VZW

Neem de regie in handen

Basisondersteuningsbudget (BOB)
Voor wie?
Het Basisondersteuningsbudget is er voor personen met een erkende handicap en een
beperkte ondersteuningsnood.

Hoeveel?
Het BOB is een vast, forfaitair bedrag van 300 euro dat je maandelijks ontvangt van je
zorgkas of mutualiteit via de Vlaamse Sociale Bescherming.

Wat?
Het Basisondersteuningsbudget is een budget dat je vrij kan besteden om je extra kosten
voor ondersteuning te betalen, je hoeft geen bewijzen voor te leggen.

Wanneer?
De invoering van het BOB zal in volgende stappen gebeuren:
Vanaf 1 september 2016 zullen de eerste BOB's uitgekeerd worden aan meerderjarigen die op 31
december 2014 en op 1 januari 2016 met een actieve vraag op de Centrale Registratie Zorgvragen
(Centrale Registratie van Zorgvragen) geregistreerd zijn. Deze mensen hebben nood aan opvang of
begeleiding of een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB). Het gaat om volwassenen die nog geen
enkele ondersteuning van het VAPH genieten via niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
Vanaf 1 januari 2017 is het de beurt aan minderjarigen met een handicap die een erkende
aanvraag hebben voor jeugdhulp:
- Ze waren op 30 juni 2015 geregistreerd bij de intersectorale toegangspoort voor jeugdhulp
- Of ze moeten een indicatiestellingsverslag hebben waaruit blijkt dat ze in aanmerking komen voor
een persoonlijk assistentiebudget voor minderjarigen
Vanaf 1 september 2017 is het de beurt aan minderjarigen en jongvolwassenen (tot 25 jaar)
waarbij de beperking is aangetoond door:
- minstens 12 punten op de schaal voor bijkomende of verhoogde kinderbijslag tot 21 jaar
- minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal voor de integratietegemoetkoming tussen 21 en
25 jaar
Vanaf mei 2019 is het de beurt aan meerderjarigen die een PVB hebben aangevraagd en
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- In prioriteitengroep 1 of 2 zitten
- En een aanvraagdatum hebben voor 16 oktober 2017.
De verdere toekomst van het BOB en wie het zal krijgen is nog onduidelijk. Er is dan ook nog geen
aanvraagprocedure voor een BOB.

Combinaties?
Het BOB kan wel gecombineerd worden met tegemoetkoming Vlaamse zorgverzekering,
inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming.
Het BOB kan niet gecombineerd worden met een persoonlijk assistentie budget ( PAB) of een
persoonsvolgend budget (PVB).
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