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Nieuw erkenningsbesluit voor de multidisciplinaire teams  

 

Op 7 oktober 2015 hebben minister Vandeurzen en minister Crevits een nieuw besluit goedgekeurd 

voor de erkenning en financiering van de multidisciplinaire teams (MDT’s) in de jeugdhulp. Dit besluit 

bevat de kwaliteitsvoorwaarden voor een erkenning als MDT, het wijzigt de financiering van de 

multidisciplinaire teams op het terrein en het bepaalt wat de procedure is voor de erkenning van 

nieuwe diensten. De ministers wensen uitvoering te geven aan het decreet IJH, maar in een regelluw 

kader. Dit houdt in dat MDT’s van wie de erkenning op 1 maart 2014 door het agentschap 

Jongerenwelzijn overgenomen werd van het VAPH en die momenteel dus over een erkenning vanuit 

agentschap Jongerenwelzijn beschikken,  geen bijkomende stappen dienen te zetten om erkend te 

worden. Hun erkenning zal, tenzij het multidisciplinaire team dit niet wenst, opnieuw worden 

voortgezet en voor onbepaalde duur geldig zijn. De kwaliteitseisen opgenomen in het ministerieel 

besluit zijn wel degelijk ook op de reeds erkende diensten van toepassing en zullen opgevolgd 

worden door het agentschap Jongerenwelzijn en door het agentschap Zorginspectie. 

 

De bestaande MDT’s zijn diensten binnen of buiten het toepassingsgebied integrale jeugdhulp die 

noch erkend, noch gesubsidieerd worden vanuit hun reguliere opdracht voor de multidisciplinaire 

team-taak, maar die wel een bijkomende erkenning als multidisciplinaire team hebben. Hier worden 

in elk geval de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) mee bedoeld, die ook op vandaag dikwijls de 

multidisciplinaire team-functie opnemen. Ook de diensten maatschappelijk werk van de 

mutualiteiten en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg komen hiervoor in aanmerking. Daarnaast 

zijn er voorzieningen buiten het toepassingsgebied IJH die een erkenning als multidisciplinaire team 

hebben. De volgende diensten die hiervoor bijvoorbeeld in aanmerking komen zijn 

kinderpsychiatrische diensten van ziekenhuizen, revalidatiediensten, diensten geestelijke 

gezondheidszorg, … .  

 

Diensten die momenteel nog geen MDT-erkenning hebben en die in aanmerking komen om als MDT 

te functioneren voor aanmeldingen bij de toegangspoort, kunnen dit aanvragen bij het agentschap 

Jongerenwelzijn. Een erkenning kan ook worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van 

een of meer van de hiervoor genoemde voorzieningen of van personen die jeugdhulpverlening 

bieden, waaronder kinderpsychiaters. Meer informatie rond de procedure voor de erkenning en het 

aanvraagformulier is terug te vinden op de website van het agentschap (link). 

 

De Vertrouwenscentra Kindermishandeling, de Onthaal, Observatie en Oriëntatiecentra (OOOC), de 

Observatie en Behandelcentra (OBC) en de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) zijn vanaf 1 

januari 2016 van rechtswege  erkend als multidisciplinair team. Dit is zo bepaald in artikel 35 van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2015 betreffende de integrale jeugdhulp. Zij zullen, 

met uitzondering van de OOOC, vergoed worden voor hun multidisciplinaire teamwerk. 
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Er werd door het kabinet in overleg met het Vlaams agentschap voor personen met een handicap en 

het agentschap Jongerenwelzijn beslist om de financiering voor de multidisciplinaire teams te 

wijzigen. De volgende vergoedingen zullen gelden vanaf 1/1/2016: 

1° 490 euro voor de opmaak van een eerste aanvraagdocument voor de minderjarige met een vraag 

naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening met uitzondering van aanvragen om 

individuele materiële bijstand, in voorkomend geval met inbegrip van een inschalingsverslag; 

2° 300 euro voor de opmaak van een volgend aanvraagdocument voor de minderjarige met een 

vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening met uitzondering van aanvragen om 

individuele materiële bijstand, in voorkomend geval met inbegrip van een inschalingsverslag; 

3° 525 euro voor de opmaak van een eerste aanvraagdocument voor de minderjarige met een vraag 

naar individuele materiële bijstand met inbegrip van een adviesrapport; 

4° 825 euro voor de opmaak van een eerste aanvraagdocument voor de minderjarige met een vraag 

naar individuele materiële bijstand met inbegrip van een adviesrapport in combinatie met een eerste 

aanvraag voor de minderjarige voor een andere vorm van niet rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulpverlening. 

 

Er wordt voor de vergoeding van de erkende MDT’s die onder het toepassingsgebied van IJH vallen 

(CLB, mutualiteiten en CGG) en van de reguliere MDT’s (OBC en COS) gewerkt met een 

enveloppefinanciering. Om dit mogelijk te maken dienen deze diensten aan het agentschap te laten 

weten wat volgens het ingeschatte aantal A-documenten is dat voor 2016 zal ingediend worden bij 

de toegangspoort. De subsidie, vermeld in het eerste lid, wordt uitbetaald in drie schijven:       

1° een eerste schijf van 40% wordt uitbetaald in het eerste kwartaal van het werkingsjaar waarop de 

enveloppe betrekking heeft;                                                        

2° een tweede schijf van 40% wordt uitbetaald na rapportering waaruit blijkt dat de gebudgetteerde 

aantallen werden behaald in het eerste kwartaal;  

3° het saldo van 20 % voor 31 maart van het jaar dat volgt op het werkingsjaar waarop de enveloppe 

betrekking heeft, na bewijs van effectief geleverde prestaties.   

 

Voor de financiering van de overige erkende MDT’s die niet onder het IJH-toepassingsgebied vallen 

(REVA-diensten, kinderpsychiatrische diensten ziekenhuizen, …) wordt gewerkt met een 

prestatiefinanciering aan de nieuwe bedragen.  
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