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Neem de regie in handen

Je PVB stopt
Krijg jij een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) dat je
persoonsvolgend budget (PVB) stopt? Dan worden je zorg en ondersteuning omgezet naar
rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Het VAPH betaalt nu rechtstreeks de zorgaanbieder waar
je op 31 december 2016 ondersteuning kreeg.
NIEUW: naar aanleiding van de wijzigingen aan de regelgeving rond correctiefase 2 krijgen
500tal mensen een nieuwe brief van het VAPH. De titel van deze brief is ' U kan opnieuw
een persoonsvolgend budget (PVB) krijgen (correctiefase 2)'
Deze brief gaat enkel naar de groep die door de maximale daling van 15% uitkomen op een
puntenaantal dat minstens overeenkomt met budgetcategorie 1 (7,73 punten).
Wat is er te lezen in deze brief?
Je krijgt opnieuw een PVB ter beschikking vanaf 1 mei 2021 ( momenteel nog onder
voorbehoud, het is hiervoor wachten op de definitieve goedkeuring aan de regelgeving)
Je hebt twee keuzes: je kiest opnieuw voor een PVB of je bijft in het systeem van rechtstreeks
toegankelijke hulp (RTH)
Deze keuze geef je schriftelijk en ondertekend door aan Team Budgetbesteding van het VAPH
via het formulier bij je brief. Dit moet voor 1 april 2021.
Kies je voor het persoonsvolgend budget (PVB)? Klik dan hier voor meer informatie over het
opstarten van het PVB.
Kies je voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)? Dan blijf je verder beroep doen op de
ondersteuning die je al kreeg via RTH. Kreeg je al een zorgbudget of
basisondersteuningsbudget (BOB)? Dan blijf je dit ook gewoon krijgen.
Kreeg je nog geen zorgbudget of basisondersteuningsbudget (BOB)? Dan zal je er vanaf 1
januari 2021 automatisch één krijgen.
Meer informatie over het basisondersteuningsbudget (BOB) lees je hier.

Wat is rechtstreeks toegankelijke hulp?
Met rechtstreeks toegankelijke hulp krijg je specifieke ondersteuning voor dingen die je door je
handicap niet meer kan. Zoals:
individuele gesprekken met een hulpverlener over je administratie
dagopvang om samen met anderen te koken of een
verblijf omdat het even niet lukt om alleen te wonen
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Klik hier en krijg meer info over rechtstreeks toegankelijk hulp.
Heb je onvoldoende ondersteuning via RTH? Dan kan je een PVB aanvragen.
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