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WELKOM & OPBOUW

1. Wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)?
2. Hoe kan ik mijn budget besteden?
3. Welk gevolg heeft de stap naar een persoonsvolgend budget
(PVB) voor mij?
4. Hoe regel ik de administratie van mijn PVB?
5. Je staat er niet alleen voor.
6. Vragenronde
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1. Wat betekent persoonsvolgende
financiering (PVF)?

1. WAT BETEKENT PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING?

De basis voor de persoonsvolgende financiering is het
perspectiefplan 2020 van Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen,
gebaseerd op het verdrag van de Verenigde Naties.
De kern hiervan is dat elke persoon met een handicap zelf kan
beslissen over zorg en ondersteuning.
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1. WAT BETEKENT PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING?
Filmpje: zie ook www.vaph.be
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1. WAT BETEKENT PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING?

Wat betekent PVF niet? Wat bestaat er nog?
• Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (bv. FOD Sociale
Zekerheid)

• Terugbetaling geneesmiddelen, doktersbezoek, … (RIZIV)
• Verminderd telefoontarief (sociale voordelen)
• Verminderd btw-tarief auto (fiscale voordelen)

• Huisvesting (provincies en gemeenten)
• Onderwijs
• Tewerkstelling (VDAB)

• …
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1. WAT BETEKENT PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING?
2016: een jaar van voorbereiding
Vanaf januari:

wijzigingen bij de organisaties

Vanaf september:

nieuwe gebruikers PVB

Oktober/november: omzetting huidige ondersteuning VAPH
naar PVB of rechtstreeks toegankelijke
hulp (RTH)

2017: ‘iedereen’ PVB
1 januari: alle meerderjarigen die vandaag VAPH
ondersteuning krijgen, worden ‘budgethouder’
PVB of stappen over naar RTH
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2. Hoe kan ik mijn budget besteden?

2. HOE KAN IK MIJN BUDGET BESTEDEN?
Filmpje: zie ook www.vaph.be/pvb/besteden
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2. HOE KAN IK MIJN BUDGET BESTEDEN?

voucher
cash
vrij besteedbaar deel

Meer keuzemogelijkheden om ondersteuning in te zetten
 in voucher (personeelspunten)
 in cash (euro)
 vrij besteedbaar deel
 combinatie cash en voucher, met of zonder vrij besteedbaar deel
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2. HOE KAN IK MIJN BUDGET BESTEDEN?

CASH-VOUCHERSYSTEEM

Besteding PVB

Vrije keuze, combinatie mogelijk
Wijziging mogelijk
Besteding te verantwoorden

VOORBEELD CASH
Persoon woont thuis en
betaalt een persoonlijke
assistent en vrijwilliger voor
dagactiviteiten
(cf. huidige PAB)
Persoon woont samen met
anderen in een huis waar zij
zelf voorzien in eigen zorg en
ondersteuning

VOORBEELD COMBINATIE

VOORBEELD VOUCHER

Persoon verblijft vijf dagen
per week in voorziening/bij
VAPH-zorgaanbieder (met
voucher) en betaalt
in het weekend thuiszorg,
vrijwilliger en poetshulp
(cash)

Persoon verblijft voltijds in
een voorziening/bij
VAPH-zorgaanbieder

Persoon maakt gebruik van
bijstandsorganisatie
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2. HOE KAN IK MIJN BUDGET BESTEDEN?

a. Wat kan en wat kan niet?
b. Bij wie besteden?
c. Hoe besteden?
d. Moet ik zelf kosten voorschieten?
e. Moet ik alles verantwoorden?
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2. HOE KAN IK MIJN BUDGET BESTEDEN?
A. WAT KAN EN WAT KAN NIET?

Wat kan ik met PVB betalen?

Wat kan ik niet met PVB betalen?

Zorggebonden kosten zoals
 woonondersteuning (opvang)
 dagondersteuning (dagopvang)
 oproepbare permanentie
 individuele ondersteuning
(assistentie aan huis)
 begeleiding (coach)
 praktische hulp (bv. huishouden)
 bijstandsorganisatie (lidgeld en
bezoek aan huis)
 beheerskosten (bv. sociaal
secretariaat)

 Kosten die al vergoed worden door
het VAPH of andere overheden, zoals
• hulpmiddelen
• therapieën (buiten tehuis)
• begeleiding vanuit onderwijs

 Woon- en leefkosten
 huidige bijdrageregeling kan
uiterlijk tot eind 2020
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2. HOE KAN IK MIJN BUDGET BESTEDEN?
B. BIJ WIE BESTEDEN?

VAPH-zorgaanbieder
Voucher

Bijstandsorganisatie
Cash
Zorgaanbod buiten VAPH
(+ 11,94 % beheerskosten bij PVB)
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2. HOE KAN IK MIJN BUDGET BESTEDEN?
C. HOE BESTEDEN?
Cash- en /of voucher-besteding  overeenkomsten
• Overeenkomst met VAPH-zorgaanbieder
 individuele zorg en ondersteuning (bv. aan huis of bij begeleid werk)
 zorg en ondersteuning in groep

• Overeenkomst voor individuele zorg en ondersteuning
Bv. assistent, student, interimkantoor, dienstencheques, PWA-cheques,
vervoer, vrijwilligersorganisatie, natuurlijke- of rechtspersoon, familielid
verwant tot de tweede graad of een gezinslid van de budgethouder

• Overeenkomst met bijstandsorganisatie
startpakket, lidmaatschap, intensieve bijstand op maat

• Overeenkomst met
 ouderenzorg (bv. thuiszorg of woonzorgcentrum)
 een familiaal initiatief dat maximum 15 cliënten ondersteunt
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2. HOE KAN IK MIJN BUDGET BESTEDEN?
D. MOET IK KOSTEN VOORSCHIETEN?

Nee, het VAPH zorgt voor een ‘terugvorderbaar voorschot’, dat
telkens weer wordt aangevuld
 Jij schat in hoeveel van je budget je in cash zal gebruiken
 Een vierde daarvan stort het VAPH eenmalig op je aparte PVB-rekening

 De eerste kosten kan je daarmee betalen, in afwachting van de
terugbetaling door het VAPH
 Stop je je PVB, dan betaal je het voorschot terug aan het VAPH
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2. HOE KAN IK MIJN BUDGET BESTEDEN?
E. MOET IK ALLES VERANTWOORDEN?

Ja, behalve het ‘vrij besteedbaar deel’
 Geen verantwoording nodig
 Hoeveel bedraagt dat?
• 1.800 euro voor budget lager dan 35.000 euro per jaar
• 3.600 euro voor budget vanaf 35.000 euro per jaar

 Niet bovenop PVB, maar onderdeel van het totale PVB
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2. HOE KAN IK MIJN BUDGET BESTEDEN?
E. MOET IK ALLES VERANTWOORDEN?

 Bij voucher gebeurt dat door je VAPH-zorgaanbieder
 Bij cash doe je dat zelf als volgt
• Je bewaart thuis alle overeenkomsten en bewijzen
• Het VAPH controleert je overeenkomsten bij registratie ervan
• Zodra het VAPH je overeenkomsten goedkeurt, kunnen er kosten met PVB
worden terugbetaald
• De kosten worden achteraf door het VAPH gecontroleerd, daarvoor bewaar
je al je contracten en facturen. Je hoeft ze niet in te dienen.
• Kosten waar je geen overeenkomst voor hebt (zoals bankkosten of
telefoonkosten) kun je betalen met het vrij besteedbaar deel
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3. Welk gevolg heeft
de stap naar een
persoonsvolgend
budget (PVB) voor
mij?

3. WELK GEVOLG HEEFT DE STAP NAAR PVB VOOR MIJ?

Huidige VAPH-ondersteuning

omzetten naar

PVB

Dan heb je vandaag
• PAB
• PGB
• VAPH-zorgaanbod (wordt ook wel benoemd als ‘Flexibel aanbodcentrum
meerderjarigen’ (FAM) of ‘instelling’ of ‘voorziening’ of ‘dienst’ of …)

Garantie op continuïteit van de huidige ondersteuning
Optie tot veranderen: keuze inzet PVB in cash, in voucher of een
combinatie van beide
Wijziging mogelijk
•
•
•
•

onderhandelen bij je zorgaanbieder
mits opzegtermijn (volgens contract, meestal 3 maanden)
zonder bijkomende aanvraagprocedure
volgens wat past binnen je budget
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3. WELK GEVOLG HEEFT DE STAP NAAR PVB VOOR MIJ?

Van PAB naar PVB
• Brief met budget ontvangen
• PVB is inclusief het recht op VIA4-middelen
• Verrekening van werkkapitaal naar
terugvorderbaar voorschot
• Bij combinatie met VAPH-zorgaanbieder
• Deel PAB wordt omgezet naar cash PVB, deel VAPH-zorgaanbieder naar
punten PVB
• Zie slide 24 ‘van VAPH-zorgaanbod naar PVB’

• Bij combinatie met zorgaanbod dat niet vergund is door VAPH:
deel PAB met combinatieregel
• Je dient je PAB-kosten van 2016 in vóór 1 maart 2017
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3. WELK GEVOLG HEEFT DE STAP NAAR PVB VOOR MIJ?

Van PGB naar PVB
• Brief met budget ontvangen
• PVB is inclusief het recht op VIA4-middelen
• Geen voorschotten meer vanaf 2017, wel een
terugvorderbaar voorschot
• Bij combinatie met VAPH-zorgaanbieder
• PGB in cash wordt omgezet naar cash PVB, dit kan blijven doorlopen
• PGB met een ‘licentiehouder via het trekkingsrecht’ wordt
geregistreerd als voucherovereenkomst
• Zie slide 24 ‘van VAPH-zorgaanbod naar PVB’

• Je dient je PGB-kosten 2016 in vóór 1 maart 2017
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3. WELK GEVOLG HEEFT DE STAP NAAR PVB VOOR MIJ?

Van VAPH-zorgaanbod naar PVB
• Je huidige ondersteuning werd in kaart gebracht
• Dagondersteuning (bv. atelierwerking)
• Woonondersteuning (aantal nachten opvang in woning of bij VAPHzorgaanbieder)
• Psychosociale begeleiding (bv. auticoach, hulp bij administratie)
• Praktische hulp (bv. vervoer, huishoudelijke hulp)
• Globale hulp (combinatie begeleiding en praktische hulp)
• Oproepbare permanentie (bv. bij vallen of om naar toilet te gaan)
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3. WELK GEVOLG HEEFT DE STAP NAAR PVB VOOR MIJ?

Van VAPH-zorgaanbod naar PVB
• Je overeenkomst met je VAPH-zorgaanbieder
• Automatische registratie als voucher overeenkomst, je hoeft hiervoor
geen actie te ondernemen
• Je VAPH-zorgaanbieder zal je overeenkomst vernieuwen volgens de
nieuwe regels en termen, bv. met vermelding van de frequentie
• Wanneer je je ondersteuning anders wenst te organiseren, ga je in
onderhandeling met je VAPH-zorgaanbieder
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3. WELK GEVOLG HEEFT DE STAP NAAR PVB VOOR MIJ?

Meer ondersteuning?
• Bij meer nood aan ondersteuning en dus een vraag naar een
hoger budget kun je een herziening aanvragen
• Hoe aanvragen?
1.

2.
3.

ondersteuningsplan PVB (‘wensen’): zelf opmaken of met hulp
van je netwerk, met hulp van je mutualiteit of via dienst voor
ondersteuningsplan (DOP)
objectivering (‘noden’): dit gebeurt door een erkend
multidisciplinair team (MDT)
prioriteren van de meervraag: aanvraag via MDT
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3. WELK GEVOLG HEEFT DE STAP NAAR PVB VOOR MIJ?

Meer ondersteuning?
• Tijdens de aanvraag?
Je behoudt je huidige PVB

• Beslissing?
Het nieuwe PVB kan
• lager zijn: vanaf de beslissing krijg je het nieuwe budget
• Hou rekening met het opzeggen van zorg

• hoger zijn: je huidige budget blijft behouden, wachtlijst voor
meervraag volgens (nieuwe) prioriteitengroep en chronologisch
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4. Hoe regel ik de
administratie van
mijn PVB?

4. HOE REGEL IK DE ADMINISTRATIE VAN MIJN PVB?
Stap 1: Zorg en ondersteuning vandaag
Mijnvaph.be

 Omzetting van huidige gebruikers naar PVB
• Garantie op continuïteit van de huidige ondersteuning
• Optie tot veranderen: keuze inzet PVB in cash, in voucher of een
combinatie van beide
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4. HOE REGEL IK DE ADMINISTRATIE VAN MIJN PVB?
Stap 2: zorg en ondersteuning betalen in VOUCHER
Je sluit een overeenkomst af met je VAPH-zorgaanbieder of met
een bijstandsorganisatie

 Die diensten delen de gegevens van de overeenkomst mee aan het VAPH
 Alles wordt geregeld tussen VAPH en de zorgaanbieder
 Je kunt altijd de stand van je budget opvolgen via mijnvaph.be
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4. HOE REGEL IK DE ADMINISTRATIE VAN MIJN PVB?
Stap 2: zorg en ondersteuning betalen in CASH
Je opent een aparte bankrekening
(of je behoudt je PAB- of PGB-rekening)
Je sluit een overeenkomst af
(of je huidige overeenkomst wordt overgenomen)
Je schat in hoeveel je in cash zult besteden
(wanneer je nu PAB of PGB hebt, gaan we uit van dezelfde cash
besteding dan vandaag)
 Die gegevens bezorg je aan het VAPH via mijnvaph.be of per formulier
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4. HOE REGEL IK DE ADMINISTRATIE VAN MIJN PVB?
Stap 2: zorg en ondersteuning betalen in CASH
Je betaalt je facturen via je PVB-rekening

Je deelt je kosten mee aan VAPH, zo vaak je wilt

 Het VAPH betaalt je terug tot uitputting van je jaarbudget
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MIJNVAPH.BE
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MIJNVAPH.BE
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5. Je staat er niet alleen voor.
Hoe kan een bijstandsorganisatie mij helpen
om de regie over mijn ondersteuning in
eigen handen te nemen?

5. JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

PVF is keuzes maken.
Je staat er niet alleen voor.
Het VAPH &

de bijstandsorganisaties
zijn er om je te helpen.
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5. JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
• VAPH vergunt momenteel 3 bijstandsorganisaties

• Bijstandsorganisaties garanderen jou en je gezin eerlijke en
neutrale bijstand bij
• Besteden van je cashbudget
• Aanwenden van een voucher
• Ondersteuning mee helpen zoeken
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5. JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
• Bijstandsorganisaties
• Hebben geen rol in de aanvraagprocedure voor een (hoger) budget
• Mogen geen zorg en ondersteuning aanbieden

• Ze zijn er wel
•
•
•
•
•

Voor alle doelgroepen
In heel Vlaanderen
Om je te begeleiden bij optimaal budgetgebruik
Om je te begeleiden bij keuzes
Om je wensen om te zetten naar de praktijk
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5. JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
“Budget beheren, ondersteuning organiseren”
•
•
•
•

Hoe kiest u de juiste ondersteuning?
Hoe sluit u contracten af?
Hoe onderhandelt u met zorgaanbieders?
Hoe kunt u uw budget gebruiken zonder alle administratie zelf op te
volgen?
• Hoe neemt u de rol van ‘werkgever’ op?
• Hoe overlegt u met uw zorgaanbieder?
• Hoe geeft u verantwoording aan het VAPH?
 Een bijstandsorganisatie legt al uw opties concreet uit. Dat helpt u om goede
keuzes te maken en dus zelf de organisatie van uw ondersteuning in handen
te nemen.
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5. JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

Laagdrempelige begeleiding
 Is gratis na betaling van lidgeld (50 euro per jaar)
• Informatie en individueel advies vanop afstand, d.w.z. via
nieuwsbrieven, e-mail of telefoon
• Opleidingen die je versterken in je rol als budgethouder en werkgever
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5. JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

Intensieve bijstand op maat of bijstand 1-op-1
 Op basis van lidgeld én overeenkomst (kostprijs per uur)
• Samen met u of in opdracht van u de volledige administratie en
boekhouding opnemen
• Contracten regelen met zorgaanbieders
• Inspecties voorbereiden
• Nieuwe assistenten zoeken
• Ondersteuning mee zoeken
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VRAGEN?
VAPH - team Budgetbesteding
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
T 02 225 85 26
F 02 225 84 05
budgetbesteding@vaph.be
www.vaph.be/pvb/besteden

Bijstandsorganisaties
absoluut vzw

alin vzw

Onafhankelijk Leven

www.absoluutvzw.be

www.alin-vzw.be

www.onafhankelijkleven.be

T 03 259 08 85

T 02 506 04 95

T 09 395 55 10

info@absoluutvzw.be

info@alin-vzw.be

advies@onafhankelijkleven.be

