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Geachte %INVULLEN% %INVULLEN% %INVULLEN%
Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteund worden door een VAPH-dienst of
voorziening over naar het systeem van persoonsvolgende financiering.
Vóór 2017 werden de voorzieningen rechtstreeks betaald door het VAPH om ondersteuning aan te
bieden. Vanaf 2017 werden de middelen die aan de voorzieningen gegeven werden, verdeeld over
de gebruikers om hun ondersteuning verder te kunnen organiseren met een persoonsvolgend
budget of via rechtstreeks toegankelijke hulp.
Het VAPH heeft nu vastgesteld dat uw zorgaanbieder u in 2016 heeft ondersteund, maar dat hij dat
deed zonder dat het VAPH hem daarvoor subsidieerde.
Dat betekent spijtig genoeg dat het VAPH op dit ogenblik geen middelen heeft om u op basis van de
ondersteuning die u op 31 december 2016 kreeg, een persoonsvolgend budget toe te kennen. De
zorgaanbieders garanderen echter dat ze uw ondersteuning zullen verderzetten.
U zult op dit ogenblik nog geen persoonsvolgend budget ontvangen. Uw huidige ondersteuning
blijft onveranderd en gegarandeerd, als u dat wilt. Uw huidige zorgaanbieder zal uw
ondersteuning verderzetten in afwachting van een persoonsvolgend budget.
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Moet u nog een aanvraag voor een persoonsvolgend budget indienen?
Het VAPH heeft u een persoonsvolgend budget toegekend en in prioriteitengroep 1 toegevoegd
met als aanvraagdatum 1 juli 2017. Het betreft een persoonsvolgend budget van INVULLEN
personeelspunten of INVULLEN euro. U zal pas gebruik kunnen maken van dit budget op het
ogenblik dat er middelen vrijkomen voor het ter beschikking stellen van nieuwe budgetten en u
aan de beurt komt. U wordt hiervan per brief verwittigd.
De regelgeving die dit mogelijk maakt, werd op 8 juni 2018 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Dit budget is berekend op basis van de ondersteuning die u kreeg op 31 december 2016. Op deze
manier kunt u binnen een redelijke termijn een persoonsvolgend budget krijgen.

Wat als u nood heeft aan meer ondersteuning?
Indien u nood heeft aan meer ondersteuning dan kunt u een aanvraag tot herziening van het
persoonsvolgend budget indienen. De hoogte van het persoonsvolgend budget wordt dan berekend
op basis van uw ondersteuningsnood en zorgzwaarte. Deze aanvraag vervangt uw huidig
toegekende budget. Ongeacht de hoogte van het nieuwe toegekende budget of de
prioriteitengroep waarin ze wordt geplaatst, zal 1 juli 2017 als aanvraagdatum behouden blijven. Bij
een nieuwe aanvraag is het echter mogelijk dat een hoger of een lager budget wordt toegekend en
dat uw nieuwe budget in een andere prioriteitengroep wordt geplaatst dan uw huidige budget.

Kunt u gebruik maken van kortverblijf of rechtstreeks toegankelijke hulp?
De zorgaanbieder die u op 31 december 2016 ondersteunde zal u in afwachting van een
persoonsvolgend budget dezelfde ondersteuning bieden als in 2016.
U kunt deze ondersteuning combineren met kortverblijf indien u in 2016 minder dan 60 nachten bij
een vergunde zorgaanbieder heeft verbleven. Met kortverblijf kunt u bijkomend bij een vergunde
zorgaanbieder gaan logeren. Met vragen over kortverblijf kunt u terecht bij uw vergunde
zorgaanbieder. Op de website van het VAPH kunt u hierover meer informatie vinden1.
Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte handicapspecifieke ondersteuning. U kunt de
ondersteuning van uw huidige zorgaanbieder niet combineren met rechtstreeks toegankelijke hulp.
Indien u er echter voor kiest om uw huidige ondersteuning stop te zetten, kunt u in afwachting van
het ter beschikking stellen van een persoonsvolgend budget via rechtstreeks toegankelijke hulp
ondersteuning krijgen van een andere vergunde zorgaanbieder.

Kunt u een zorgbudget voor mensen met een handicap
(basisondersteuningsbudget) krijgen?
Op dit ogenblik komt u niet in aanmerking voor een zorgbudget omdat u reeds ondersteund wordt
door een vergunde zorgaanbieder. Indien u deze ondersteuning volledig stopzet, kunt u wel een
zorgbudget krijgen. U kan dan ook gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp, maar de
combinatie met kortverblijf is dan niet langer mogelijk.
Als u uw huidige ondersteuning stopzet en een zorgbudget wenst te ontvangen, dient u daarvoor
het formulier ‘Melding van de overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap’ op de
website van het VAPH te downloaden, in te vullen en over te maken aan het team budgetbesteding.
Dit kan per e-mail (budgetbesteding@vaph.be) of per post.
Wanneer u recht heeft op een zorgbudget wordt u hiervan op de hoogte gebracht door de Vlaamse
Sociale Bescherming en niet door het VAPH.

1 https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood/kortverblijf
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Hoe is de overgang naar persoonsvolgende financiering geregeld?
De overgang naar persoonsvolgende financiering is geregeld door een besluit van de Vlaamse
Regering2. U vindt het besluit op de website van het VAPH: www.vaph.be/regelgeving.

Wat als u niet akkoord gaat met deze beslissing?
Als u niet akkoord gaat met deze beslissing, dan kunt u beroep aantekenen bij de griffie van de
arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats. Binnen drie maanden na
ontvangst van deze beslissing moet u dan een aangetekende brief sturen naar de griffie of daar een
brief afgeven tegen ontvangstbewijs.

Hebt u nog vragen?
Als u vragen hebt bij deze brief, dan kunt u terecht bij uw vergunde zorgaanbieder(s). U kunt uw
vragen ook stellen aan het VAPH via het nummer 02 225 85 97 of via het contactformulier op
www.vaph.be/infolijn.
Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal

2 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende de transitie van personen met een handicap
die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die
ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een
thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele
aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten
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