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Zorgcontinuïteit 2018 - 2019
In de maand juli worden de jongvolwassenen die in 2018 in aanmerking komen voor een budget via
de procedure zorgcontinuïteit geïnformeerd. Afhankelijk van het gevolgde traject van toeleiding
ontvangen zij een andere briefwisseling. De verschillende situaties en mogelijkheden van deze
jongvolwassenen en de mogelijkheden en administratieve gevolgen voor de MFC's worden in deze
nota beschreven. Verder bevat deze nota een toelichting over zorgcontinuïteit in 2019 en een
aantal belangrijke globale opmerkingen over zorgcontinuïteit.

Zorgcontinuïteit 2018
Er kunnen 4 groepen van jongvolwassenen onderscheiden worden die in 2018 in aanmerking
kunnen komen voor een budget zorgcontinuïteit:
1. Een groep die in aanmerking komt voor een terbeschikkingstelling van een budget vanaf 1
juli op basis van het doorlopen van de nieuwe procedure.
2. Een groep die in aanmerking komt voor een terbeschikkingstelling van een budget vanaf 1
juli op basis van een vraag op de CRZ.
3. Een groep van personen die niet tijdig gestart zijn met de procedure PVB.
4. De groep (van geboortejaar 1994 of ouder) die reeds een tijdelijk budget zorgcontinuïteit
ontvingen en de procedure dienen te doorlopen om hun definitief budget aan zorgcontinuïteit
te krijgen.
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1.

Terbeschikkingstelling van een budget vanaf 1 juli op basis van de nieuwe procedure

Deze groep voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde van de gefaseerde invoer, krijgen (of kregen in
2018) ondersteuning vanuit een MFC en stelden een vraag naar ondersteuning bij de
meerderjarigen via het doorlopen van de procedure voor een persoonsvolgend budget. Zij hebben
voor 1 juli reeds een beslissing tot toewijzing gekregen van hun PVB vraag en konden reeds gebruik
maken van de beroepsprocedure indien ze niet akkoord waren met hun geobjectiveerde
budgetcategorie. Zij krijgen in de zomer van 2018 een terbeschikkingstelling met maximaal een
budgethoogte ter hoogte van hun berekende jeugdhulp met als startdatum 1 juli. Indien hun
geobjectiveerde budgetcategorie lager is dan de berekende jeugdhulp, dan krijgen ze hun
toegewezen budgetcategorie.

2.

Terbeschikkingstelling van een budget vanaf 1 juli op basis van een vraag op de CRZ

De tweede groep met een budget vanaf 1 juli zijn de jongvolwassenen die voldoen aan de
leeftijdsvoorwaarde van de gefaseerde invoer, ondersteuning krijgen (of in 2018 kregen) vanuit een
MFC en die een kennisgeving ontvingen voor hun recht op zorgcontinuïteit omdat zij vroeger een
vraag naar meerderjarigenondersteuning via de CRZ hadden. Zij dienden de procedure voor een
persoonsvolgend budget voor 1 juli doorlopen te hebben om op 1 juli automatisch een budget
berekend op hun genoten ondersteuning in het MFC ter beschikking gesteld te kunnen krijgen.
Het voornemen tot toewijzing voor deze groep bevat reeds de budgethoogte van het automatisch
toe te kennen gedeelte aan jeugdhulp. De juridische verankering van de berekening van de
jeugdhulp is pas recent voltooid is en daarom kon het VAPH de voornemens tot toewijzing voor
deze groep nog niet versturen. Een voornemen tot toewijzing dient steeds eerst verstuurd te
worden vooraleer er een beslissing tot toewijzing en een terbeschikkingstelling kan volgen, omdat
deze de mogelijkheid biedt voor de cliënt om in beroep te gaan tegen de beslissing over hun
geobjectiveerde budgetcategorie.

Deze voornemens worden in de zomer van 2018 verstuurd en bevatten de
terbeschikkingstellingsdatum van 1 juli en de budgetcategorie. De cliënt heeft vervolgens de optie
om in beroep te gaan tegen de beslissing (tot 30 dagen na het voornemen), maar ze kunnen ook
afzien van hun recht op beroep door dit te melden aan het VAPH via de contactgegevens vermeld
op de brief. Indien ze afzien van hun recht op beroep, zal hun budget na de melding ter beschikking
gesteld kunnen worden. Indien ze niet reageren, zal na deze periode automatisch hun budget ter

beschikking gesteld worden met als startdatum 1 juli.

Voor een aantal jongvolwassenen was het voor het MDT niet meer mogelijk om de objectivering
van hun zorgzwaarte tijdig in te dienen, dus voor 1 juli. Daarom staat het VAPH voor hen toe dat
indien de cliënten hun ondersteuningsplan voor 1 juli indienden, hun budget jeugdhulp nog ter
beschikking gesteld kan worden met als startdatum 1 juli. De terbeschikkingstelling kan slechts
opgemaakt na het volledig doorlopen van de procedure. Indien zij na 1 juli nog ondersteuning
vanuit een MFC blijven genieten, zal de startdatum van de terbeschikkingstelling slechts kunnen
volgen op de datum van beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst met het MFC. Indien
men na het volledig doorlopen van de procedure nog steeds ondersteuning vanuit een MFC geniet,
dan wordt de startdatum van de terbeschikkingstelling de datum van het volledig doorlopen van de
procedure (de datum van hun definitieve beslissing tot toewijzing).

3.

Terbeschikkingstelling na het starten en doorlopen van de procedure PVB

Een groep jongvolwassenen die voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde van de gefaseerde invoer en
die ondersteuning genieten van een MFC, zijn nog niet gestart met het doorlopen van de
procedure voor een persoonsvolgend budget. Zij kunnen nog steeds een beroep doen op een
budget via zorgcontinuïteit indien ze de procedure PVB doorlopen en blijven voldoen aan de
voorwaarden van zorgcontinuïteit. Ze kunnen een budget krijgen vanaf de datum van hun
definitieve beslissing tot toewijzing.

4.

Jongvolwassenen met een tijdelijk budget zorgcontinuïteit (geboortejaar 94 en ouder)

De groep jongvolwassenen die er in 2017 voor kozen om te starten met een tijdelijk budget
zorgcontinuïteit dienden binnen het jaar de procedure voor een persoonsvolgend budget te
doorlopen om hun definitief budget zorgcontinuïteit ter beschikking gesteld te krijgen. Het
automatisch toe te kennen budget van het definitief budget zorgcontinuïteit kan mogelijk hoger
zijn indien het tijdelijke budget zorgcontinuïteit werd afgetopt op een vertaalde CRZ-vraag die lager
lag dan het berekend budget aan jeugdhulp. Indien een cliënt uit deze groep voor 1 juli de
procedure doorlopen heeft, krijgt ook deze cliënt een terbeschikkingstelling van het definitief
bedrag zorgcontinuïteit vanaf 1 juli. Ook voor een aantal personen in deze groep was het omwille
van wachttijden bij de MDT’s voor de objectivering van hun zorgzwaarte niet steeds mogelijk om
tijdig de volledige procedure te doorlopen. Zij krijgen tijdelijk een verlenging van hun budget van
tijdelijke zorgcontinuïteit om de procedure verder te doorlopen en/of af te ronden. Na afronden
van de procedure krijgen zij hun definitief budget aan jeugdhulp toegekend als budget

zorgcontinuïteit.

Zorgcontinuïteit in 2019
In juli en augustus worden de jongvolwassenen die een vraag op de CRZ geregistreerd hadden en
die op dit moment voldoen aan de voorwaarden voor zorgcontinuïteit in 2019 daarvan op de
hoogte gebracht. In deze kennisgevingsbrief worden ze geïnstrueerd om de procedure voor een
persoonsvolgend budget te doorlopen. Ze kunnen dan vanaf het moment dat ze in 2019 een
definitieve beslissing tot toewijzing hebben hun budget ontvangen. Om het budget in 2019 te
kunnen ontvangen, dienen ze in 2019 ook nog steeds te voldoen aan de voorwaarden voor
zorgcontinuïteit.

De jongvolwassenen die nog niet eerder een vraag naar ondersteuning voor meerderjarigen
gesteld hebben, dienen eerst de procedure voor een persoonsvolgend budget te doorlopen om aan
de voorwaarden van zorgcontinuïteit te voldoen. Indien ze in 2019 aan alle voorwaarden voldoen,
wordt hun PVB vraag omgezet naar een vraag via de procedure zorgcontinuïteit. Zij kunnen dan
ook vanaf hun definitieve beslissing tot toewijzing (en ten vroegste vanaf 1/01/2019) een budget
zorgcontinuïteit automatisch toegekend krijgen.

Globale bemerkingen

●

Een aantal budgetten voor zorgcontinuïteit worden dit jaar (2018) retroactief ter
beschikking gesteld vanaf 1 juli. Vouchers en besteding kunnen daarom geregistreerd
worden met terugwerkende kracht vanaf deze terbeschikkingstellingsdatum.

●

Het budget zorgcontinuïteit kan nooit hoger zijn dan de toegewezen budgetcategorie uit de
aanvraagprocedure PVB. Als de aanvraagprocedure leidt tot een lagere budgetcategorie
dan het berekend budget aan jeugdhulp, dan kan maximaal de toegewezen
budgetcategorie automatisch ter beschikking gesteld worden als budget zorgcontinuïteit.

●

Vanaf de datum van terbeschikkingstelling van een budget via de procedure
zorgcontinuïteit, vervalt juridisch de dienstverleningsovereenkomst met het MFC. Het MFC
dient de dienstverleningsovereenkomst stop te zetten in de Geïntegreerde Registratietool
(GIR). Indien gewenst kan de ondersteuning in dezelfde voorziening verdergezet worden in
de hoedanigheid van vergunde zorgaanbieder, buiten de erkende capaciteit als MFC.

●

Men dient ondersteuning vanuit een MFC genoten te hebben in het jaar van de
terbeschikkingstelling. Indien cliënten de volledige aanvraagprocedure in 2018 nog niet
kunnen afronden (dus in 2018 nog geen definitieve beslissing zullen ontvangen), wil dat
zeggen dat zij minimaal in 2019 ook nog ondersteuning van het MFC dienen te genieten om
in aanmerking te blijven komen voor een budget via zorgcontinuïteit.

●

Het ontvangen van een persoonsvolgend budget sluit het volgen van onderwijs niet uit en
kan dus gecombineerd worden. Het mogen verderzetten van onderwijs na 21 is steeds de
beslissing van de klassenraad van de school waar de jongvolwassene onderwijs volgt.

●

Het VAPH kan omwille van de privacywetgeving de berekende budgetten aan jeugdhulp
niet communiceren aan voorzieningen. Omwille van het oponthoud van juridische aard,
geeft dat dit jaar het nodige ongemak voor zowel cliënt als MFC. Voor 2019 stelt zich dit
probleem niet. Zodra de cliënt de procedure doorlopen heeft en een beslissing tot
toewijzing krijgt, heeft hij of zij twee opties om de ondersteuning zo naadloos mogelijk op
elkaar aan te laten sluiten. In hun zoektocht en overgang naar meerderjarigen
ondersteuning kunnen ze in 2019 er nog voor kiezen op hun terbeschikkingstelling uit te
stellen of ze kunnen (indien mogelijk) hun ondersteuning tijdelijk verder zetten in het MFC
als vergunde zorgaanbieder in afwachting van (het vinden van) ondersteuning bij een
andere vergunde zorgaanbieder.

●

In 2020 zal de gefaseerde invoer van zorgcontinuïteit gerealiseerd zijn. Jongvolwassenen
met ondersteuning vanuit een MFC kunnen dan vanaf 18 jaar de procedure doorlopen en
een budget zorgcontinuïteit ontvangen. Ze kunnen zelf het moment van het doorlopen van
de procedure plannen in het eigen traject. De mogelijkheid om nog na de beslissing van
toewijzing de terbeschikkingstelling van hun budget uit te stellen is dan niet meer mogelijk.
Indien gewenst kunnen ze reeds vanaf 17 jaar starten met het uitzoeken van de gewenste
ondersteuning als meerderjarige via het opmaken van een ondersteuningsplan.

Met vriendelijke groeten,

James Van Casteren
Administrateur-generaal

