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Bijlagen  

  

Zorggarantie 
  

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering, werden de middelen die een voorziening 

gesubsidieerd kreeg, voortaan aan de personen met handicap binnen die voorziening zelf 

toegewezen. Dat maakte wel dat historisch gegroeide verschillen in subsidiëring tussen de 

voorzieningen mee vertaald werden in de persoonsvolgende budgetten. Twee personen met exact 

dezelfde ondersteuningsnood én vraag konden zo op totaal verschillende budgetten uitkomen.  

 

Om stappen te kunnen zetten naar meer gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen, 

werd correctiefase 2 uitgevoerd. Persoonsvolgende budgetten daalden, stegen of bleven gelijk om 

zo een meer gelijke verdeling van de middelen te krijgen.  

 

Toch mag dat streven naar gelijkheid geen invloed hebben op de ondersteuning die al plaatsvond. 

Daarom werd zorggarantie in het leven geroepen. Het VAPH merkt de laatste tijd heel wat 

verwarring rond dat begrip op. We lichten het begrip kort toe.  

 

Wat is zorggarantie?  

 

Ondanks een daling of stijging van het persoonsvolgend budget zal de persoon met een handicap 

dezelfde ondersteuning krijgen als voor correctiefase 2. Namelijk de ondersteuning zoals 

geconcretiseerd in de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) die geldt op 31 december 



 

2016. Dat is zorggarantie, en daartoe engageerden de voorzieningen zich. Zorggarantie is echter 

niet oneindig. 

  

Wanneer stopt de zorggarantie?  

 

Er zijn twee mogelijke situaties wanneer zorggarantie vervalt:  

- De IDO wordt, op vraag van de persoon of zijn vertegenwoordiger, gewijzigd: 

ondersteuningsfuncties- en/of frequenties worden aangepast. 

- De persoon met een handicap ontvangt een nieuwe terbeschikkingstelling: bijvoorbeeld 

van het budget waarmee hij in een van de prioriteitengroepen stond te wachten, via een 

automatischetoekenningsgroep … 

 

Zorggarantie is dus enkel van toepassing als de persoon met een handicap nog een 

persoonsvolgend budget heeft door correctiefase 2. Het VAPH brengt uw vergunde zorgaanbieder 

niet op de hoogte als u een nieuwe terbeschikkingstelling ontvangt. Mogelijk maakt uw 

zorgaanbieder daarover afspraken met u.  

 
 
 
 
 
 
 


