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2016: het scharnierjaar 
voor Persoonsvolgende Financiering (PVF)

1 JAN
UARI 2016 

De om
schakeling van voorzieningen voor 

m
eerderjarigen naar een Flexibel Aanbod 

M
eerderjarigen (FAM

) en van voorzieningen 
voor m

inderjarigen naar M
ultifunctionele 

Centra (M
FC’s) biedt het voordeel dat de 

ondersteuning nu al op een soepelere m
anier 

kan w
orden aangeboden. 

 M
eer flexibiliteit in het zorgaanbod is dan 

ook de sleutel om
 je in de nabije toekom

st de 
m

ogelijkheid te bieden je leven in te richten 
op de m

anier die jij w
ilt. Of je hierbij geholpen 

kunt w
orden? Er kom

en bijstandsorganisaties. 
Als je dat w

enst, kunnen zij je bijstaan zodra 
jou een budget is toegekend. Ze kunnen je 
bijstaan bij het beheren van het toegekende 
budget en bij het organiseren van je onder-
steuning.
 1 APRIL 2016 
De nieuw

e procedure voor het aanvragen van 
een budget voor niet-rechtstreeks toegankelij-
ke hulp gaat in. Dit geldt voor m

eerderjarigen 
(>

 18 jaar) die nood hebben aan intensieve 
en frequente ondersteuning. Voortaan dienen 
zij hun aanvraag voor ondersteuning in 
volgens het systeem

 van de Persoonsvolgende 
Financiering (PVF). Heb je een vraag naar een 
Persoonsvolgend Budget (PVB), dan dien je 
bij het VAPH een ondersteuningsplan PVF in. 
Om

 het plan goed te kunnen invullen, m
oet je 

een proces doorlopen w
aarbij je vraag naar 

ondersteuning w
ordt verkend en je specifieke 

vraag naar VAPH-ondersteuning op een goede 
m

anier w
ordt w

eergegeven. 

Je kunt je hierbij laten helpen door een Dienst 
Ondersteuningsplan (DOP) of door andere 
laagdrem

pelig toegankelijke instanties, zoals 
bijvoorbeeld de dienst m

aatschappelijk w
erk 

van je m
utualiteit. Er zal ook een m

odel voor 
het opstellen van een ondersteuningsplan 
w

orden aangeboden, aan de hand w
aarvan je 

zelf aan de slag kunt.

Het VAPH gaat na of het plan op een goede 
m

anier is opgesteld en alle inform
atie bevat 

die nodig is om
 jouw

 vraag verder af te han-
delen. Het VAPH zal je daarna vragen om

 naar 
een M

ultidisciplinair Team
 (M

DT) te gaan. 
Dit M

DT zal inform
atie verzam

elen om
 (als 

dit nog niet eerder gebeurd is) je handicap 
vast te stellen en zal nagaan en m

otiveren 
of je aan de voorw

aarden voldoet voor een 
Persoonsvolgend Budget (PVB). Het M

DT 
bepaalt de hoogte van het PVB. Tot slot neem

t 

het M
DT een vragenlijst af die zal toelaten om

 
te bepalen of je op korte term

ijn een PVB zult 
kunnen krijgen of langer zult m

oeten w
achten.

Tot 1 april 2016 kun je jouw
 aanvraag ook nog 

op de ‘oude’ m
anier indienen. Jouw

 vraag 
w

ordt dan eerst afgehandeld volgens de oude 
procedure en daarna om

gezet naar Persoons-
volgende Financiering (PVF).

Nadat je de procedure hebt doorlopen, ont-
vang je een beslissing van het VAPH w

aarin 
staat: 
• Of je door het VAPH erkend w

ordt als 
persoon m

et een handicap.
• Of je voldoet aan de voorw

aarden voor 
Persoonsvolgend Budget (PVB).

• Of je op korte term
ijn een PVB zult ont-

vangen of langer zult m
oeten w

achten.
• Hoe hoog je budget zal zijn.

1 SEPTEM
BER 2016 

Vanaf septem
ber 2016 w

ordt het Basis-
ondersteuningsbudget (BOB) uitgekeerd aan 
een eerste groep personen m

et een han-
dicap. In eerste instantie zal het BOB naar 
die personen gaan die al langer een vraag 
naar ondersteuning stellen, m

aar nog steeds 
geen ondersteuning via het VAPH toegekend 
kregen.
 Op die m

anier krijgen deze personen alvast 
een bedrag van 300 euro per m

aand om
 

ondersteuning te realiseren. Ondertussen 
blijft de eigenlijke vraag behouden zodat 
hen op term

ijn een Persoonsvolgend Budget 
(PVB) ter beschikking gesteld kan w

orden.

Ook de eerste Persoonsvolgende Budgetten 
w

orden vanaf septem
ber 2016 uitbetaald. In 

de eerste fase (septem
ber – decem

ber 2016) 
zullen enkel de m

eerderjarige personen die 
nieuw

 instrom
en een PVB toegekend krijgen. 

Pas in een latere fase (januari 2017) zal de 
overschakeling naar het nieuw

e PVF-systeem
 

plaatsvinden voor alle m
eerder jarige perso-

nen die vandaag al ondersteuning ontvangen. 

1 JAN
UARI 2017 

Vanaf 2017 zal het nieuw
e systeem

 voor 
Persoonsvolgende Budgetten binnen de hele 
m

eerderjarigensector ingevoerd w
orden. 

Zo w
ordt de Persoonsvolgende Financiering 

voor alle m
eerderjarige personen m

et een 
handicap een feit. Concreet betekent dit dat 
alle m

eerderjarige cliënten van het VAPH 
voortaan ondersteund w

orden op basis van de 
Persoonsvolgende Financiering.
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W
aar kun je terecht 

voor m
eer inform

atie 
rond PVF? 

M
eer info en updates rond PVF 

kun je vinden op onze w
ebsite  

w
w

w.vaph.be/pvf en in St*rk. 
Je kunt ook bij je gebruikers-
organisaties terecht.
  W

ie vragen heeft over PVF kan elke 
w

erkdag van 9 tot 19 uur terecht 
op het gratis num

m
er 1700 of op de 

w
ebsite w

w
w.vlaanderen.be, w

aar 
je vragen kunt stellen via e-m

ail of 
chat aan 1700.

PVF



1 JAN
UARI 2016

• M
eer flexibiliteit in de praktijk. 

D
Voorzieningen bieden je m

eer keuze in hun 
aanbod: het Flexibel Aanbod M

eerderjarigen 
(FAM

) en M
ultifunctionele Centra (M

FC’s). 
De regelgeving hierrond w

ordt van kracht.  
D

Er kan flexibeler gebruik gem
aakt w

orden 
van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

• D
e bijstandsorganisaties, de D

iensten 
O

ndersteuningsplan (D
O

P’s) en de 
D

iensten M
aatschappelijk W

erk van 
de m

utualiteiten bereiden zich voor. 

1 APRIL 2016
• PVB aanvraagprocedure voor 

m
eerderjarigen gaat in. 

D
Aanvragen voor een Persoons-

volgend Budget w
orden ingediend 

en afgehandeld via de nieuw
e 

procedure. 

 1 JAN
UARI 2017

• Alle voorzieningen voor m
eerderjarigen en alle 

m
eerderjarige cliënten zijn helem

aal klaar voor PVF. De 
m

iddelen zijn vanaf dan rechtstreeks gekoppeld aan de 
cliënten en niet m

eer aan de voorzieningen.

• D
e cliënten beschikken over hun eigen pakket 

persoonsvolgende m
iddelen.  

M
et deze m

iddelen kunnen ze de zorg die ze vandaag 
hebben verderzetten of ze kunnen ervoor kiezen hun zorg 
op een andere m

anier te organiseren. In dat geval m
oet 

een procedure w
orden doorlopen om

 het Persoonsvolgend 
Budget m

eer verfijnd en op m
aat te bepalen. 

• PVF voor m
inderjarigen volgt later.

D
e invoering van de Persoonsvolgende 

Financiering (PVF) zal in verschillende 
fasen verlopen. Een overzicht van de 
sleutelm

om
enten:

EEN
 BUD
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Persoonsvolgende Financiering (PVF) is het nieuw
e 

financieringssysteem
 dat ervoor zorgt dat je als cliënt 

van het VAPH
 een budget krijgt dat aansluit bij jouw

 
specifieke ondersteuningsnood en -vraag. 
 M

et dit budget kun je de ondersteuning inkopen of 
organiseren die jij nodig hebt. Je kunt terecht bij 
handicapspecifieke diensten, m

aar het budget kan 
evenzeer gebruikt w

orden voor thuishulp, inclusieve 
kinderopvang, om

 zelf assistenten in dienst te nem
en, 

om
 vrijw

illigers te vergoeden,... Kortom
, je kunt je 

PVB-budget op verschillende m
anieren inzetten om

 de 
voor jou best passende ondersteuning te organiseren.
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1 SEPTEM
BER 2016

• Eerste toekenningen 
volgens PVF 
D

De eerste Basisonder-
steuningsbudgetten (BOB) en 
Persoonsvolgende Budgetten 
(PVB) w

orden uitgekeerd.

D
e basisprincipes van Persoonsvolgende Financiering 

(PVF)
• TRAP 1 is toegankelijk voor elke persoon m

et een erkende handicap 
(-65 jaar) en een vastgestelde ondersteuningsnood.

• TRAP 2 is toegankelijk voor personen m
et een erkende handicap (-65 jaar) 

die intensievere of frequente ondersteuning nodig hebben.

D
e verschillen tussen een Basisondersteuningsbudget 

(BO
B) en een Persoonsvolgend Budget (PVB)

• TRAP 1: BOB: 300 euro w
ordt m

aandelijks uitgekeerd via je zorgkas. 
Je hoeft de besteding ervan niet te verantw

oorden.

• TRAP 2: PVB: 10.000 euro of m
eer per jaar w

aarm
ee je zelf je ondersteu-

ning kunt organiseren. Je kunt hiervoor een beroep doen op een voorziening 
die opvang en begeleiding aanbiedt, je kunt zelf assistenten in dienst nem

en, 
je kunt er bijvoorbeeld een poetsdienst, thuishulp,... m

ee betalen. Het budget 
kan ingezet w

orden onder de vorm
 van cash, voucher of een com

binatie van 
beide. De besteding ervan m

oet aan het VAPH verantw
oord w

orden. 

! O
PGELET: beide budgetten (BOB en PVB) zijn niet te com

bine-
ren. Het BOB kan w

el gecom
bineerd w

orden m
et hulpm

iddelen en 
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH), het PVB kan gecom

bineerd 
w

orden m
et hulpm

iddelen.

2. H
O

E W
ER

K
T D

IT IN
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E PR
AK

TIJK
?

De tw
ee trappen van Persoonsvolgende Financiering (PVF)

TRAP 1: het Basisondersteuningsbudget (BOB) 

TRAP 2: het Persoonsvolgend Budget (PVB)

BEG
R

IPPEN
LIJST 

• BOB: Basisondersteuningsbudget
• DOP: Dienst Ondersteuningsplan
• FAM

: Flexibel Aanbod M
eerderjarigen

• M
FC: M

ultifunctioneel Centrum
• PVB: Persoonsvolgend Budget

• PVF: Persoonsvolgende Financiering
• RTH: Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

‘O
ndersteuning op m

aat’ krijgt hoe 
langer hoe m

eer vorm
. D

e basis is dat 
iedereen z’n leven zo veel m

ogelijk zelf 
m

oet kunnen organiseren. O
ok als je 

ondersteuning nodig hebt, m
oet je de 

m
ogelijkheid krijgen om

 je leven zo 
veel m

ogelijk zelf in handen te nem
en.  

 D
at deze ondersteuning van persoon 

tot persoon verschilt, spreekt voor zich. 
D

at is dan ook de insteek van Per-
soonsvolgende Financiering (PVF), het 
nieuw

e concept w
aarvan de funda-

m
enten in 2014 via een decreet gelegd 

w
erden. 

 Sindsdien w
erd er heel w

at voorberei-
dend w

erk verricht om
 ‘ondersteuning 

op m
aat’ concreet te m

aken. 2016 
w

ordt het scharnierjaar w
aarin be-

langrijke stappen gezet w
orden om

 de 
(finan ciële) ondersteuning voor m

eer-
derjarige personen m

et een handicap 
zo goed m

ogelijk te laten aansluiten bij 
hun individuele noden. Voor m

inderja-
rigen volgt de overstap naar PVF later.

2016: TIJD
 VO

O
R

 D
E 

VO
LG

EN
D

E STAP BIN
N

EN
 

PER
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PERSPECTIEF 2020:
• Vraaggestuurde ondersteuning
• Zorg op m

aat 
• Persoonsvolgende Financiering (PVF)
• Een inclusieve sam

enleving


