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aan JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Geïnterneerden met een handicap - Bijzondere procedure
Tijdens de bespreking met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH) in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 23 oktober 2018
kwam de bijzondere procedure voor geïnterneerde personen met een handicap aan bod.
Deze procedure bestaat uit een directe financiering, met een forfaitair bedrag per
ondersteuningsmodule en zou starten in december 2018. Er is een apart budget van 4,8
miljoen euro vrijgemaakt in 2018 en een gelijkaardige inspanning wordt gedaan in 2019.
Verder werd er aangehaald dat er een doorstroommogelijkheid naar een persoonsvolgend
budget (PVB) is.
1.

Hoeveel bedraagt het forfaitair bedrag per ondersteuningsmodule?

2.

Hoeveel geïnterneerden schat de minister in te kunnen helpen met dit vrijgemaakte
bedrag in 2018 en 2019?

3.

Vanwaar de keuze om niet te werken met een ondersteuningsplan en zorgzwaarteinstrument?

4.

Wat bedoelt de minister met een doorstroommogelijkheid naar PVB? Worden bij
doorstroom naar PVB de middelen van de directe financiering omgezet in PVB of komen
er bij de doorstroom opnieuw middelen in de directe financiering vrij om andere
geïnterneerden verder te helpen?

JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 36 van 26 oktober 2018
van TINE VAN DER VLOET

1.

De subsidiëring van de huidige direct gefinancierde ondersteuningsvormen, zoals de
forensische VAPH-units wordt op dit ogenblik steeds uitgedrukt in een combinatie van
personeelspunten en werkingsmiddelen per plaats of personeelspunt. Dit zal ook zo
zijn voor de direct gefinancierde ondersteuning voor geïnterneerden. We houden
rekening met € 74,49 werkingsmiddelen per personeelspunt (cf. forensische VAPHunits) en een geschatte prijs per personeelspunt van € 952,40. De totale kostprijs per
ondersteuningsmodule wordt dan als volgt uitgedrukt in een combinatie van
personeelspunten en werkingsmiddelen:

Totaalprijs

Personeelspunten

Werkingsmiddelen

dag- en
woonondersteuning
BC VIII

€ 63.540,33

61,8762

€ 4.609,42

BC X

€ 81.896,47

79,7516

€ 5.941,04

BC IV

€ 38.830,20

37,8132

€ 2.816,87

BC V

€ 49.420,27

48,1260

€ 3.585,11

BC II

€ 19.768,08

19,2504

€ 1.434,04

dagondersteuning

woonondersteuning

individuele
ondersteuning

2.

De Vlaamse regering voorziet in 2018 en 2019 extra middelen voor de zorg en
ondersteuning van geïnterneerde personen met een handicap. Voor 2018 en voor 2019
is een bedrag van 4,8 miljoen euro voorzien.
Deze bijkomende middelen worden samengevoegd met de middelen die vandaag reeds
naar de gespecialiseerde forensische VAPH-units gaan en worden vanaf 2018 als een
apart budget beheerd door het VAPH.
Het aantal personen dat met dit budget een oplossing kan krijgen, varieert naargelang
de benodigde en gerealiseerde modules van ondersteuning. We ramen dat met het
voorziene budget tegen eind 2019 voor meer dan 100 geïnterneerde personen met
een handicap een gepaste ondersteuning via directe financiering zal kunnen
gerealiseerd worden.

Daarnaast blijft – buiten dit aparte budget – het specifieke aanbod voor
dagondersteuning (voor gedetineerde en geïnterneerde PmH) binnen de gevangenis
en het rechtstreeks toegankelijke aanbod bestaan.
3. Op het moment van de aanvraag directe financiering verblijven de geïnterneerde
personen met een handicap in een beveiligde setting als gevangenis, FPC of erkende
medium security afdelingen. De instrumenten gehanteerd voor de vraagverheldering
en de inschatting van de zorgzwaarte laten niet toe om een adequate inschatting te
maken omwille van de extra beveiligende maatregelen die in deze settings worden
opgelegd.
Vanaf de 7e maand direct gefinancierde ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder
kan desgewenst de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget gestart
worden. Op dit moment is een ondersteuningsplan en een ZZI een verplicht onderdeel
van de aanvraag.
4. Het budget beschikbaar voor de directe financiering van ondersteuning voor
geïnterneerde personen met een handicap door vergunde zorgaanbieders die
uitstromen uit gevangenis, FPC, erkende medium security-afdelingen of forensische
VAPH-units zien we als een rollend fonds waarbij budgetten heringezet worden bij
doorstroom van de betrokken persoon naar een persoonsvolgend budget, naar een
andere setting buiten het VAPH of na overlijden.

