VZW

Neem de regie in handen

Je PVB daalt
Krijg jij een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) dat je
persoonsvolgend budget (PVB) daalt? Lees dan hier wat je moet doen.
1. Neem contact op met de advieslijn via 03 808 22 99 of advies@onafhankelijkleven.be
2. Bekijk samen of je recht hebt op zorgcontinuïteit
3. Vraag een coach van Onafhankelijk Leven en bekijk samen de overeenkomst met je
zorgaanbieder

Hoe daalt je budget?
De overheid past je persoonsvolgend budget stap voor stap aan, gespreid over een aantal jaren. Dat
gebeurt telkens op 1 januari. Op je persoonlijke brief van het VAPH vind je een tabel met daarop je
budget (in punten). Ook je definitieve budget op 1 januari 2027 staat vermeld op de brief.

Wat gebeurt er met de zorg en ondersteuning die je nu krijgt?
Ben je sinds 1 januari 2017 niet veranderd van ondersteuning, overeenkomst of zorgaanbieder? Dan
heb je recht op zorggarantie. Dat wil zeggen dat je ondersteuning dezelfde blijft ook al heb je nu
minder budget.
Heb je wel iets veranderd? Maak je gebruik van een andere voorziening? Heb je een nieuwe
overeenkomst? Nam je een deel van je vrij besteedbaar bedrag op? Dan heb je geen recht op
zorggarantie. Je moet dan je overeenkomst herbekijken en nadenken over hoe je de komende
jaren je zorg en ondersteuning wil organiseren. Zo kan je de daling van je budget opvangen.
Organiseer je je ondersteuning ondertussen enkel met niet-vergunde zorgaanbieders (persoonlijke
assistentie, poetshulp, etc.) dan moet je deze ondersteuning nu verminderen of deels met eigen geld
betalen.
Vraag zeker hulp van een persoonlijke coach van Onafhankelijk Leven. Die helpt jou om alles te
regelen.

Heb je meer zorg en ondersteuning nodig?
Je kan altijd een nieuwe aanvraag of een herziening indienen. Lees hier hoe je een verhoging van je
budget aanvraagt.
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Heb je vragen?
Bel de advieslijn
Mail advies@onafhankelijkleven.be
Vraag je coach om langs te komen
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