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Binc release mei 2020 - Pleegzorg

Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Op 26 mei 2020 is er nieuwe release van Binc.
In deze release zit een belangrijke wijziging met impact op de meldingen van de
pleegzorgdiensten naar de uitbetalers gezinsbijslag. Vanaf dan zal immers de info i.v.m. de
gezinsbijslag rechtstreeks uit Binc gehaald worden, zoals we dat ook al doen voor onze
residentiële voorzieningen. Voor pleegzorg was daarvoor extra informatie nodig om de
gezinsbijslag tot bij de pleegzorger(s) te krijgen. Dit is nu voorzien in de schakelingen.
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de 1) schakelingen met creatiedatum vóór
26/05/2020 en 2) schakelingen met creatiedatum 26/05/2020 en later.
Voor een goed begrip, enkele gehanteerde termen:
Binc KB: de toepassing Binc die automatisch D227 meldingen stuurt aan de uitbetaler
gezinsbijslag
Uitbetaler: Kidslife, Parentia, Fons, Infino, My Family
Gezinsbijslag: vroegere kinderbijslag
D227: PDF document = melding van pleegzorgsituatie door Binc KB aan uitbetaler de dag
volgend op de registratie van de pleegzorgsituatie in Binc.

Onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin.

Wat betekent dit concreet voor de dossiers pleegzorg:
1.

Lopende schakelingen aangemaakt vóór 26/05/2020

We kozen ervoor om geen ‘migratie’ te doen van lopende schakelingen. Dat betekent dus
dat voor de huidige schakelingen de uitbetaling van de gezinsbijslag verder blijft lopen naar
de gekende begunstigde.
Wanneer een lopende schakeling (aangemaakt vóór 26 mei) wordt aangepast
(aanpassing van de begindatum, toevoegen of wijzigen van de einddatum), zorgt deze
aanpassing niet voor een automatische melding via D227 aan de uitbetaler, maar moet de
pleegzorgdienst dit volgens de ‘oude’ procedures melden aan de uitbetaler .
Wanneer een lopende schakeling (aangemaakt vóór 26 mei) wordt verwijderd en er wordt
een nieuwe schakeling aangemaakt na 26 mei, dan zal enkel de informatie uit deze nieuwe
schakeling automatisch doorstromen (zie 2). De annulatie van de verwijderde schakeling
moet door de dienst worden gemeld aan de uitbetaler.
Wanneer dus de pleegzorger wijzigt , moet de pleegzorgdienst de lopende schakeling met de
vorige pleegzorger afsluiten en dit melden aan de uitbetaler. Er wordt een nieuwe
schakeling ingevoerd in Binc (na releasedatum). De informatie uit deze nieuwe schakeling
stroomt automatisch door en zorgt ervoor dat de volgende dag een D227-document naar de
uitbetaler wordt verstuurd.
2. Nieuwe schakelingen
Voor elke nieuwe schakeling die wordt gecreëerd vanaf de releasedatum, wordt gekeken of
een pleegzorgplaatsing impact heeft op de begunstigde van de gezinsbijslag. Indien aan de
voorwaarden is voldaan, wordt de volgende dag automatisch een D227-document verstuurd
aan de uitbetaler (zoals gezegd betekent dit ook dat al bestaande schakelingen die worden
gewijzigd, geen informatie leveren voor de gezinsbijslag). Ook wanneer een schakeling een
startdatum heeft voor 26 mei, maar pas na 26 mei wordt ingevoerd in Binc, zal dus alle
informatie automatisch doorstomen.
Voor nieuwe schakelingen met impact op gezinsbijslag gelden volgende criteria:
-

-

Cliënt is jonger dan 25 jaar bij start van de schakeling
Eén van de volgende modules moet geselecteerd zij:
 Verblijf in een pleeggezin [perspectiefbiedend - hoge frequentie]
 Verblijf in een pleeggezin [perspectiefbiedend - lage frequentie]
 Verblijf in een pleeggezin [perspectiefzoekend]
Voor uitbetaling van de kinderbijslag zijn minimaal 1 en maximaal 2 pleegzorgers
verplicht in te vullen met volgende info:
 Rijksregisternummer
 Naam

Wanneer er geen impact is op de uitbetaling van gezinsbijslag (pleeggasten vanaf 25 jaar)
blijft de pleegzorger info zichtbaar maar optioneel.
-

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, geeft Binc eerst een ‘waarschuwing’ dat
een D227 verzonden zal worden. Je kan de schakeling vervolgens aanpassen indien
nodig of bevestigen. Pas dan wordt de info uit de schakeling bewaard.

-

Bij een verlenging worden de gekozen modules en pleegzorgerinfo automatisch
overgenomen. Wanneer de startdatum van een verlenging na de releasedatum valt,
zorgt dit ook automatisch voor het versturen van een D227 (Binc KB maakt geen
onderscheid tussen schakeling en verlenging).

Er kunnen zich situaties voordoen, waar de uitbetaling van gezinsbijslag niet van
toepassing is. In dat geval is het belangrijk om ‘zwaartepunt van het verblijf ligt elders ’
aan te vinken! Dit zorgt ervoor dat er geen D227 wordt verstuurd aan de uitbetaler. Dit
kan het geval zijn wanneer er sprake is van een combinatieplaatsing met een pleeggezin
in het weekend. In dat geval moet “zwaartepunt elders” worden aangeduid, want voor
die pleegzorgsituatie mag slechts 1/3e van de gezinsbijslag naar het pleeggezin gaan. De
beslissing 1/3e aan pleeggezin wordt door de plaatsende instantie in Domino
geregistreerd en wordt eveneens de dag na registratie automatisch aan de uitbetaler
verstuurd door Binc-KB.
We herhalen nog eens wat het gevolg is van een registratie in Binc:
vanaf 26/05/2020 betekent het aanmaken van een schakeling met impact op
gezinsbijslag (zie voorwaarden), dat de volgende dag automatisch een D227-document
naar de uitbetaler wordt gestuurd. De uitbetaler zal vanaf ontvangst de begunstigde van
de gezinsbijslag aanpassen volgens de informatie over de pleegzorger op dat D227document.
Deze informatie uit de schakeling wordt elke nacht doorgegeven (dit is niet zichtbaar
voor de Binc gebruikers, maar we zullen dit op termijn toevoegen aan het
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activiteitenoverzicht van het dossier). Op dezelfde dag kan je dus wijzigingen
aanbrengen zonder dat dit berichten creëert. Wanneer je op een andere dag iets wijzigt,
dan zorgt dit in Binc KB automatisch voor 1) annulatie van het vorige D227-document en
2) versturen van een nieuw D227 met de gewijzigde informatie. Wees dus extra
zorgvuldig bij het aanmaken van schakelingen met impact op gezinsbijslag!
Wanneer er toch een fout is gemaakt in een schakeling en al een foutief bericht werd
verstuurd naar de uitbetaler, is het belangrijk om de foutieve schakeling te verwijderen
(zorgt voor een annulatie van de foutieve info) en de schakeling opnieuw correct aan te
maken. Het is niet de bedoeling om de foutieve schakeling te laten staan en die te
proberen “annuleren” door dezelfde einddatum te nemen als de begindatum.
3. Overgangsmaatregel pleegzorgtoeslag
Sommige dossiers die al liepen voor 01/01/2019 vallen onder de overgangsmaatregel
voor pleegzorgtoeslag en kennen dus een andere regeling.
Concreet:
-

Wanneer in een dossier een schakeling (of verlenging) wordt aangemaakt na
26/05/2020 (releasedatum) met module perspectiefbiedende pleegzorg (zowel hoge
als lage frequentie) wordt informatie over de pleegzorger gevraagd (zie 2).
Bijkomend wordt in deze schakeling/verlenging een veld “Overgangsregeling
pleegzorgtoeslag” toegevoegd. Dit is een verplicht veld (Uitbetaling aan ouders? “ja,
nee”).
Wanneer ‘ja’ wordt geselecteerd, zullen de velden voor pleegzorginfo worden
verborgen en zal geen bericht worden gestuurd naar Binc-KB . Voor deze dossiers
blijft de communicatie met de uitbetalers dan voortlopen zoals dat nu gebeurt.

4. Voor pleeggasten
In Binc werd een logica ingebouwd die ervoor zorgt dat voor een pleeggast die instroomt
op de leeftijd van 25 jaar of ouder, geen info wordt doorgegeven aan de uitbetalers.
Wanneer een pleeggast in een lopend dossier de leeftijd van 25 bereikt, wordt dit ook
doorgegeven als ‘einde plaatsing’ wat gezinsbijslag betreft.
SAMENVATTING :
o
o

Schakelingen met creatiedatum vóór 26/05/2020: de pleegzorgdienst meldt aan
uitbetaler
Schakelingen met creatiedatum 26/05/2020 en later: de registratie in Binc zorgt voor een
automatisch versturen van een D227 de volgende dag. Een handig trucje: in schakelingen
waar pleegzorger info (nieuwe velden) zichtbaar is, geldt de nieuwe regeling. Er volgt
steeds een ‘waarschuwing’ ter bevestiging.

o

o

o
o

o

De snelheid van registreren in Binc is van belang voor de snelheid van het sturen van de
D227: vandaag registreren vandaag betekent dat er morgen een bericht aan de uitbetaler
wordt gestuurd.
Wijzigen van datums in de schakelingen zorgt voor annulatieberichten en nieuwe
berichten: tracht dus steeds van bij de start de Binc-registratie correct in te vullen.
Terugvordering naar aanleiding van te laat geregistreerde pleegzorgsituatie of
aanpassingen aan bestaande schakelingen gebeuren niet. Vermijd dus foutief betaalde
gezinsbijslag door een tijdige en correcte registratie. (=dagelijks)
Bij combinatieplaatsingen: ‘Het zwaartepunt van het verblijf ligt elders’ aanduiden, zorgt
ervoor dat er geen D227 (vanuit pleegzorg) wordt verstuurd aan de uitbetaler.
Bij combinatieplaatsingen: combinatie voorziening - pleeggezin lage frequentie : 1/3de
beslissing moet altijd door de plaatsende instantie in Domino worden geregistreerd en
wordt de dag na registratie automatisch aan de uitbetaler gemeld. Pleegzorgdiensten
sturen dus niet alleen geen D227 meer (=bericht van plaatsing) maar ook nooit nog een
D227bis (=beslissing 1/3de). De plaatsende instanties moeten voldoende op de hoogte zijn
dat er een 1/3de beslissing aan pleegzorger moet geregistreerd worden in Domino!
Voor lopende pleegzorgsituaties van voor 01/01/2019 die vallen onder de overgangsmaatregel, wordt aangevinkt dat uitbetaling aan de ouders moet gebeuren.

Bij problemen met het registreren in Binc, kan je contact opnemen met Wederik De Meersman
via binc@opgroeien.be of via 0473 83 90 39.
Wanneer je meldingen krijgt van ouders, pleegzorgers of uitbetalers in verband met foutieve of
achterstallige uitbetaling, kan je contact opnemen met plaatsingen@opgroeien.be. Zij kunnen
ook duplicaten van verzonden D227 documenten bezorgen indien gewenst.

Met vriendelijke groet,
David
Debrouwere
(Signature)

Digitaal ondertekend door
David Debrouwere
(Signature)
Datum: 2020.05.20
10:13:59 +02'00'

David Debrouwere
Agentschap Opgroeien
Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid jeugdhulp
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