
Persoonsvolgende Financiering

Februari 2016 – Veerle Van Den Eede

VFG, Vereniging voor Personen met een Handicap
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Vroeger

Deel 1



VROEGER

• Voorzieningen zoals begeleid wonen, dagcentrum, tehuizen …

• erkend

• gesubsidieerd om plaatsen aan te bieden

• uitgaven verantwoorden

• PAB/PGB

• budget waarmee je zelf ondersteuning kan realiseren
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Aanleiding

Deel 2



AANLEIDING
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5 CONCENTRISCHE CIRKELS –
GEDEELDE ZORG & ONDERSTEUNING

7

Ik zelf

Eigen gezin

Vrienden, familie,

vrijwilligers

Reguliere diensten

(poetshulp, gezinshulp …)

Professionele diensten

voor mensen met een handicap



Nu:
Persoonsvolgende Financiering (PVF)

Deel 3



NU: PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

• Jij ontvangt middelen, niet de voorziening

• Jij bepaalt: wat wil ik, wat heb ik nodig?

• VAPH beslist hoeveel geld je krijgt

• Budget op maat

• Hiermee koop je zorg, ondersteuning en assistentie

• Je hebt je leven en zorg meer in eigen handen
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NU: PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

Trap 1: BOB

Basisondersteuningsbudget

• recht op basisondersteuning

• voor elke persoon met een handicap 

met duidelijk vastgestelde behoefte 

aan zorg en ondersteuning
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Trap 2: PVB

Persoonsvolgend Budget

• Persoonsvolgend Budget

• voor wie nood heeft aan meer 

intensieve, frequente of 

gespecialiseerde ondersteuning



Trap 1:
Basisondersteuningsbudget (BOB)

Deel 4



TRAP 1: BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB)

Voor wie?

• personen met erkende handicap

• vastgestelde ondersteuningsnood

• geen gebruik maken van zorg of ondersteuning van het VAPH

Procedure:

• Voorlopig (tot 2018) geen aanvragen: automatische toekenning voor:

• wie op 31/12/2014 en op 1/1/2016 met een actieve vraag op de CRZ 

geregistreerd is

• minderjarigen die  op 30/06/2015 een jeugdhulpverleningsvoorstel 

hebben

• minderjarigen die beschikken over attesten verhoogde kinderbijslag met 

min. 12 punten

• jongvolwassenen tot 25 jaar met een attest integratietegemoetkoming 

van min. categorie 3
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TRAP 1: BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB)

Wat?

• vast, forfaitair bedrag: € 300 per maand

• betaald door de zorgkas

• besteding moet je niet verantwoorden

• je mag het combineren met  RTH en tussenkomst 

hulpmiddelen (IMB)
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RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

Beperkt, niet intensief aanbod eerstelijnshulpverlening door 

VAPH-aanbieders aan personen met een handicap

• begeleiding

• dagopvang

• kortverblijf 
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Trap 2:
Persoonsvolgend Budget (PVB)

Deel 5



TRAP 2: PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB)

Voor wie?

• BOB niet voldoende

• nood aan meer intensieve, frequente of gespecialiseerde 

ondersteuning

• gebruik (willen) maken van n-RTH-VAPH-ondersteuning

Procedure

• aanvraag via ondersteuningsplan PVB: zelf of met hulp van 

gebruikersorganisaties, DMW, DOP …

• MDT bepaalt de zwaarte van de zorg en stelt een budget 

voor

• VAPH beslist
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TRAP 2: PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB)

Wat?

• jaarlijks budget

• afhankelijk van jouw vraag en nood: voor iedereen anders

• niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

• cash en/of voucher

• besteding te verantwoorden (te gebruiken over de 5 cirkels)
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TRAP 2: PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB)

• Wat kan je ermee doen?

• langdurig en intensief aanbod door VAPH-aanbieders aan 

personen met een handicap:

• begeleiding

• dagopvang 

• verblijf

• assistentie

• vrijwilligers

• dienstencheques

• vervoer

• …
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PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF)

Trap 1: BOB

Basisondersteuningsbudget

• makkelijk

• automatische toekenning voor 

beperkte groep (tot 2018)

• vast bedrag

• beperkte ondersteuning 

• combineerbaar met RTH en/of 

hulpmiddelen (IMB)
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Trap 2: PVB

Persoonsvolgend Budget

• iets moeilijker

• moet je aanvragen (prioritering)

• bedrag op maat

• intensieve ondersteuning 

• combineerbaar met hulpmiddelen 

(IMB)
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