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Betreft: Binc Release juni 2021
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Op donderdag 17 juni 2021 is een nieuwe Binc-release gepland, waardoor Binc die dag van 8u tot
12u niet beschikbaar zal zijn.
In deze communicatie geven we een overzicht van de wijzigingen die na de release zichtbaar zullen
zijn en van het andere Binc-nieuws.

1. Binc-rapport 2020 en conclusies DRA
Het Binc-rapport is afgewerkt en zal binnenkort samen met het intersectoraal jaarverslag
gepubliceerd worden (https://www.jeugdhulp.be/professionelen/werking/e-dossier/binc).
De belangrijkste opmerkingen uit de dialoog-, reflectie- en actiemomenten werden meegenomen.
Daarnaast onthouden we dat een aantal parameters uit Binc aan verandering toe zijn (bv.
‘gelijktijdig aanbod’) en dat er vraag is naar een flowchart voor het correcter registreren van ‘reden
einde’. Die flowchart gaat als bijlage bij deze brief.

2. Wijzigingen in de toepassing
-

-

Voor NAFT werd de eindregistratie verder uitgebouwd, ook voor klasdossiers. De
aangepaste handleiding vind je online terug
(https://www.jeugdhulp.be/professionelen/werking/e-dossier/binc)
Het rapport ‘Aantal dossiers - Huidige leeftijd’ berekende tot voor kort de leeftijd op basis
van de startdatum van het dossier i.p.v. de startdatum van de rapportperiode. Dat is nu
aangepast.

-

-

Om het dossier overzicht wat overzichtelijk te houden, tonen we voortaan alleen de
afgesloten dossiers waarvan de afsluitdatum niet ouder is dan een jaar. Oudere dossiers
kunnen uiteraard nog geraadpleegd worden, maar moeten opgezocht worden via de link
‘Opzoeken dossier’.
Vanaf kwartaal 3 zullen ook GES+, OBC, NAFT en CKG elk kwartaal beschikken over
automatisch gegenereerde Binc-rapporten.
HCA kan vanaf nu ook 'Parket corona' selecteren als type leerproject.

3. Tijdige registratie in functie van gezinsbijslag
De collega’s van team Plaatsingen Groeipakket geven volgende aandachtspunten mee:
•

•

•

•

Tijdig registreren van de begin- en einddatum plaatsing in Binc:
o Indien te laat wordt geregistreerd in Binc moet er teruggevorderd worden bij de
ouders. Dit is vervelend, klantonvriendelijke en kan ouders in een lastig financieel
parket brengen. Het is daarom uitermate belangrijk de schakeling te registreren
van zodra verblijf wordt ingeschakeld, desnoods onder een voorlopige beslissing
(die later nog aangepast kan worden).
o Belangrijk aandachtspunt: telkens wanneer er een manipulatie gebeurt in Binc met
een impact op de gezinsbijslag, wordt een document verstuurd naar de uitbetaler
groeipakket.
▪ Vb. vandaag: registratie begindatum plaatsing (1 document)
▪ Morgen: aanpassing startdatum plaatsing (2 documenten, nl. een
annulatiebericht van melding plaatsing van de dag voordien en een nieuw
document voor melding nieuwe startdatum).
Gelieve hierop te letten zodat er geen massa’s documenten verstuurd worden naar
de uitbetaler.
Registratie plaatsende instantie
o Bij een plaatsing met beschikking/vonnis van de jeugdrechtbank moet ‘gerechtelijk’
aangeduid worden. Indien dit fout geregistreerd wordt, is het mogelijk dat de
betalingen van de gezinsbijlageen niet correct verlopen aangezien de beslissing
1/3e samenloopt met de registratie in Binc.
Indien een voorziening 2/3e van de gezinsbijslag zou ontvangen, vb. met een circulaire
cheque, moet de dienst plaatsingen hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht
worden.
Indien er vragen zijn i.v.m. het groeipakket en gezinsbijlagen van de jongere kan steeds
contact opgenomen worden met plaatsingen@opgroeien.be (gelieve geen vragen te sturen
naar info@groeipakket.be)

4. Bezetting en benutting verblijfsmodules
De voorbije weken kregen we opnieuw regelmatig vragen over de (lage) benuttingspercentages
voor specifieke verblijfsmodules. We leggen graag nog eens uit hoe dat komt.
In de erkenning is er geen aparte capaciteit voor de verschillende typemodules binnen de functie
verblijf. Zowel voor benutting als voor bezetting werken we in Binc dus steeds met de totale
capaciteit van alle verblijfsmodules als noemer.
Voor de bezettingspercentages is dat duidelijk, aangezien we daar enkel een percentage geven
voor ‘verblijf’. Voor benutting worden echter wel percentages gegeven per typemodule. Deze

geven enkel een indicatie van de verdeling van de totale benutting van verblijf en dus geen
absolute benutting van de typemodule.
Om tot een benuttingscijfer per typemodule te komen kan je zelf een berekening uitvoeren op
basis van de tellers. Die vind je in de download van de benuttingspercentages, op het tweede
tabblad.

Bij vragen of onduidelijkheden kan je zoals steeds terecht op onze website en bij Wederik De
Meersman, 0473 83 90 39, binc@opgroeien.be.
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