermeld in het eerste lid, mogen noch dat team of 

zijn inrichtende macht, noch de medewerkers die eraan verbonden zijn daarvoor een andere 

vergoeding of beloning vragen of aanvaarden dan de vergoeding, vermeld in het eerste lid. De 

minister bepaalt de hoogte van de vergoedingen, vermeld in het eerste lid en bepaalt of de 

voorzieningen, vermeld in paragraaf 1, recht hebben op de vergoeding, vermeld in het eerste 

lid. 


