Bijlage H3-H4:

Termijnen

In deze nota bepalen we handvatten voor teams IS en JHR voor bepalen van de geldigheidstermijn
van het indicatiestellingsverslag (ISV) en de jeugdhulpbeslissing (JHB).
De termijnen zijn niet bedoeld als een dwingende richtlijn. Het team indicatiestelling kan voor de
buitengerechtelijke jeugdhulp van elke termijn afwijken op basis van een grondige evaluatie van de
casus. De termijn kan verkort of verlengd worden op vraag van de betrokken
jeugdhulpaanbieder/contactpersoon-aanmelder of op basis van inschatting van de intersectorale
toegangspoort. Het belang van de cliënt is steeds het uitgangspunt voor het team indicatiestelling.
Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de
jeugdhulpbeslissing over.
Het bepalen van termijnen is voorwerp van regio-overschrijdende intervisie voor de indicatiestellers.

1.

Uitgangspunten
Termijnen van het indicatiestellingsverslag en de jeugdhulpbeslissing komen zoveel als
mogelijk overeen zodat contactpersoon-aanmelders maar met één termijn moeten rekening
houden.


Uitz: diagnostiek OBC/OOOC (ifv doorstroom; + duurste aanbod)



Uitz: indicatiestelling ikv gerechtelijke jeugdhulp: geldigheid tot 18 jaar



Uitz: perspectiefzoekende pleegzorg



Uitz: GES+ (ifv doorstroom uit GES+-units)

Jeugdhulpbeslissing kan nooit een langere termijn hebben dan het indicatiestellingsverslag.
Termijnen gebaseerd op (1) duur bepaald in moduleboek, (2) termijnen van maatregelen JRB,
(3) duur oude PEC-beslissingen en (4) termijnen bepaald in andere regelgeving, zoals decreet
pleegzorg.
Jeugdhulpbeslissing in rechtbankdossiers is steeds de maximum termijn van de maatregel die
de jeugdrechter kan opleggen, ongeacht de cocnrete termijn in beschikking/vonnis.
De termijn van het indicatiestellingsverslag/jeugdhulpbeslissing voor hulpvormen korter dan 1
jaar, bevat meteen ook mogelijkheid tot verlenging. Voor hulpvormen met een termijn gelijk
aan of langer dan 1 jaar zit er geen mogelijkheid tot verlenging automatisch vervat.
Voortgezette hulpverlening is uitzonderlijk en dient steeds goed gemotiveerd te zijn via een
herindicatiestelling.

Opmerking 1: in INSISTO wordt voor de beslissing van een periode (bv. 1 jaar) steeds als startdatum
van de geldigheid van het indicatiestellingsverslag ‘na opstart eerste hulpverlening’ ingegeven.
Opmerking 2: INSISTO telt voor de duurtijd ‘tot maximum leeftijd van 18 jaar’ tot aan de dag voor de
19e verjaardag. Hulpverlening die niet na de meerderjarigheid mag worden ingezet moet dus als
geldigheid krijgen ‘tot maximum leeftijd van 17 jaar’, i.e. tot de dag voor de 18e verjaardag.
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Voor hulpverlening in het VAPH tot 21 jaar, moet het indicatiestellingsverslag wel als geldigheid ‘tot
maximum leeftijd van 21 jaar’ krijgen (en niet tot 20 jaar) omdat 31/8 van het jaar waarin de jongere 21
wordt zeker binnen de geldigheidsperiode van het indicatiestellingsverslag moet vallen zodat jongere
schoolloopbaan kan afronden. Dezelfde redenering geldt voor de andere termijnen die gekoppeld zijn
aan de schoolloopbaan (vnl. buitengerechtelijke VAPH).
Opmerking 3: wanneer de termijn vastligt op leeftijd en de minderjarige op het moment van de
indicatiestelling bijna die leeftijd heeft, kan de termijn worden aangepast en al rekening houden met de
termijn die geldt na de scharnierleeftijd.
Bijvoorbeeld: Wanneer we een indicatiestellingsverslag aanleveren voor een minderjarige die
bijna 18 is (i.e. ouder dan 17j en 6m), is de duur van het indicatiestellingsverslag voor BJBhulp de resterende periode tot de 18e verjaardag, meteen verlengd met 6m.

2.

Termijnen buitengerechtelijke hulpverlening

Tenzij expliciet vermeld is de termijn voor indicatiestellingsverslag en voor jeugdhulpbeslissing
dezelfde. Voor voortgezette hulpverlening worden eventuele afwijkingen benoemd.

2.1

Kind en Gezin

Residentieel: 1 jaar
Duur indicatiestellingsverslag is steeds beperkt tot aan 12e verjaardag.

2.2

Pleegplaatsing

Perspectiefzoekende pleegzorg: 6 maanden (eenmalig verlengbaar – cf. termijn bepaald in decreet
pleegzorg).
Perspectiefbiedende pleegzorg: 3 jaar (verlengbaar tot en met 17 jaar). Indien het erg duidelijk is dat
er geen terugkeer naar huis mogelijk is, kan de termijn langer zijn, tot maximaal 17 jaar.

Voor voortgezette hulpverlening na 18 jaar is een herindicatie nodig. Pleegplaatsing is verlengbaar tot
en met 20 jaar. De duur van ISV & JHB is afhankelijk van de finaliteit van de pleegzorg na 18 jaar en
de hulpverlening die voordien gelopen heeft:
Als vóór de vraag naar voortgezette hulp een langdurige perspectiefbiedende pleegzorg liep
en de verlenging wordt aangevraagd om pleegplaatsing nog geruime tijd te laten doorlopen
(bv. met oog op verdere studies): tot en met 20 jaar
Voor alle andere situaties (bv. pleegzorg ‘nog even’ na kamertraining): 6 maanden
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2.3

BJB

Contextbegeleiding kortdurend intensief: 6 maanden (in combinatie met verblijf: 1 jaar)
Diagnostiek: ISV 6 maanden – JHB 120d
Verblijf: 1 jaar
Kamertraining: 1 jaar (vanaf 16 jaar)
Contextbegeleiding ifv Autonoom Wonen: 1 jaar (vanaf 17 jaar)
Verblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren): 1 jaar
Contextbegeleiding voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren): 1 jaar

Duur indicatiestellingsverslag is steeds beperkt tot maximaal 18e verjaardag.
Voor voortgezette hulpverlening na 18 jaar is de geldigheid van het indicatiestellingsverslag beperkt
tot 6m, behalve voor contextbegeleiding ifv autonoom wonen, waar de geldigheid 1 jaar is. (zie
opmerking 3) Diagnostiek is niet toegankelijk voor +18.

2.4.

VAPH

Diagnostiek: 12 maanden
Mobiele/ambulante begeleiding voor GES, ASS, lichte mentale handicap: 2 jaar
Dagopvang & verblijf: schakelmomenten//schoolloopbaan, tenzij men van mening is dat er op korte(re)
termijn een betekenisvolle evolutie mogelijk is (bv. bij ASS of GES) of dat er op lange(re) termijn geen
evolutie mogelijk is (bv. bij onveranderlijke handicap):
Kleuter-lagere school – 0 tot en met 6 jaar
Lagere school-middelbaar – 6 tot en met 13 jaar
Middelbaar – 13 tot en met 21 jaar
Verblijf voor GES+: ISV schakelmomenten//schoolloopbaan – JHB 36 maanden (ifv doorstroom)

Duur indicatiestellingsverslag is steeds beperkt tot en met 21 jaar. Voor de gemigreerde PEC-ticketten
geldt de einddatum zoals die af te leiden is uit de z-codes in het ISV (en dus niet de leeftijd).
De hulpverlening kan verlengd worden tot en met 25 jaar indien voldaan is aan de voorwaarden van
het BVR over kwetsbare jongvolwassenen. Deze voorwaarden zijn:
voor verlenging van verblijf + dagopvang:


in functie van afronden schoolloopbaan;



in afwachting van opstart volwassenenhulp; enkel indien jongvolwassene al beschikt
over gunstige beslissing voor “tehuis niet-werkenden bezigheid (z80)” of “tehuis nietwerkenden nursing (z85)”.
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voor verlenging van dagopvang:


in functie van afronden schoolloopbaan;



in afwachting van opstart volwassenenhulp; enkel indien jongvolwassene al beschikt
over gunstige beslissing voor “dagcentrum (z76)”, “tehuis werkenden (z71)”, “tehuis
niet-werkenden bezigheid (z80)” of “tehuis niet-werkenden nursing (z85)”.

Voor verlenging van diagnostiek (OBC):


begeleidingstraject van 36 maanden is nog niet afgerond.



in functie van afronden schoolloopbaan, ook in dit geval mag het traject van 36
maanden niet overschreden worden.

Opgelet ! Minderjarigen met enkel doelgroep GES kunnen enkel een verlenging aanvragen
met als doel hun schoolloopbaan af te ronden. Ze kunnen namelijk nooit beschikken over een
goedkeuring z71, z76, z80 of z85. Het VAPH heeft geen ondersteuningsaanbod binnen
meerderjarigenhulp voor personen met enkel een GES problematiek.

Opmerking: bij gemigreerde dossiers is de PEC-beslissing langer geldig dan de termijn voor nieuwe
ISV’s. Bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissingen wordt voor de termijn al rekening gehouden met
de schakelmomenten.

2.5

Termijnen bij versnelde indicatiestelling en toewijzing

VIST specifieke actie: Duur ISV* + JHB: duur van het programma, met een maximum van 1 jaar
*voor aanbod waarvan de startdatum niet duidelijk is, bijvoorbeeld poetshulp of therapie, gaat
het ISV in op datum van afleveren van het ISV.
Wanneer met de specifieke actie een opname in de psychiatrie wordt beoogd, is de duur van
het programma 3 maand wanneer het gaat om een observatie en 6 maand wanneer het gaat
om behandeling.
VIST diagnostiek: Duur ISV + JHB: 120 dagen na opstart hulpverlening
VIST time-out: Duur ISV* & JHB: 14 dagen na opstart hulpverlening
*termijn ISV moet in principe niet aangepast worden – enkel wanneer er sprake is van een
time-out in een voorziening die anders gemoduleerd is.
VIST crisis: Duur ISV + JHB: 120 dagen na opstart hulpverlening

2.6

Overige termijnen

Individuele Materiële Bijstand (IMB): Duur ISV: tot en met 17 jaar
Persoonlijke assistentiebudget (PAB): Duur ISV & JHB: scharnierleeftijden, maximaal tot en met 21
jaar
Persoonsvolgende convenant: Duur JHB: einddatum ISV (scharnierleeftijden), maximaal tot en met 21
jaar in geval van recurrente convenant. Na 21 jaar kan verlengd worden tot 25 jaar als voldaan is aan
voorwaarden BVR kwetsbare Jongvolwassenen. Bij kortlopende convenanten is duur afhankelijk van
beschikbare middelen.
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3.

Termijnen gerechtelijke jeugdhulp

Opmerking: Wanneer de jeugdrechter een combinatie van maatregelen oplegt, is de maximumtermijn
van de combinatie van maatregelen beperkt tot 6 maanden. Dit is ook het geval bij intersectorale
combinaties.

3.1

Kind en Gezin

Residentieel: ISV tot en met 17 jaar – JHB 1 jaar

Pleegplaatsing
Perspectiefzoekende pleegzorg: ISV tot en met 17 jaar – JHB 6 maanden
Perspectiefbiedende pleegzorg: ISV tot en met 17 jaar – JHB 3 jaar

BJB
Contextbegeleiding kortdurend intensief: ISV tot en met 17 jaar – JHB 1 jaar
Diagnostiek: ISV tot en met 17 jaar – JHB 120d
Verblijf: ISV tot en met 17 jaar – JHB 1 jaar
Kamertraining: ISV tot en met 17 jaar – JHB 1 jaar
Contextbegeleiding ifv Autonoom Wonen: ISV tot en met 17 jaar – JHB 1 jaar

VAPH
Diagnostiek: ISV tot en met 17 jaar – JHB 1 jaar
Mobiele/ambulante begeleiding: ISV tot en met 17 jaar – JHB 1 jaar
Dagopvang: ISV tot en met 17 jaar – JHB 1 jaar
Verblijf: ISV tot en met 17 jaar – JHB 1 jaar
Verblijf voor GES+: ISV tot en met 17 jaar – JHB 1 jaar

Termijnen VIST
VIST diagnostiek: Duur ISV + JHB: 120 dagen na opstart hulpverlening
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