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INHOUD

1. Wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)?

2. Hoe kan ik mijn budget aanvragen?

3. Hoe kan ik mijn budget besteden?

4. Hoe regel ik de administratie van mijn persoonsvolgend budget (PVB)?

5. U staat er niet alleen voor

6. E-loket Mijn VAPH
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1. Wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)?
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De basis voor de persoonsvolgende financiering is het Perspectiefplan 2020 

van gewezen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo Vandeurzen, gebaseerd op het verdrag van de Verenigde Naties.

De kern ervan is dat elke persoon met een handicap

zelf kan beslissen over zorg en ondersteuning.
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PERSPECTIEFPLAN 2020 - DE VIJF CIRKELS
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1. Ikzelf

2. Eigen gezin

3. Vrienden, vrijwilligers en ouders

4. Reguliere diensten: poetshulp, gezinshulp, kinderopvang

5. Professionele diensten voor mensen met een handicap



PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF): 2 TRAPPEN
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Persoonsvolgend budget (PVB)

‘trap 2 van PVF’

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

en zorgbudget 

 ‘trap 1 van PVF’



7

Persoonsvolgend budget (PVB)

‘trap 2 van PVF’

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

en zorgbudget 

 ‘trap 1 van PVF’

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF)
Trap 1: rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

● Wat?

✓ geen aanvraag, wel rechtstreeks bij zorgaanbieder

✓ beperkte handicapspecifieke ondersteuning 
(verblijf, dagopvang en begeleiding)

✓ maximum 8 RTH-punten per kalenderjaar per persoon:

● 51 ambulante begeleidingen

● of 36 mobiele begeleidingen

● of 91 groepsbegeleidingen

● of 91 dagen dagopvang

● of 61 nachten verblijf



Persoonsvolgend budget (PVB)

‘trap 2 van PVF’

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

en zorgbudget 

 ‘trap 1 van PVF’
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PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF)
Trap 1: rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

● Voor wie?

✓ voor wie af en toe hulp nodig heeft

● Door wie? 

✓ zorgaanbieders door het VAPH erkend en gesubsidieerd 



Persoonsvolgend budget (PVB)

‘trap 2 van PVF’

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

en zorgbudget 

 ‘trap 1 van PVF’
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PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF)
Trap 1: zorgbudget (vroeger: basisondersteuningsbudget of BOB)

● Voor wie?

✓ personen met handicap met vastgestelde ondersteuningsnood

✓ automatische toewijzing, u kunt zelf geen aanvraag doen

✓ vrijwillige overstap van PVB naar zorgbudget

● Door wie?

✓ uitbetaling door de zorgkassen



Persoonsvolgend budget (PVB)

‘trap 2 van PVF’

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

en zorgbudget 

 ‘trap 1 van PVF’
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PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF)
Trap 1: zorgbudget (vroeger: basisondersteuningsbudget of BOB)

● Wat?

✓ 300 euro/maand: basisondersteuning

✓ combineerbaar met RTH en tussenkomst hulpmiddelen (IMB) vanuit het VAPH

✓ niet combineerbaar met het PVB

✓ besteding moet niet verantwoord worden



Persoonsvolgend budget (PVB)

‘trap 2 van PVF’

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

en zorgbudget 

 ‘trap 1 van PVF’
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PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF)
Trap 2: persoonsvolgend budget (PVB)

● Wat?

✓ niet- rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning (nRTH)

✓ verschillende budgetcategorieën: budget op maat

✓ zorg en ondersteuning binnen eigen netwerk,

bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders,

professionele zorgverleners en door 

het VAPH vergunde zorgaanbieders

✓ besteding moet verantwoord worden



Persoonsvolgend budget (PVB)

‘trap 2 van PVF’

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

en zorgbudget 

 ‘trap 1 van PVF’
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PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF)
Trap 2: persoonsvolgend budget (PVB)

● Voor wie?

✓ personen met een handicap met nood aan 
ondersteuning die groter is dan RTH of zorgbudget

● Door wie?

✓ toewijzing en uitbetaling door het VAPH
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2. Hoe kan ik mijn budget aanvragen?
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BUDGET AANVRAGEN

Stap 1 Uw vraag in kaart 
brengen

Vraagverheldering Persoon met een handicap en/of 
bewindvoerder, evt. met familie, 
netwerk, diensten 
ondersteuningsplan (DOP), 
diensten maatschappelijk werk 
(DMW) ...

Stap 2 Ondersteuningsplan PVB 
(OP PVB) 

Ondersteuningsfuncties en frequentie Persoon met een handicap en/of 
bewindvoerder, DOP en DMW

Stap 3 Multidisciplinair verslag 
(MDV) 

Objectiveren
handicap, zorgnood, prioriteit

Multidisciplinair team

Stap 4 Beslissing VAPH Erkenning persoon met een handicap
Toekenning of terbeschikkingstelling
Budgethoogte en prioriteitengroep

Vlaamse toeleidingscommissie 
(VTC)
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BUDGET AANVRAGEN
Automatische toekenningsgroepen

● Middelen gereserveerd voor de volgende groepen:

● noodsituatie PVB

● maatschappelijke noodzaak

● spoedprocedure PVB

● NAH-procedure

● PVB na jeugdhulp 
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BUDGET AANVRAGEN
Herziening

Uw situatie is veranderd en vraagt om een aanpassing van

1. het toegekende budget, eventueel met aanpassing van de prioriteit

● ondersteuningsplan PVB (OP PVB) en multidisciplinair verslag (MDV) 

2. uw toegekende prioriteit 

● multidisciplinair verslag (checklist prioritering)
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BUDGET AANVRAGEN
Herziening

LAGERE OF DEZELFDE PRIORITEITENGROEP HOGERE PRIORITEITENGROEP

Datum van rangschikking binnen 
prioriteitengroep blijft behouden

Datum van rangschikking wijzigt naar datum 
aanvraag herziening 

Beslissing na herziening:



3. Hoe kan ik mijn budget besteden?
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http://www.youtube.com/watch?v=42hVLMK4YbE


BUDGET BESTEDEN 
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BUDGET BESTEDEN
Stap 1: zorg en ondersteuning kiezen - Stap 2: personen en organisaties kiezen

WAT TE BETALEN MET PVB? 

Zorggebonden kosten zoals

• woonondersteuning 
• dagondersteuning
• oproepbare permanentie
• individuele begeleiding
• praktische hulp 
• bijstandsorganisatie 
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WAT NIET TE BETALEN MET PVB?

● Kosten die al vergoed worden door 
het VAPH of andere overheden 
zoals
● hulpmiddelen
● therapieën 
● ondersteuning vanuit onderwijs

● Woon- en leefkosten
● Vergoeding bewindvoerder



BUDGET BESTEDEN
Stap 3: overeenkomsten sluiten 

● Overeenkomst met VAPH-zorgaanbieder (https://www.vaph.be/adressen) 
voor individuele of collectieve zorg en ondersteuning 

● Overeenkomst met niet-vergunde zorgaanbieder
voor individuele zorg en ondersteuning 
bv. individuele begeleider, student, interimkantoor, dienstencheques, wijk-werken, 
vervoer, vrijwilligersorganisatie, natuurlijke of rechtspersoon, familielid verwant tot 
de tweede graad

● Overeenkomst met bijstandsorganisatie
intensieve bijstand op maat

● Overeenkomst met ouderenzorg (bv. thuiszorg of woonzorgcentrum), ouderinitiatief 
dat maximum 15 cliënten ondersteunt, groenezorginitiatief
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https://www.vaph.be/adressen


BUDGET BESTEDEN
Stap 3: overeenkomsten sluiten 

Overeenkomsten sluiten tussen budgethouder en zorgaanbieder

● Budgethouder = persoon met handicap of diens wettelijk vertegenwoordiger / 
bewindvoerder

● Budgethouder (werkgever) versus individuele begeleider (werknemer)

● Binnen 4 maanden na datum terbeschikkingstelling starten, d.w.z. minstens 1 
overeenkomst registreren.

23



BUDGET BESTEDEN
Stap 3: overeenkomsten sluiten 

Let op!

● Lidmaatschap bij een bijstandsorganisatie en de sessies in kader van gratis bijstand 
gelden niet als opstart! 

● Voor de lijst van overeenkomsten die wél gelden als opstart, zie ook: 
https://www.vaph.be/documenten/bestedingsregels-persoonsvolgend-budget
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BUDGET BESTEDEN
Stap 4: kiezen voor voucher, cash of een combinatie van beide

VAPH-zorgaanbieder
Bijstandsorganisatie

Zorgaanbod 
buiten VAPH



BUDGET BESTEDEN
Stap 4: kiezen voor vrij besteedbaar deel
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BUDGET BESTEDEN
Stap 4: vrij besteedbaar deel

Vrij besteedbaar deel

● Voor aanvragen voor 17 maart 2020

1800 euro voor budgetcategorieën I tot en met IV

3600 euro voor budgetcategorieën V tot en met XII

● Voor aanvragen vanaf 17 maart 2020

1800 euro voor budgetcategorieën 1 tot en met 7

3600 euro vanaf budgetcategorie 8 tot en met 24

● Niet bovenop PVB

● Geen verantwoording nodig
27



BUDGET BESTEDEN
Stap 5: betaling in cash of voucher

CASH

1. Aparte PVB-rekening op naam van budgethouder openen

2. Het deel van het PVB inschatten dat u in cash wil besteden

3. Gegevens aan team Budgetbesteding van het VAPH bezorgen

4. Terugvorderbaar voorschot (1/4 van cashinschatting)

stort het VAPH eenmalig op de aparte PVB-rekening 

5. De eerste kosten betalen

6. Kosten indienen bij VAPH

VOUCHER

Het VAPH vergoedt de VAPH-zorgaanbieder (of bijstandsorganisatie) rechtstreeks
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4. Hoe regel ik de administratie van mijn PVB?
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● Bij voucher gebeurt dat door de VAPH-zorgaanbieder of de bijstandsorganisatie

● Bij cash doet de budgethouder dat als volgt

o overeenkomsten registreren*

o kosten indienen*

o alle overeenkomsten en betaalbewijzen bewaren

* kan ook door de bijstandsorganisatie gedaan worden
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BUDGET BESTEDEN
Administratie PVB



BUDGET BESTEDEN 
Controles

● Waarom?
- Ter ondersteuning van de budgethouder
- Om te helpen waar het kan en preventief in te grijpen waar nodig

● Wat?
- Overeenkomsten na registratie
- Controle besteding

o bewaarde bewijsstukken bezorgen

o maatregelen oneigenlijk gebruik

- Zorginspectie
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BUDGET BESTEDEN 
Stoppen met het PVB

BESTEDING IN VOUCHER STOPZETTEN

● Overeenkomst met VAPH-zorgaanbieder of bijstandsorganisatie opzeggen

● Opzegtermijn van 3 maanden of zoals opgenomen in de overeenkomst

● VAPH inlichten over stopzetten van overeenkomst en einddatum
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BUDGET BESTEDEN 
Stoppen met het PVB

BESTEDING IN CASH STOPZETTEN

● VAPH inlichten

● Overeenkomsten stopzetten
 

● Laatste kosten verzamelen en indienen, inclusief verbrekingsvergoedingen

● Terugvorderbaar voorschot terugstorten na ontvangst afrekening VAPH

● PVB-rekening afsluiten
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5. U staat er niet alleen voor
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PVF is keuzes maken.

U staat er niet alleen voor.

Het VAPH & 

de bijstandsorganisaties 

zijn er om u te helpen.



BIJSTANDSORGANISATIES
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Het VAPH vergunt momenteel 4 bijstandsorganisaties:



BIJSTANDSORGANISATIES
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Bijstandsorganisaties garanderen u en uw gezin eerlijke en neutrale bijstand bij

● helpen zoeken van ondersteuning 
● besteden van uw cashbudget & van uw voucher

Zij zijn er voor alle doelgroepen in Vlaanderen om

● u te begeleiden bij optimaal budgetgebruik
● u te begeleiden bij keuzes
● uw wensen om te zetten naar de praktijk



BIJSTANDSORGANISATIES
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● hebben geen rol in de aanvraagprocedure voor een (hoger) budget
● mogen geen zorg en ondersteuning aanbieden



Na betaling van lidgeld

● Informatie en individueel advies vanop afstand d.w.z. via nieuwsbrieven, e-mail of 
telefoon

● Opleidingen die u versterken in uw rol als budgethouder en werkgever
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BIJSTANDSORGANISATIES
Laagdrempelige begeleiding 
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BIJSTANDSORGANISATIES
Intensieve bijstand

Op basis van lidgeld én overeenkomst

● Samen met u of in opdracht van u de volledige administratie en boekhouding 
opnemen

● Ondersteuning mee zoeken
● Contracten regelen met zorgaanbieders
● Controle of inspectie mee voorbereiden



VAPH:

Individuele bemiddeling  

Als nog niet opgestart:

● telefonisch contact na 2 maanden 

● brief na 3 maanden

● start moet binnen de 4 maanden 

● tenzij overmacht

Bijstandsorganisatie:

Intensieve bemiddeling 

Als bijstand door een bijstandsorganisatie 

nog niet heeft geleid tot de opstart van het 

budget:

● collectieve bemiddeling 

● casemanagement via de 

consulentenwerking van uw provincie
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BEMIDDELING
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https://www.zorgwijs.be

● Zoeken naar het beschikbare aanbod van de zorgaanbieders die in uw buurt 

ondersteuning aanbieden die u kunt betalen met uw persoonsvolgend budget

● Overzicht van alle vergunde zorgaanbieders

● Ook potentiële persoonlijke assistenten kunnen een profiel aanmaken en hun 

diensten aanbieden

VIND ZORG OP MAAT, BIJ U IN DE BUURT!
Zorgwijs

https://www.zorgwijs.be
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6. Mijnvaph.be



MIJNVAPH.BE
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MIJNVAPH.BE
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http://www.youtube.com/watch?v=YBT0qXzAQN4


MIJNVAPH.BE
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MIJNVAPH.BE
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● Digitaal loket

● Online raadplegen VAPH-dossier
● aanvraag indienen en opvolgen

● PVB raadplegen en beheren

● overzicht overeenkomst en kosten

● overeenkomsten registreren

● kosten indienen

● …



DE STARTPAGINA
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MENU PERSOONLIJK BUDGET
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PERSOONLIJK BUDGET/overzicht
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PERSOONLIJK BUDGET/overeenkomsten
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ZITDAGEN team Budgetbesteding
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● Wat?

- Na afspraak in provinciale kantoren of in Brussel (hoofdkantoor).

- Algemene of specifieke vragen over de besteding van uw persoonsvolgend budget 

worden beantwoord door dossierbeheerders team budgetbesteding.

- Wij voeren geen concrete acties uit in uw dossier, zoals overeenkomsten registreren.

● Hoe afspraak maken?

- door te mailen: budgetbesteding@vaph.be

- door te bellen naar de VAPH-lijn: 02 249 30 00

Geef als u mailt of belt bij voorkeur zo concreet mogelijk de reden van uw afspraak.

mailto:budgetbesteding@vaph.be


WWW.VAPH.BE
Meest gezochte info in de kijker
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BLIJF OP DE HOOGTE

● Website: wegwijsinformatie, documenten en formulieren, veelgestelde vragen …
● www.vaph.be

● Maandelijkse digitale VAPH-nieuwsbrief: updates over de VAPH-dienstverlening
● www.vaph.be/actueel/nieuwsbrief

● Driemaandelijks tijdschrift Sterk: sterke verhalen van mensen met een handicap
● www.vaph.be/actueel/magazines
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http://www.vaph.be
http://www.vaph.be/nieuwsbrief/inschrijven
https://www.vaph.be/actueel/magazines


CONTACTEER ONS

VAPH - Afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen

Voor vragen over uw aanvraag en

hulpmiddelen

VAPH - team Budgetbesteding

Voor vragen rond besteding

Zenithgebouw

Team budgetbesteding

Koning Albert II-laan 37

1030 BRUSSEL

www.vaph.be/contacteer-ons

budgetbesteding@vaph.be

02 249 30 00 55

https://www.vaph.be/contacteer-ons
mailto:budgetbesteding@vaph.be

