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Gebruikers met domicilie buiten Vlaanderen
Geachte
Met deze infonota willen wij u informeren over de situatie van de gebruikers in uw voorziening die
gedomicilieerd zijn buiten Vlaanderen.
Er kunnen zich verschillende situaties voordoen. Al naargelang de situatie worden er verschillende
acties van u verwacht.
Wat moet u doen voor personen met een handicap die op 31 december 2016 gedomicilieerd
waren in Wallonië en dat nu nog steeds zijn?
Deze personen krijgen op basis van hun zorgzwaarte en zorggebruik een persoonsvolgend budget
ter beschikking gesteld met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. De besteding van dit budget
is aan beperkingen onderworpen. Het kan alleen worden ingezet als voucher bij een vergunde
zorgaanbieder. Als de persoon met een handicap dit budget verder bij u wenst in te zetten, dan
moet u de voucher registreren in de GIR met als begindatum 1 januari 2018.
De budgethouder ontvangt ofwel de brief in bijlage met als kenmerk PVB-2018-A-Wallonië ofwel,
als hij voorwerp uitmaakt van de correctiefase 1, de brief in bijlage met als kenmerk PVB-2018-AWallonië-CF1.
Wat moet u doen voor personen met een handicap die op 31 december 2016 gedomicilieerd
waren in Wallonië en hun domicilie ondertussen verplaatst hebben naar Vlaanderen?
Deze personen krijgen ook op basis van hun zorgzwaarte en zorggebruik een persoonsvolgend
budget ter beschikking gesteld met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Vanaf de datum van
de verhuis naar Vlaanderen worden de bestedingsmogelijkheden van dit budget echter niet meer
beperkt. Dit budget kan dus ook als cash worden besteed bij een niet-vergunde zorgaanbieder. Als
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de persoon met een handicap dit budget verder bij u wenst in te zetten, dan moet u de voucher
registreren in de GIR met als begindatum 1 januari 2018.
De budgethouder ontvangt ofwel de brief in bijlage met als kenmerk PVB-2018-A-verhuis-naarVlaanderen ofwel, als hij voorwerp uitmaakt van de correctiefase 1, de brief in bijlage met als
kenmerk PVB-2018-A-verhuis-naar-VL-CF1.
Wat moet u doen voor personen met een handicap die op 31 december 2016 gedomicilieerd
waren in het buitenland en dat nu nog steeds zijn?
Deze personen hebben op basis van de transitie ZiN een persoonsvolgend budget ter beschikking
gesteld gekregen, maar hebben daar eigenlijk geen recht op omdat zij niet gedomicilieerd zijn in
Vlaanderen of Wallonië. Aan hen wordt gecommuniceerd dat hun budget zal worden stopgezet
vanaf 1 oktober 2018, tenzij zij vóór deze datum hun domicilie verplaatsen naar Vlaanderen of
Brussel. Als zij hun domicilie niet wensen te verplaatsen, dan moeten zij hun overeenkomst
onmiddellijk opzeggen met respect voor de wettelijke opzegtermijn. U zal de voucher dan moeten
beëindigen in de GIR ten laatste op 30 september 2018.
De budgethouder ontvangt de brief in bijlage met als kenmerk PVB-2018-stopzetting-buitenland.

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal,afwezig
i.o.
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Afdelingshoofd
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