Uittreksel uit het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden
en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp – 5 april 2019
Artikel 44. (01/01/2020- ...)
Aan erkende voorzieningen van de categorieën 1 tot en met 3 en van de categorieën 7 en 8 kan
een subsidie voor bijzondere kosten toegekend worden om bijzondere kosten te vergoeden voor
verstrekte buitengewone medische en paramedische verzorging aan minderjarigen bij wie een
verblijfsmodule geactiveerd is.
Aan de erkende voorzieningen van categorieën 1 en 3 en van de categorieën 7 en 8 kunnen,
onder de voorwaarden, vermeld in artikel 46, ook subsidies worden toegekend om de kosten te
vergoeden voor het herstellen van schade die is veroorzaakt door minderjarigen in crisissituatie.
De administrateur-generaal kan in uitzonderlijke omstandigheden, om de fysieke of psychische
integriteit van de betrokken minderjarige te behouden of te herstellen, aan de erkende
voorzieningen van categorie 1 tot en met 3 en van de categorieën 7 en 8 subsidies verlenen voor
bijzondere uitgaven die niet vermeld zijn in het eerste of het tweede lid.
Geen enkele subsidie voor bijzondere kosten kan worden verleend:
1° als een natuurlijke of rechtspersoon, wettelijk, bij overeenkomst of door een rechterlijke
beslissing, verplicht is om die kosten te betalen of terug te betalen;
2° als de kosten het gevolg zijn van een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid van een
personeelslid van de voorziening.
Voor elke aanvraag van een subsidie voor bijzondere kosten geldt een vrijstelling van 1.000 euro.
Artikel 45. (01/01/2019- ...)
De buitengewone medische of paramedische verzorgingen, vermeld in artikel 44, worden betaald
of terugbetaald naar rata van de bedragen die vastgesteld zijn door de wettelijke en
reglementaire bepalingen over de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Bij opname in het ziekenhuis komt alleen het verblijf in een gemeenschappelijke kamer voor
subsidiëring in aanmerking, tenzij het verblijf in een afzonderlijke kamer wegens uitzonderlijke
omstandigheden verantwoord is.
Artikel 46. (01/01/2019- ...)
Voor elk schadegeval, vermeld in artikel 44, tweede lid, moeten de volgende documenten worden
overgelegd:
1° een omstandig verslag van de feiten, dat opgesteld is door de directie van de voorziening en
dat de crisissituatie staaft;
2° een becijferde inventaris van de beschadigingen.

Toelichting bij het artikel 44
Artikel 44 bevat de bepalingen inzake de subsidiëring voor bijzondere kosten. Onder de
medische en paramedische verzorging moet verstaan worden: buitengewone en
noodzakelijke paramedische kosten en andere kosten die gericht zijn op het behoud of het
herstel van de psychische integriteit van de minderjarige. Het geven van een exhaustieve lijst
van behandelingen, ingrepen, … die voor subsidiëring in aanmerking komen, is niet mogelijk,
maar omschrijvend kan gesteld worden dat zowel aan het buitengewone voldaan moet zijn
(jaarlijkse controle bij de tandarts valt er niet onder, een orthodontische behandeling wel) als

aan het noodzakelijke (een kosmetische operatie valt hier in principe niet onder, via een
medisch attest kan de noodzaak gestaafd worden).
In de tweede paragraaf, wordt de mogelijkheid voorzien om via deze subsidiestroom schade
die aangericht werd door minderjarigen in crisissituaties te herstellen. De term ‘crisissituaties’
staat hier niet alleen voor minderjarigen die opgenomen zijn op verwijzing van het
crisismeldpunt, maar voor alle minderjarigen die die een crisis doormaken tijdens hun verblijf.
In het besluit van 1994 bestond die mogelijkheid enkel voor OOOC. Het nieuwe besluit
schrijft deze mogelijkheid ook in voor de organisaties voor bijzondere jeugdzorg. We spelen
hiermee in op de signalen van complexer wordende problematieken en de toename van
agressie-incidenten.

