
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Infofiche PVB Herziening 



1. Visie
Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met  
beperking controle hebben over hun leven  ,zodat ze vrij zijn”

2. Missie
Onafhankelijk Leven vzw wil ervoor zorgen dat alle personen met een beperking vrij en doordacht 
kunnen beslissen hoe, waarvoor, door wie, waar, wanneer zij ondersteund worden

3. Waarden
Passie: Wij verleggen grenzen en doen alles wat nodig is.

Samen: Wij, medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, budgethouders en kandidaat-budgethouders, 
versterken elkaar.

Verantwoordelijkheid: 

Wij zijn individueel en collectief verantwoordelijk voor onze realisaties.

Normen die gestalte geven aan deze waarden:

Passie

Ik ben bereid buiten het traditionele kader  te denken.

Ik ben ter beschikking van de organisatie als dat aan mij wordt gevraagd.

Ik zet me onvoorwaardelijk in.

Samen

Ik sta altijd open voor de mening van een ander.

Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg.

Ik maak eigenbelang ondergeschikt aan het collectieve.

Verantwoordelijk

Ik neem altijd verantwoordelijkheid over mijn functie(taken) en doe wat moet.

Ik stel al mijn kwaliteiten ten dienst van de organisatie.

Ik draag onvoorwaardelijk de missie  van Onafhankelijk Leven vzw uit.

 

Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw?

VZW

Budgethoudersvereniging met een droom
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Inleiding 
 
 
 
Is je handicap  verergerd waardoor je meer assistentie nodig hebt? Heb je meer beperkingen door 
een bijkomende ziekte of ongeluk waardoor je meer assistentie nodig hebt? Is jouw gezins- of 
leefsituatie veranderd waardoor je minder beroep kan doen op familie of vrienden en dus meer 
assistentie nodig hebt? 
Als je op één of meerdere vragen ja hebt kunnen antwoorden dan hebben wij misschien een 

oplossing voor jouw verzwaarde zorgbehoefte. 

Ook binnen het PVB is er een procedure voorzien om een herziening aan te vragen. 

Begrijp ons niet verkeerd. Het is enkel voor budgethouders waarbij er “een manifeste toename van 

de zorgbehoefte” is. 

En dus niet omdat je budget tekort komt door bijvoorbeeld de volgende situaties: 

- je misrekende met bv. je RSZ-bijdragen of vertrekvakantiegeld 

- vergat om vakantiegeld te voorzien 

- te veel assistenten aanwierf 

- een te hoog loon betaalde of een hoger loon wenst te betalen 

- tijdelijk meer assistentie nodige hebt (het moet gaan om een langdurige nood 

aan extra assistentie) 

Deze procedure kan je ten vroegste opstarten na de brief van het VAPH in september/oktober 2016 

waarin je officieel zal doorkrijgen hoe hoog je PVB zal zijn. 

Deze herziening kan als er een significante wijziging is in je situatie die gevolgen heeft voor de vraag 

die je stelt aan het VAPH, de budgethoogte en de dringendheid van je vraag. 

 

Voor een herziening moet je dezelfde procedure volgen als mensen die een PVB willen aanvragen. 

Wij overlopen kort de drie nodige stappen in deze infofiche. Achteraan onze infofiche vind je een 

reeks nuttige links om zelfstandig je herziening aan te vragen.  
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Stap 1: opmaak van een ondersteuningsplan PVB 
 

Om een PVB te herzien bij het VAPH is het belangrijk om goed na te denken waarom je een PVB 

aanvraagt en nadenkt over je mogelijkheden, beperkingen, wensen en ondersteuning die je nu al 

krijgt. Dit noemt men een proces van vraagverheldering. 

Dit proces hoef je niet alleen te doorlopen, er zijn verschillende manier om hier hulp bij te krijgen. 

Je familie, vrienden, buren,… kennen je vaak goed en kunnen hierdoor ook helpen bij het opsommen 

van je sterktes, moeilijkheden, aanwezige ondersteuning. 

Een vragenlijst die jou en hen ook kan helpen is te vinden op http://www.mijnondersteuningsplan.nl/   

Ook de dienst maatschappelijk werk (DMW) van je mutualiteit of een gebruikersorganisatie kan je 

hier bij helpen. 

Je kan ook terecht bij een Dienst Ondersteunings Plan (DOP) voor dit proces van vraagverheldering. 

Als uit de gesprekken met de DOP blijkt dat je nood hebt aan meer intensieve en frequente 

handicapspecifieke ondersteuning, helpen ze jou verder bij de herziening van het PVB. 

Stap 2: opmaak van een multidisciplinair verslag (MDV) 
 

De tweede stap bij een herziening van het PVB is het laten opmaken van een multidisciplinair verslag 

door een multidisciplinair team (MDT) . 

Dit verslag moet binnen de vijf maanden na de goedkeuring van het ondersteuningsplan (uit stap 1) 

ingediend zijn bij het VAPH. 

 

In dit verslag beschrijft het MDT je handicap en ondersteuningsnoden. Mogelijks gebruikt het MDT 

het zorgzwaarte-instrument (ZZI) om je mogelijkheden en beperkingen op verschillende 

levensdomeinen in kaart te brengen. 

Op basis van dit MDV stelt het MDT een PVB-budgetcategorie voor. Daarnaast moeten ze ook een 

aantal vragen beantwoorden om zicht te krijgen op de dringendheid van nood aan ondersteuning. 

 

Dit multidisciplinair verslag is heel belangrijk in functie van je toekomstige PVB. 

Lees dit daarom zelf goed na en eventueel ook door anderen die je goed kennen. 

Pas als je zelf tevreden bent over de inhoud, geef je de toestemming aan het MDT om dit door te 

sturen naar het VAPH. 
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Stap 3: beslissing door het VAPH 
 

Indien uit deze herzienings-procedure blijkt dat het gevraagde budget hoger is dan het budget dat je 

nu al hebt, wordt het deeltje dat je extra vraagt besproken door de prioriteitencommissie. Zij gaan 

deze 'meervraag' in één van de 3 prioriteitengroepen (PG)  toevoegen. 

PG 1 zijn volgens het prioriteitencommissie de meest dringende aanvragen, PG 2 minder dringend in 

vergelijking met PG 1, PG 3 minder dringend in vergelijking met PG 2 en 1. 

Deze prioriteitengroepen worden chronologisch opgemaakt volgens datum waarop het VAPH het 

ondersteuningsplan ontvangt. 

Deze beslissingen ontvang je per post van het VAPH. Het VAPH gaat ervanuit dat je akkoord gaat met 

de genomen beslissingen als je niet reageert op deze beslissing. 

Wat je goed moet onthouden is het volgende: 

Het PVB dat je al had blijft je PVB tot zolang je meervraag niet wordt toegekend. 

Indien uit deze herzienings-procedure blijkt dat het gevraagd budget lager is dan het budget dat je 

nu al hebt, dan zal je PVB drie maanden na de beslissing van het VAPH verlaagd worden naar dit 

budget. 
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Nuttige links 
 

Mijn Ondersteuningsplan.nl 

www.mijnondersteuningsplan.nl 

Dienst Ondersteuningsplan Antwerpen 

Liersebaan 52 

2240 Zandhoven 

03 366 29 93 

0499 513 541 

info@doppa.be 

www.trajectvzw.be 

 

Dienst Ondersteuningsplan Limburg 

Kempische Steenweg 293  

3500 Hasselt 

011/353410 

info@doplimburg.be 

http://doplimburg.be/ 

 

Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen 

Brusselsesteenweg 153 

9090 Melle 

0473 73 87 68 

http://www.dop-ovl.be/ 

 

Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel 

http://www.dop-vbb.be/ 

• Team Brussel 

Koningsstraat 294 

1210 Sint-Joost-Ten-Node 

02/201.76.43 

brussel@dop-vbb.be 

• Team Halle-Vilvoorde 

Hendrik Ghyselenstraat 26-28 

1750 Lennik 

02/460.69.60 

hallevilvoorde@dop-vbb.be 

 

• Team Leuven 

Kruisstraat 1/10 

3390 Tielt-Winge 

http://www.mijnondersteuningsplan.nl/
mailto:brussel@dop-vbb.be
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016/56.56.30 

leuven@dop-vbb.be 

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 

Tillegemstraat 81 

8200 Brugge 

0490 44 34 04 

info@dop-wvl.be 

www.dop-wvl.be 

  

mailto:leuven@dop-vbb.be
mailto:info@dop-wvl.be
http://www.dop-wvl.be/
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Contact Onafhankelijk Leven vzw 
 

Hoofdzetel Onafhankelijk Leven vzw 

Groot Begijnhof 31 

9040 Sint-Amandsberg 

Tel: 09/ 324 38 77 (tijdens kantooruren) 

Fax: 09/324 38 79 

info@onafhankelijkleven.be 

www.onafhankelijkleven.be 

www.assistentie.net 

 

Advieslijn PAB/PGB  Onafhankelijk Leven vzw 

Bereikbaar op het nummer 09/395.55.10 

 - Iedere werkdag: 9u-12u en 13u-16u 

 - Vrijdag: 9u-12u 

 Mail: advieslijn@onafhankelijkleven.be 

 

PAB Coachen 

 

Coaching is een meerwaarde voor jouw PAB.  

Het is een advies op maat van je budget en de coach kan je ook adviseren over het systeem 

werkkapitaal.  

De coach is professioneel, ervaringsdeskundig en beschikt over een grondige kennis van PAB/ PGB, 

arbeidswetgeving, VAPH, enz. 

Wil je meer info? Contacteer onze advieslijn en zij helpen je verder. 

 

 

BESCHIKBARE INFOMFICHES 

Raadpleeg onze website  http://www.onafhankelijkleven.be/pab/publicaties/ voor alle 

infofiches 

Deze fiches  behandelen grondig alle thema’s voor een goed beheer van jouw PAB. 

mailto:advies@onafhankelijkleven.be
mailto:info@onafhankelijkleven.be
http://www.onafhankelijkleven.be/
http://www.assistentie.net/
mailto:advieslijn@onafhankelijkleven.be
http://www.onafhankelijkleven.be/publicaties/

