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De rol van de MFC's bij de procedure zorgcontinuïteit 

  

Ondersteunen en toeleiden naar de procedure voor een 

persoonsvolgend budget 

Vanaf 2020 zal iedere cliënt die niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning geniet vanuit een 

MFC vanaf 18 jaar beroep kunnen doen op een automatisch toe te kennen persoonsvolgend budget 

(PVB) via de procedure zorgcontinuïteit. De hoogte van het automatisch toe te kennen budget komt 

overeen met de ondersteuning die de cliënt geniet in een MFC. Om dit automatisch budget te 

kunnen ontvangen, dient de cliënt eerst de procedure voor een persoonsvolgend budget te volgen. 

Indien zijn toegewezen budgetcategorie(als resultaat van de procedure) lager of gelijk is aan de 

berekende ondersteuning in het MFC, dan wordt zijn toegewezen budgetcategorie toegekend. Is de 

toegewezen budgetcategorie groter dan het budget berekend op basis van de ondersteuning vanuit 

het MFC, dan wordt deze laatste toegekend en wordt de meervraag geprioriteerd in een van de 

prioriteitengroepen. De berekening van de budgethoogte van alle mogelijke vormen en combinaties 

van ondersteuning die in aanmerking komen voor zorgcontinuïteit is bepaald in het Ministerieel 

Besluit van 13 juli 2018 over de berekening van het budget zorgcontinuïteit 

(https://www.vaph.be/documenten/ministerieel-besluit-van-13-juli-2018-0) 

 

Volgende richtlijnen kunnen worden gehanteerd door het MFC in deze ondersteuning en toeleiding: 

● De cliënt tijdig informeren over de ondersteuningsmogelijkheden voor meerderjarigen bij het 

VAPH, en de start van de procedure PVB plannen in het hulpverleningstraject van de cliënt. 

Na het doorlopen van de aanvraagprocedure krijgt de cliënt immers onmiddellijk de 

terbeschikkingstelling van zijn budget en dient hij binnen de 4 maanden te starten met zijn 

budget. 

https://www.vaph.be/documenten/ministerieel-besluit-van-13-juli-2018-0


 

 
 

Bijvoorbeeld: indien de cliënt tot zijn 21ste van de ondersteuning van het MFC wenst te 

genieten, dan moet hij of zij niet reeds op 18-jarige leeftijd starten met de procedure, omdat 

men na het doorlopen van de procedure dient te starten met zijn budget.  

 

● De cliënt ondersteunen in het toeleiden naar het proces van vraagverheldering en de 

opmaak van een ondersteuningsplan PVB om de aanvraagprocedure PVB te starten (bvb. 

via een Dienst Ondersteuningsplan of een dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit). 

Dit kan vanaf de leeftijd vanaf 17 jaar. De objectivering van de ondersteuningsvraag via een 

ZZI bij een MDT kan ten vroegste vanaf 18 jaar. 

Om een naadloze overgang te garanderen dient men voor de leeftijd van 22 jaar de 

procedure doorlopen te hebben, men dient dus tijdig te starten met de procedure rekening 

houdend met vakantieperiodes en de gangbare doorlooptijden bij de diensten 

ondersteuningsplan, de diensten maatschappelijk werk en de multidisciplinaire teams in de 

regio. 

 

● De begeleidingsovereenkomst in de Geïntegreerde Registratietool (GIR) laten 

overeenstemmen met de dagregistraties vooraleer de cliënt start met de aanvraagprocedure. 

De begeleidingsovereenkomst dient een weerspiegeling te zijn van de gebruikelijke 

ondersteuning in de voorziening, niet het gemiddelde. Indien de begeleidingsovereenkomst 

aangepast is voor periodes van afwezigheid door bvb. ziekenhuisopname, dan mag de 

begeleidingsovereenkomst terug aangepast worden naar de gebruikelijke ondersteuning 

indien de cliënt zijn ondersteuningsplan PVB in deze periode wenst in te dienen. 

  

● Cliënten met een persoonsvolgende convenant volgen dezelfde procedure als de reguliere 

cliënten. De budgetbepaling hiervan staat eveneens beschreven in het voorgaand vermelde 

ministerieel besluit. 

 

● Cliënten die verblijf genieten vanuit een MFC, maar niet voldoen aan de voorwaarden voor 

kwetsbare jongvolwassenen om verlenging van de ondersteuning tot 25 jaar te kunnen 

genieten, kunnen wel nog beroep blijven doen op mobiele vervolgbegeleiding. Ze krijgen 

daarvoor geen jeugdhulpverleningsbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort. Om 

deze groep niet uit te sluiten in de gefaseerde invoer, komen zij wel nog in aanmerking voor 

een budget evenwel zonder geldige jeugdhulpverleningsbeslissing. Na de gefaseerde invoer 

zal zich dit probleem niet meer stellen. Iedere cliënt heeft vanaf zijn 18de de tijd om de 

procedure te doorlopen en tijdig af te ronden voor het aflopen van de 

jeugdhulpverleningsbeslissing. 

Te ondernemen acties door het MFC bij de terbeschikkingstelling 

van een persoonsvolgend budget via zorgcontinuïteit 

Als de cliënt een terbeschikkingstelling van zijn budget krijgt via de procedure zorgcontinuïteit, dan 

heeft hij/zij (net zoals bij de andere procedures PVB) vier maanden de tijd om op te starten met zijn 

budget. Indien er niet tijdig wordt gestart, vervalt het PVB. 

Bij een terbeschikkingstelling van een budget via de procedure zorgcontinuïteit vervalt vier maanden 

na datum van terbeschikkingstelling juridisch de jeugdhulpverleningsbeslissing van de Intersectorale 



 

 
 

Toegangspoort. De jeugdhulpverleningsbeslissing vormt de juridische basis van de ondersteuning, 

als deze vervalt is ondersteuning vanuit de erkenning MFC niet meer mogelijk. 

 

Aandachtspunten voor het MFC zijn: 

● Na de terbeschikkingstelling van het budget is er een overgangsperiode van 4 maanden en 

heeft het MFC nog de tijd om ondersteuning te bieden en de overgang te regelen en om in 

de GIR de dagregistraties in te vullen en de begeleidingsovereenkomst af te sluiten (ook bij 

een persoonsvolgende convenant). 

 

● De cliënt toeleiden naar een bijstandsorganisatie indien nodig, bijvoorbeeld bij moeilijkheden 

bij het opstarten met een budget. (https://www.vaph.be/organisaties/bijstandsorganisaties-

0/algemeen) 

 

● Indien gewenst of nodig, en wanneer het praktisch mogelijk is, de nodige stappen zetten om 

een overeenkomst als vergunde zorgaanbieder aan te gaan. Bijvoorbeeld als overbrugging 

als er niet tijdig een andere vergunde zorgaanbieder kan gevonden worden. 

  

Elk MFC is erkend als vergunde zorgaanbieder en kan daarom overeenkomsten als VZA aangaan 

met een persoon met een PVB. Zij dienen daarbij wel steeds hun erkende capaciteit als MFC te 

waarborgen.  

 

Cliënten met een PAB die combineren met dagondersteuning vanuit een MFC worden in het jaar dat 

men 18 wordt door het VAPH op de hoogte gebracht over de te volgen procedure. Zij dienen voor 

hun 22ste de procedure PVB afgerond te hebben. Het budget dat automatisch toegekend kan 

worden wordt berekend op basis van zowel de ondersteuning via het PAB als de ondersteuning 

vanuit het MFC. De terbeschikkingstelling van hun budget volgt na het doorlopen van de 

procedure.De ondersteuning en de dagregistraties van het MFC dienen eveneens binnen de 4 

maanden na de terbeschikkingstelling ingegeven te worden en de begeleidingsovereenkomst 

afgesloten te worden in de GIR. 

 

Vragen naar een PVB zijn actieve vragen. Kiest men ervoor om, na terbeschikkingstelling, niet te 

starten met het PVB wordt deze vraag geschrapt. Wenst men op een later tijdstip een PVB via de 

procedure zorgcontinuïteit op te starten moet men nog steeds voldoen aan de voorwaarde van 

MFC-ondersteuning én dient men opnieuw de volledige aanvraagprocedure te doorlopen. Een 

eventuele meervraag wordt geprioriteerd met de datum van de nieuwe aanvraag. 

Instroom van nieuwe cliënten met een gelijkaardig profiel. 

De overheid investeerde extra middelen in de procedure zorgcontinuïteit, om het mogelijk te kunnen 

maken dat elke cliënt de overstap kan maken vanaf 18 jaar als hij of zij dat wenst. Deze beweging 

zorgt voor een grote uitstroom uit de jeugdhulp en maakt bijgevolg dus capaciteit vrij. Deze 

capaciteit jeugdhulp dient terug ingevuld te worden door nieuwe instroom met als uitgangspunt 

ondersteuning die vergelijkbaar is qua functie en frequentie. De intersectorale toegangspoort volgt 

hierbij haar reguliere opdracht om samen met het betrokken MFC te bekijken wie van de 

wachtenden hier het best kan instromen. 



 

 
 

Daarbij wordt zoveel mogelijk ingezet op de geldende afspraken met betrekking tot het wachtbeheer 

en de volgorde van instroom met betrekking tot VIST-vragen, geëscaleerde vragen, geprioriteerde 

vragen en reguliere vragen. 
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