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Combinatie pleegzorg en persoonsvolgende financiering  -  Mogelijkheden (2) 

 

Op mijn schriftelijke vraag nr. 209 van 4 januari 2016 antwoordde de minister het 

volgende: “Met de huidige omschakeling naar PVF werd bekeken hoe kinderen met een 

beperking die in een pleeggezin opgevangen worden een persoonsvolgend budget kunnen 

krijgen. Na analyse blijkt dat de toekomstige combinatie van persoonsvolgende 

financiering met pleegzorg in principe geen probleem kan zijn.” 

 

In 2017 zal een groep minderjarigen en een groep jongvolwassenen (tot 25 jaar) met een 

handicap een basisondersteuningsbudget (BOB) krijgen (voorlopige fasering): 

 minderjarigen die op 30 juni 2015 een jeugdhulpverleningsvoorstel hebben; 

 minderjarigen die op 30 juni 2015 een indicatiestellingsverslag hebben waaruit 

blijkt dat de gebruiker in aanmerking komt voor een PAB 

(persoonlijkeassistentiebudget); 

 minderjarigen die beschikken over een attest verhoogde kinderbijslag en geen 

gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp; 

 jongvolwassenen van 21 tot 25 jaar met een attest integratietegemoetkoming van 

minimaal categorie 3 en die ook geen gebruik maken van niet-rechtstreeks 
toegankelijke hulp. 

Men kan enkel een BOB krijgen wanneer men geen gebruik maakt van niet-rechtstreeks 

toegankelijke VAPH-ondersteuning (NRTH). Dit BOB kan worden gebruikt om zorg te 

organiseren door gewone dienstverlening of om rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in 

te kopen of om informele zorg te regelen. 

Verblijf in een pleeggezin kan in de vorm van RTH en NRTH. Opname in een pleeggezin 

kan worden opgelegd door de jeugdrechter en is dus geen vrijwillige keuze. In het 

jaarverslag Integrale Jeugdhulp staat ook dat in eenzelfde dossier een minderjarige, op 

basis van wijzigende noden, kan overgaan van een rechtstreeks toegankelijk aanbod naar 

een niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod (al dan niet in combinatie met rechtstreeks 

toegankelijke modules). 

 

Artikel 26 van het decreet integrale jeugdzorg van 12 juli 2013 bepaalt het volgende: § 1. 

Voor de jeugdhulpregie heeft het team Jeugdhulpregie de volgende opdrachten : 

1° het indicatiestellingsverslag, vermeld in artikel 21, eerste lid, 2°, of het verzoek van de 

jeugdrechter om niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, vermeld in artikel 55, 

omzetten in een of meer modules niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, in 



een persoonsvolgende financiering of in een combinatie van beide die het mogelijk maakt 

om de geïndiceerde jeugdhulpverlening te realiseren, en de minderjarige inschrijven op de 

intersectorale registratielijst. Het decreet persoonsvolgende financiering van 25 april 2014 

bepaalt dan weer “Art. 6. De aanspraak op het basisondersteuningsbudget vervalt als aan 

de persoon met een handicap een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en 

ondersteuning wordt toegewezen.” 

 

Ik heb hierbij volgende vragen voor de minister. 

 

1. Een pleegkind kan drie vormen van geïndiceerde jeugdhulpverlening opgelegd krijgen: 

modules niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, in een persoonsvolgende 

financiering of in een combinatie van beide.  

 

Aangezien het decreet PVF enkel over het toewijzen van een budget spreekt voor 

uitsluiting van een BOB, betekent dit dat toewijzen van modules NRTH wel 

combineerbaar zijn met een BOB? 

 

2. Wanneer een pleegkind in een specifiek geval NRTH met RTH kan combineren, kan het 

in dat geval dan ook NRTH met een BOB combineren?  

 

3. Zal een minderjarige die een BOB krijgt toegewezen in 2017, die op een latere datum 

een verblijf in een pleeggezin, en dus een vorm van NRTH wordt toegewezen, zijn BOB 

verliezen? Zal dit kind, indien dit het geval is, terug een BOB krijgen wanneer hij/zij 

nadien niet meer in een pleeggezin verblijft? 

 

4. Wanneer een pleegkind tijdelijk NRTH krijgt toegewezen, kan het dan ook voor 

dezelfde periode zijn recht op een BOB verliezen zodat hij/zij er later terug toegang 

tot heeft?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=20140425J0&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.5
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=20140425J0&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.7


JO VANDEURZEN  

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

ANTWOORD 

op vraag nr. 667 van 19 juli 2016 

van TINE VAN DER VLOET 

 

 

 

1. Het persoonsvolgend budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en 

ondersteuning, waarmee het basisondersteuningsbudget (BOB) niet gecombineerd 

kan worden, betreft een budget dat ter beschikking gesteld wordt vanuit het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het gebruik maken van 

pleegzorg heeft geen impact heeft op het al of niet kunnen beschikken over een 

basisondersteuningsbudget. 

 

2. Zie antwoord vraag 1. 

 

3. Zie antwoord vraag 1. 

 

4. Wanneer personen met een handicap die een BOB ter beschikking gesteld hebben 

gekregen, op een bepaald moment gebruik maken van niet rechtstreeks toegankelijke, 

door het VAPH gefinancierde hulp, zal het BOB stopgezet worden. Na het beëindigen 

van de niet rechtstreeks toegankelijke hulp, zal het recht op BOB opnieuw geopend 

worden. 

 
 


