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Brieven aan gebruikers die na de transitie geen
persoonsvolgend budget ter beschikking kregen
Geachte heer, mevrouw,

Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteund worden door een VAPH-dienst of
voorziening over naar het systeem van persoonsvolgende financiering. Aangezien er niet steeds
een evenwicht was tussen de in- en uitstroom van cliënten tussen 31 maart 2016 en 31 december
2016 waren er voor 97 FAM-gebruikers geen middelen om hen in de transitie een persoonsvolgend
budget ter beschikking te stellen. Daarnaast zijn er ook een aantal fouten gebeurd bij het
doorgeven van gegevens aan het VAPH waardoor bepaalde gebruikers geen persoonsvolgend
budget kregen. De vergunde zorgaanbieders hebben zich geëngageerd om aan de betrokken
gebruikers zorggarantie te bieden. De afgelopen maanden werd er echter gezocht naar een manier
om de betrokken gebruikers alsnog binnen een redelijke termijn een persoonsvolgend budget ter
beschikking te stellen.
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Automatische aanmaak van een toekenning van een persoonsvolgend budget
Op 8 juni 2018 keurde de Vlaamse Regering een BVR1 goed dat onder andere art. 15/5 aan het BVR
van 4 maart 20162 toevoegt, waardoor de ondersteuning die de betrokken gebruikers kregen op 31
december 2016 wordt omgezet naar een toekenning van een persoonsvolgend budget. Deze
toekenning werd in prioriteitengroep 1 toegevoegd met als aanvraagdatum 1 juli 2017. De
betrokken gebruikers hoeven hiervoor geen stappen te ondernemen. De betrokken gebruikers
ontvangen hierover binnen enkele dagen een beslissingsbrief van het VAPH. U vindt de modelbrief
als bijlage van deze infonota. Let op: deze toekenning geeft dus niet onmiddellijk recht op een
budget. De effectieve ter beschikkingstelling kan maar volgen indien er middelen voorhanden zijn.
Een nieuwe aanvraag persoonsvolgend budget
Indien de betrokken gebruikers menen dat ze nood hebben aan een hoger budget dan kunnen ze
een nieuwe aanvraag voor een persoonsvolgend budget indienen. Een nieuwe toekenning vervangt
hun huidige toekenning, maar aangezien deze toekenning in prioriteitengroep 1 stond, zal als
aanvraagdatum 1 juli 2017 worden behouden. De hoogte van het persoonsvolgend budget en de
prioriteitengroep kan echter wel veranderen. Alvorens een nieuwe aanvraag in te dienen, moet
men er zich dus goed van bewust zijn dat de hoogte van het budget kan stijgen en dalen en dat ook
de prioriteitengroep kan wijzigen.
Zorggarantie
In de regelgeving werd eveneens verankerd dat de vergunde zorgaanbieder die de betrokkene op
31 december 2016 ondersteunde, dezelfde ondersteuning dient te bieden en dit ten laste van die
zorgaanbieder, tot het ogenblik van de terbeschikkingstelling van het persoonsvolgend budget.
Hiermee verwijst men naar het engagement van de vergunde zorgaanbieders om ook voor deze
personen zorggarantie te bieden en de ondersteuning te continueren in afwachting van het ter
beschikking stellen van een persoonsvolgend budget.
Combinatie met rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en kortverblijf
De betrokken gebruikers hebben nog geen persoonsvolgend budget, maar zolang de vergunde
zorgaanbieder zorggarantie biedt, maken ze gebruik van niet rechtstreeks toegankelijke
ondersteuning. De combinatieregels voor RTH en kortverblijf worden op dezelfde wijze toegepast
als bij personen die op 1 januari 2017 een persoonsvolgend budget kregen. Dit wil zeggen dat ze
geen gebruik kunnen maken van RTH, maar wel van kortverblijf.
Het is vanaf 1 augustus 2018 niet meer toegestaan om in de geïntegreerde registratietool (GIR)
RTH-prestaties te registreren voor deze gebruikers. Indien er bijkomend kortverblijf werd geboden,
dan kunnen er vanaf 1 januari 2018 prestaties kortverblijf worden geregistreerd in de GIR. Om
kortverblijf voor deze mensen te kunnen registreren in de GIR is er nog een informatica-aanpassing
nodig aan de GIR. Vermoedelijk zal het vanaf september 2018 mogelijk zijn om kortverblijf te
registreren.
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Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018 houdende de wijziging van diverse besluiten van de
Vlaamse Regering die verband houden met de ondersteuning van personen met een handicap
2
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2016 over de oprichting van een regionale
Prioriteitencommissie, de toekenning van prioriteitengroepen, de vaststelling van de maatschappelijke
noodzaak, de toeleiding naar ondersteuning, de afstemming en planning in het kader van persoonsvolgende
financiering
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Combinatie met een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget)
Een aantal personen menen onterecht dat ze op dit ogenblik recht hebben op een zorgbudget
omdat ze geen persoonsvolgend budget ter beschikking hebben. Ze maken echter via de
zorggarantie door de vergunde zorgaanbieder(s) gebruik van niet rechtstreeks toegankelijke hulp.
Indien ze deze ondersteuning volledig zouden stopzetten, kunnen ze net als personen met een
persoonsvolgend budget die hun budget stopzetten, een zorgbudget ontvangen. Indien de
budgethouder de overstap naar een zorgbudget wil maken, dient hij het daarvoor bestemde
formulier op de website van het VAPH te downloaden, in te vullen en over te maken aan het team
budgetbesteding. Dit kan per e-mail (budgetbesteding@vaph.be) of per post. Wanneer personen
recht hebben op een zorgbudget worden ze hiervan op de hoogte gebracht door de Vlaamse
Sociale Bescherming en niet door het VAPH.
Veranderen van vergunde zorgaanbieder
Indien de betrokkene ervoor heeft gekozen om geen gebruik meer te maken van de zorggarantie
van de vergunde zorgaanbieder, kan hij via rechtstreeks toegankelijke hulp ondersteuning krijgen
van een andere vergunde zorgaanbieder, maar is de combinatie met kortverblijf niet meer
mogelijk. Veranderen van zorgaanbieder heeft geen effect op het toegekende persoonsvolgend
budget in prioriteitengroep 1. Indien de betrokkene zijn niet rechtstreeks toegankelijke
ondersteuning volledig stopzet, kan hij een zorgbudget ontvangen.

Met vriendelijke groeten,
Voor James Van Casteren
Administrateur-generaal, afwezig,

Jos Theunis
Afdelingshoofd
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