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Toepassing ‘aanvraag verlenging indientermijn’ voor
MDT’s bij aanvragen persoonsvolgend budget
Aanleiding
Infonota’s (INFO/ATH/17/07, INFO/ATH/18/07, INFO/ATH/18/15) informeren over de soepele
toepassing van het begrip ‘overmacht’ in kader van het behoud van de aanvraagdatum voor
aanvragen persoonsvolgend budget’. De tijdelijke werkafspraak om de gevraagde ‘overmacht’ via
het standaardformulier ‘verklaring voor het laattijdig vervolledigen van een dossier’ soepel te
interpreteren eindigt volgens infonota 1807 op 30 juni 2019.

Evaluatie
Een analyse over de ‘workload’ bij de MDT’s geeft aan dat het aantal aan te leveren modules met
ongeveer 25% is toegenomen in 2018, ten opzicht van 2017. Om de werkdruk bij de MDT's aan te
pakken wordt, samen met het verwijzersplatform, eerst en vooral gezocht naar de
redenen/motivering van/voor deze werkdruk zodat nadien gepaste oplossingen en verbeteringen
kunnen aangebracht worden.

Verdere toepassing van soepele regeling
Om te komen tot degelijke evaluatie moet noodzakelijke informatie verzameld worden. Om deze
informatie te kunnen verzamelen zal voor aanvragen PVB vanaf 23 juli 2019 een aangepast
formulier ‘Verklaring over de laattijdige vervollediging van een aanvraag van een persoonsvolgend
budget (PVB) door een multidisciplinair team (MDT)’ ter beschikking gesteld worden op de website
van het VAPH. Voor aanvragen PVB waarbij u er als MDT niet in slaagt om de aanvraag tijdig te
vervolledigen, moet u dit via het nieuwe formulier melden en zal u de concrete reden voor het
laattijdig vervolledigen van de aanvraag kunnen aangeven. Het formulier ‘verklaring voor de
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laattijdige vervolledigen van een aanvraag persoonsvolgend budget door een MDT’ bevat volgende
elementen, waar enkele aandachtspunten toe te voegen zijn:
1. Gegevens van uw cliënt
U dient aan te geven of de cliënt reeds gekend was in uw team voor deze aanvraag. Het gaat niet
om de vraag of de persoon al erkend werd door het VAPH, één van zijn rechtsvoorgangers of een
andere entiteit.
2. Voorwerp van de aanvraag tot laattijdig vervolledigen
U dient aan te geven welke modules niet tijdig aangeleverd kunnen worden.
3. Reden en motivatie waarom de reguliere indientermijn overschreden zal worden
U geeft enkel de hoofdreden aan voor het laattijdig indienen van de documenten. U selecteert
bijgevolg slechts 1 reden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen cliënt- en MDT-gerichte
redenen, met telkens een keuzemogelijkheid ‘andere’ als de reden niet past binnen de
keuzemogelijkheden. In het tekstveld dient u die keuze te specifiëren.
4. Datum van de aanmelding
De aanmeldingsdatum bij het MDT voor deze aanvraag PVB (zie onder).
5. Ondertekening door het MDT

Aanmeldingsdatum en intakegesprek
Bij het opstellen van een module geeft u een aanmeldings- en intakedatum in. Binnen teams
bestaat een verschillende interpretatie over deze data. In de Helioshandleiding worden beide
begrippen, volgens voorheen gemaakte afspraken, als volgt omschreven: De aanmeldingsdatum is
de datum van het eerste contact tussen de klant en de persoon met een handicap naar aanleiding
van deze specifieke vraag voor het VAPH. Dit eerste contact kan ook telefonisch zijn. De datum van
het eerste intakegesprek is het moment waarop het team de aanvrager heeft ontvangen of een
huisbezoek heeft gebracht in het kader van het opmaken van een verslag voor het VAPH. Tijdens
het intakegesprek wisselen de aanvrager en het team informatie uit om een beeld te vormen over
de probleemsituatie. Het team zal van het gesprek ook gebruik maken om de noodzakelijke sociale
en medische anamnese te verzamelen. Het intakegesprek wordt beschouwd als de start voor het
opmaken van het verslag voor het VAPH. De data dient u zoals omschreven in de helioshandleiding
op te vatten.

Praktische afspraken
● U kan het bovenvermeld formulier vanaf 23 juli 2019 in gebruik nemen. U kan het
nieuwe formulier terugvinden in bijlage en op onze website.
● Het formulier kan u (bij voorkeur) via Helios of per post insturen
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● Als u een aanvraag tot het laattijdig vervolledigen van een vraag PVB wenst in te dienen,
gelieve het formulier binnen de oorspronkelijke termijn voor het aanleveren van de
modules in te dienen.
● U dient het formulier volledig in te vullen. Elk ingediend formulier zal door het
Provinciaal Kantoor van het VAPH enkel gecontroleerd worden op volledigheid.
Onvolledige formulieren kunnen geweigerd worden. Er is geen inhoudelijke controle op
basis van de reden die u aangeeft.

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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