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Bijlage 2. Zorggroepen 

 

De gebruikers worden ingedeeld in zorggroepen conform de volgende tabel en op basis van 

de volgende criteria: 

1° het type ondersteuning dat ze genieten, uitgedrukt in de parameters 

begeleidingsintensiteit (B-waarden), permanentie (P-waarden), vastgesteld met het 

zorgzwaarte-instrument, vermeld in artikel 1, 24°, van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de 

aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en 

ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de 

terbeschikkingstelling van dat budget, of, bij gebreke aan die vaststelling, 

vastgesteld conform artikel 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 

24 juni 2016 houdende de transitie van personen met een handicap die 

gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden 

budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor 

meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering 

en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de 

thuisbegeleidingsdiensten; 

2° de rolstoelafhankelijkheid in huis, vastgesteld op de manier die de minister bepaalt; 

3° ernstige gedragsstoornissen, vastgesteld op de manier die de minister bepaalt, 

waarbij gebruikers die aan die schaal voldoen, worden ingedeeld in zorggroep 1; 

4° de budgethouder waarvan de parameters begeleidingsintensiteit (B-waarden) en 

permanentie (P-waarden) nog niet werden vastgesteld, worden verondersteld een 

gebruiker te zijn die behoort tot zorggroep 2 als voor de capaciteitseenheid 

woonondersteuning wordt geboden, of een gebruiker die behoort tot zorggroep 5 als 

voor de capaciteitseenheid alleen dagondersteuning wordt geboden.  

 

woon- en 

dagondersteuning 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

B1     3 1 of 2 1 of 2 

B2     3 1 of 2 1 of 2 

B3   3 3 3 1 of 2 1 of 2 

B4   3 3 3 1 of 2 1 of 2 

B5 3 3 3 3 1 of 2 1 of 2 1 of 2 

B6 1 of 2 1 of 2 1 of 2 1 of 2 1 of 2 1 of 2 1 of 2 

Rolstoelafhankelijk 

in huis 
1 of 2 

alleen 

dagondersteuning 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

B1     5 4 4 

B2     5 4 4 

B3   5 5 5 4 4 

B4   5 5 5 4 4 

B5 5 5 5 5 4 4 4 

B6 4 4 4 4 4 4 4 

rolstoelafhankelijk 

in huis 
4 
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van […] tot regeling 

van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met 

een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 

Aangelegenheden. 
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