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1 RAPPORT INITIËLE TRANSITIE
De Conceptnota Perspectief 2020 introduceert de persoonsvolgende financiering (PVF) als één van
de belangrijke pijlers van het nieuwe ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap.
Ingegeven door de paradigmashift van het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met
een handicap zijn inclusie en de regie over het eigen leven centrale elementen in het
perspectiefplan 2020. De verschuiving van de visie op personen met een handicap en hun plaats in
de samenleving impliceert een verandering van de organisatie en de financiering van de sector
voor personen met een handicap. Het invoeren van het nieuwe, persoonsvolgende
financieringssysteem zal in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van zorggarantie en
vraaggestuurde zorg, twee ambities die in ‘perspectief 2020’ naar voor worden geschoven.
Eén van de grote stappen, die is gezet, betreft de transitie van de cliënten die ondersteuning
genieten binnen de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen (FAM) en de
thuisbegeleidingsdiensten. Deze grootschalige operatie werd binnen de taskforce
persoonsvolgende financiering meerderjarigen grotendeels uitgewerkt en werd regelgevend
verankerd. Tijdens de uitvoering van deze transitie werden vaststellingen gedaan die aangaven dat
de transitie diende bijgestuurd. Regelgeving werd aangepast en afspraken werden gemaakt zodat
de oefening in 2017 kan worden bijgestuurd onder begeleiding van de taskforce. Om de taskforce
in staat te stellen haar opdracht goed geïnformeerd aan te vatten, stelt het VAPH een rapport ter
beschikking rond de transitieoefening in al zijn aspecten. Dit rapport dient een antwoord te bieden
op de vraag waarom de oorspronkelijke transitiemethodiek niet werd gevolgd en grondig werd
gewijzigd. Het rapport werd op de taskforce van 14 februari besproken.
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Momenteel circuleren omtrent de resultaten van de transitieoefening heel wat onjuistheden. Het
rapport biedt inzicht op de resultaten van de verschillende stappen binnen de transitiemethodiek
en geeft een objectiever beeld. Als vergunde zorgaanbieder bezorgen wij u eveneens de globale
gegevens die er toe geleid hebben dat de beslissing genomen werd om methodiek van deze
grootschalige transitieoefening eind december, in samenspraak met de sector, alsnog te wijzigen.

U vindt in de bijgevoegde PowerPoint informatie omtrent de resultaten van de initiële transitie.
Zowel wat de verdeling van de persoonsvolgende budgetten betreft, als de invloed van de
sectorale correctiefactor (“kaasschaaf”) op de middelen van de voorzieningen. We nemen ook de
resultaten van enkele ondersteuningsvormen onder de loep. Ook vindt u een vergelijk tussen de
ingeschatte P-en B-waarden en de resultaten van de controle-inschalingen. Het zorggebruik is
evenzeer een belangrijke parameter in de inschattingsoefeningen. We geven u dus ook een globaal
zicht op de aangeleverde gegevens omtrent het zorggebruik. Tevens bevat het rapport ook een
vergelijking tussen de initiële methodiek en de gebruikte transitiemethodiek. We eindigen met
enkele vaststellingen, pogingen tot bijsturingen en voorlopige conclusies.
We hopen u met deze gegevens nog meer inzicht te bieden in de beslissing die eind december
genomen is. De transitieoefening is een complexe oefening en roept bij vele directies en gebruikers
nog steeds heel wat vragen op. Vanuit onze helpdesken proberen wij u zo goed én zo snel als
mogelijk antwoorden te bieden. Uit de toevloed aan vragen merken we dat er heel wat
onzekerheid en onwetendheid heerst.

Daarom roepen we u dan ook op om aanwezig te zijn op de informatiesessies die we vanaf 13
maart organiseren. We zoemen daar nogmaals in op de transitiemethodiek en kijken vooruit naar
het proces van voorschotten en afrekeningen binnen PVF.

2 VOORSTELLEN VANUIT DE TASKFORCE VAN 14
FEBRUARI
2.1 Rechtzettingen PVB
Zoals in de infonota van 1 februari reeds aangegeven werd, dienen er nog rechtzettingen te
gebeuren aan de nu reeds toegekende terbeschikkingstellingen. Het betreft technische
rechtzettingen in kader van de PVC, materiële fouten en wijzigingen in kader van de in – en
uitstroom tussen 1 april en 31 december 2016. De aanpassingen aan deze PVB’s betekenen
eveneens dat alle registratiesystemen en corresponderende budgetlijnen dienen aangepast. Een
technische en administratieve analyse gaf aan dat dit vele weken in beslag zou nemen met heel
wat dubbel werk voor de vergunde zorgaanbieder. De taskforce stelt daarom voor dat er vanuit het
VAPH geen nieuwe brieven verstuurd worden naar alle gebruikers, maar dat er dient bekeken of er
op een andere manier transparant gecommuniceerd kan worden, met inbegrip van het tonen van
de aanpassingen in mijnvaph.be. Zowel vergunde zorgaanbieder als budgethouder dienen inzicht te
behouden in de verschillende bewegingen die gebeuren.

Het VAPH bekijkt of het haalbaar en aangewezen is om voor 2017 een back-office correctie uit te
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voeren waarbij de middelen voor de convenanten op niveau van de voorziening juist verdeeld
worden, zonder dit meteen door te vertalen naar de individuele budgetten.

Er wordt naar gestreefd om op het einde van 2017 nog 1 beweging door te voeren met alle
correcties naar de individuele gebruikers toe. De communicatie over deze rechtzetting moet wel
voldoende tijdig gebeuren.

Let op! Door een materiële fout kan het zijn dat een gebruiker ten onrechte geen PVB ontvangen
heeft. Deze knelpunten zijn binnen het VAPH gekend. Hiervoor zal wel reeds een rechtzetting
gebeuren.

2.2 Dienstverleningsovereenkomsten
Deze situatie biedt zowel voor de budgethouder als voor de vergunde zorgaanbieder onzekerheden
gezien de regelgeving nu stelt dat de individuele dienstverleningsovereenkomsten aangepast
moeten worden tegen 1 april 2017. Op de taskforce van 14 februari werd eveneens voorgesteld dat
de nieuwe dienstverleningsovereenkomsten worden opgemaakt op datum van 1 januari 2018 in
plaats van 1 april 2017. De leden van de taskforce pleiten ervoor dat voorzieningen zoveel als
mogelijk continuïteit verzekeren en dat gebruikers die iets anders willen, dat kunnen. Dit betekent
dus wel dat, indien de gebruiker dit wenst omdat hij het budget anders wenst in te zetten, een
aangepaste dienstverleningsovereenkomst moet afgesloten worden.
Momenteel wordt werk gemaakt om het kwaliteitsbesluit (BVR 4/2011) hierop aan te passen. U
ontvangt nog richtlijnen rond het opmaken van de nieuwe dienstverleningsovereenkomsten.

3 BESCHIKBARE MIDDELEN
U ontving via mail reeds een detailoverzicht van uw beschikbare middelen. Er werd een sjabloon
opgemaakt dat u zicht geeft op alle bewegingen die er gebeurd zijn om tot uw beschikbare
middelen te komen die als basis dienden voor de verdeling van de persoonsvolgende budgetten
binnen uw voorziening.

4 VERGOEDING WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER
Momenteel werkt de FOD Justitie een KB uit waarbij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat
uitkeringen en tegemoetkomingen voor het betalen van zorg en bijstand in kader van
persoonsvolgende financiering van personen met een handicap uitgesloten worden als inkomsten
die als basis dienen voor de begroting van de bezoldiging (3%) van de bewindvoerder. We brengen
u op de hoogte wanneer dit KB effectief in werking treedt.
Met vriendelijke groeten,

James Van Casteren
Administrateur - generaal
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