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Procedure voor de erkenning als multidisciplinaire team in de integrale 
jeugdhulp 

 

   
 
 
Nieuw erkenningskader  

 

Op 7 oktober 2015 keurden de ministers Vandeurzen en Crevits het ministerieel besluit goed 

met betrekking tot de minimale kwaliteitseisen en de vergoeding van de multidisciplinaire 

teams en met betrekking tot de erkenning van multidisciplinaire teams in de integrale 

jeugdhulp. In dit besluit is verder geconcretiseerd wat precies de kwaliteitseisen en de 

financiering zijn voor de MDT’s en wat de erkenningsprocedure is.  

Multidisciplinaire teams of andere geïnteresseerde initiatiefnemers die voor 1 maart 2014 niet 

erkend zijn als MDT door het agentschap Jongerenwelzijn (overname van de erkenningen 

van het VAPH), kunnen een erkenning als MDT aanvragen op basis van het ministerieel 

besluit. Deze diensten komen in aanmerking voor een erkenning als MDT, op voorwaarde 

dat ze voor het verkennen en motiveren van een aanvraag voor niet-rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp bij de intersectorale toegangspoort werken volgens de vastgelegde 

erkenningscriteria. 

Een erkenning kan ook worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van een of 

meer van de hiervoor genoemde voorzieningen of van personen die jeugdhulpverlening 

bieden. Het samenwerkingsverband dient contractueel geformaliseerd te worden en moet 

bestaan uit een team dat aan de kwaliteitsvereisten opgenomen in de regelgeving voldoet.  

 

 
Modaliteiten en procedure voor de nieuwe erkenningen  

 

Diensten die momenteel nog geen erkenning als MDT hebben en samenwerkingsverbanden  

die zich kandidaat willen stellen om als MDT te werken in het kader van aanmeldingen bij de 

toegangspoort, kunnen vanaf nu een erkenning aanvragen bij het agentschap 

Jongerenwelzijn. Ze doen dit door het bezorgen van het aanvraagformulier dat terug te 

vinden is op de website van het agentschap en desgevallend van de 

samenwerkingsovereenkomst. De procedure wordt hieronder verder uiteengezet. 

 

 Wie kan een aanvraag indienen? 

 

Elk team dat voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor een multidisciplinair team in de 

integrale jeugdhulp kan een aanvraag tot erkenning indienen, ongeacht de rechtsvorm. 
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Hoe verloopt de procedure?  
 

 
A. De ontvankelijkheidstoets 

De aanvraag is ontvankelijk als het kandidaat-MDT het aanvraagformulier volledig ingevuld 

per aangetekende brief bezorgt aan het Agentschap Jongerenwelzijn, afdeling intersectorale 

toegangspoort, Koning Albert II-laan 35 bus 32, 1030 Brussel, of per mail aan 

elsie.verbist@jongerenwelzijn.be en hier de volgende gegevens en stukken aan toevoegt: 

- in voorkomend geval het erkenningsbesluit van de voorziening. Dat document wordt 

volledig ingevuld en wordt gedateerd en ondertekend door de verantwoordelijke(n) 

van de voorziening waartoe het team behoort of door de verantwoordelijke van het 

samenwerkingsverband (hiertoe bevoegde persoon binnen de vzw of hoofdactor van 

het samenwerkingsverband);  

- de samenwerkingsovereenkomst in het geval de aanvraag vanuit een 

samenwerkingsverband wordt ingediend; 

 

Teams die al een MDT statuut hebben en die vervolgens een MDT- erkenning aanvragen 

voor een samenwerkingsverband, daarvan wordt bij die erkenning de initiële MDT-erkenning 

opgeschort zolang het samenwerkingsverband duurt.  

  

Als de aanvraag tot erkenning van een team niet ontvankelijk is, stuurt de administratie die 

aanvraag met een aangetekende brief uiterlijk dertig dagen na de ontvangst aan de 

aanvragende, inrichtende macht terug met de reden voor de niet-ontvankelijkheid. 

 

               B. De inhoudelijke toetsing van de erkenningsaanvraag 

 

Voor de toekenning van de erkenning als MDT zal nagegaan worden of het team voldoet aan 

de erkenningsvoorwaarden opgelegd in de regelgeving. 

 

Bij het verlenen van een erkenning als multidisciplinair team kan het agentschap rekening 

houden met een evenwichtige geografische spreiding. 

 

C. De beslissing tot erkenning 

 

De erkenning als multidisciplinair team wordt toegekend door de leidend ambtenaar van het 

agentschap en geldt voor onbepaalde duur. De beslissing van de leidend ambtenaar van het 

agentschap om de erkenning te verlenen wordt binnen een termijn van twee maanden na de 

ontvangst van de aanvraag aan de inrichtende macht betekend. Die beslissing wordt 

betekend met een aangetekende brief.  
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Als de beslissing van de leidend ambtenaar van het agentschap, niet binnen de termijn aan 

de inrichtende macht is betekend, wordt ervan uitgegaan dat de erkenning van het team 

wordt geweigerd. Elke beslissing tot weigering van erkenning wordt schriftelijk ter kennis 

gebracht van de inrichtende macht van de voorziening of van het samenwerkingsverband in 

kwestie en wordt met redenen omkleed. 

 

De inrichtende macht kan tot uiterlijk dertig dagen na de ontvangst van de beslissing van de 

leidend ambtenaar van het agentschap om de erkenning als multidisciplinair team te 

weigeren een bezwaarschrift indienen. Na die termijn van dertig dagen is het bezwaarschrift 

niet meer ontvankelijk. De inrichtende macht richt daarvoor een aangetekende brief aan de 

administratie met vermelding van de motieven waarom ze de weigering ongegrond acht. 

 

Het ministerieel besluit bepaalt verder in artikel 9 wat de gevolgen zijn voor een team dat op 

een bepaald moment niet meer aan de erkenningsvoorwaarden zou voldoen.  

 
 
Relevante regelgeving 
 
Het wettelijk kader bestaat uit: 

- het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, artikel 22; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale 

jeugdhulp, artikel 35; 

- het ministerieel besluit van 7 oktober 2015 met betrekking tot de minimale 

kwaliteitseisen en de vergoeding van de multidisciplinaire teams en met betrekking 

tot de erkenning van multidisciplinaire teams in de integrale jeugdhulp. 

 

Inlichtingen 
 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met: 
 
Caroline Vrijens 
Beleidsmedewerker 
Afdeling Intersectorale Toegangspoort 
Agentschap Jongerenwelzijn 
 
02/5530827 
carolinevrijens@jongerenwelzijn.be 
 
 


