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Overmacht multidisciplinaire teams in kader van de aanvraag
van een persoonsvolgend budget (actualisatie)

1 Overmacht
Het multidisciplinair team (MDT) kan in bepaalde gevallen in de onmogelijkheid verkeren om een
multidisciplinair verslag (MDV) van een cliënt te vervolledigen, waardoor de datum van aanvraag
dreigt te verschuiven. In dergelijke gevallen kan het MDT zich beroepen op ‘overmacht’. Artikel 5
van het Besluit van de Vlaamse Regering over ‘de indiening en de afhandeling van de aanvraag van
een budget voor niet rechtstreeks toegankelijk zorg en ondersteuning voor meerderjarige
personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget’ voorziet dit.

2 Voorwaarden
Het agentschap stelt een standaardformulier ter beschikking via www.vaph.be. Overmacht wordt
door het MDT aangevraagd via het voorziene formulier.
Het verzoek tot overmacht dient gemotiveerd te zijn. Het agentschap dient het aanvraagformulier
tot overmacht te ontvangen na het goedkeuren van het ondersteuningsplan persoonsvolgend
budget (OP PVB) en voor het verstrijken van de oorspronkelijk voorziene indientermijn van de
modules van het MDV. Het agentschap oordeelt over het bestaan van overmacht.
Gezien de start van persoonsvolgende financiering in 2016 en de implementatie van specifieke
aanvraagprocedures zullen de aanvragen voor overmacht tot en met 31 december 2018 mild
beoordeeld worden.
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3 Consequenties
De datum van indiening van het OP PVB ondergaat geen wijziging indien de aanvraag voor
overmacht tijdig ingediend werd en de modules van het MDV voor het verstrijken van de
bijkomende toegekende termijn, ten gevolge van de overmacht, aangeleverd worden aan het
agentschap. Indien de aanvraag tot overmacht wordt aanvaard, wordt de oorspronkelijk termijn
van indiening verlengd met een bijkomende termijn van 5 maanden.
De termijnen waarbinnen de modules van het MDV aangeleverd dienen te worden, staan steeds
duidelijk vermeld in de brief ‘OP PVB goedgekeurd’.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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