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1.  Inleiding 
Je nam contact op met Onafhankelijk Leven vzw en daar zijn we blij om. Welkom! 

Voor we jou via deze infofiche willen informeren over wat er kan met je PVB willen we ons graag 

voorstellen: wie wij zijn, vanwaar we komen en wat we voor jou kunnen doen.  

In deze infofiche vind je  een overzicht van  welke soort ondersteuning je kan betalen met het PVB ( 

hoofdstuk 2), waar en hoe  je die ondersteuning kan zoeken ( hoofdstuk 3 en 4). Eens je dit weet kan 

je verder met het opmaken van overeenkomsten in het kader van je PVB (zie hoofdstuk 5).  

Afhankelijk van de overeenkomst komt er extra budget bij je toegekende zorggebonden budget 

(hoofdstuk 6) en kan je er voor kiezen om de administratie al dan niet zelf in handen te nemen (zie 

hoofdstuk 7). 

Een deel van je toegekende PVB is ook vrij besteedbaar, hierover lees je meer in hoofdstuk 8.  

Er zijn ook een aantal zaken die je niet met je PVB mag betalen (zie hoofdstuk 9). Daarom ook dat je 

moet aantonen aan het VAPH  wat je met je PVB hebt gedaan of doet (zie hoofdstuk 10).  

De hoogte van je PVB dat je nu hebt toegekend gekregen kan door wijzigingen in je situatie of je 

ondersteuningsnood niet volstaan. Er is dan ook een procedure voorzien om de hoogte ervan te 

laten herzien. (zie hoofdstuk 11).  

Je PVB dient voor jouw ondersteuning die je in het dagdagelijkse leven nodig hebt. Dit is dan ook 

geen inkomen voor jou, wel voor jouw ondersteuners (zie hoofdstuk 11).  

We eindigen deze opstartmap met enkele interessante contactgegevens die van pas kunnen komen 

bij de organisatie van je PVB. .  

2. Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw 
Onafhankelijk Leven vzw is een erkende bijstandsorganisatie. Het is de taak van ons als 

bijstandsorganisatie om mensen te ondersteunen die met een PVB werken. 

PVB = Persoonsvolgend Budget 

Iemand die een PVB  heeft = een budgethouder = jij! 

Dit PVB ontvang je van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). De 

erkenning als bijstandsorganisatie krijgen we dan ook van het VAPH. 

2.1 Wat is een bijstandsorganisatie? 
Een bijstandsorganisatie is een organisatie  van en voor mensen met een PVB en personen met een 

beperking die hiervoor belangstelling hebben.  

Een bijstandsorganisatie  behartigt de belangen van budgethouders. Ze ijvert voor een goede 

regelgeving. De vereniging geeft ondersteuning, informatie en advies over het PVB en vertelt hoe je 

ermee aan de slag gaat.  

Je kan beroep doen op Onafhankelijk Leven vzw vanaf het moment dat je een PVB aanvraagt. 

Budgethouders (zoals jij) staan wij bij met advies op maat. 

Onafhankelijk Leven vzw is professioneel en ervaringsdeskundig. We komen ook naar jou toe en 

geven advies op maat. 
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Wij hebben een ruim aanbod voor jou: 

 informatie (via websites, brochures, folders, vormingsdagen),  

 advieslijn (via telefoon, e-mail en website),  

 juridische en arbeidsrechtelijke kennis 

 collectieve belangenbehartiging (campagnes, opvolgen van de richtlijnen, beleidswerk), 

 PVB-coaching (advies op maat, via huisbezoeken of kantoorbezoeken, 
voorbeeldovereenkomsten, budgetbeheer, administratie, kostenstaten opmaken, hulp bij 
sollicitaties, …) 

 

1.2 Advieslijn en PVB-coach 

Voor algemene vragen met betrekking tot PVB kan je steeds terecht bij de advieslijn. Voor 

leden is de informatie die wordt gegeven door één van de medewerkers van de advieslijn 

gratis. Je kan je vragen zowel via mail als telefoon stellen. De contactgegevens van de 

advieslijn vind je achteraan deze infofiche.  

Het lidgeld bedraagt 50 euro per jaar en kan je betalen met je PVB.  

Een PVB-coach kan bij jou thuis langs komen om te helpen bij volgende vragen: 

 Waarvoor zal ik het PVB gebruiken?  

 Welke soort ondersteuning is het beste voor mij? Wil ik assistentie via een sociaal secretariaat, 
interim, dienstencheques, PWA-cheques, vrijwilligers? Of wil ik beroep doen op een dienst of 
voorziening van het VAPH? Of kan ik beide combineren?  

 Hoe vind ik de assistenten? 

 Hoe organiseer ik mijn administratie als budgethouder? Hoe bewijs ik mijn kosten? 

 

Onze coaches zijn professioneel en ervaringsdeskundig. Sommigen onder hen zijn zelf ouder 

van een kind met een PVB. Ze kunnen jou goed helpen bij de administratie en het financieel 

beheer van je PVB.  

De coach haalt voor jou het onderste uit de kan van jouw PVB.  

Investeren in coaching = investeren in je PVB.  

Onze coaches komen bij jou thuis.  

Coaching kost 75 euro per uur, er is een éénmalige dossierkost van 45 euro per jaar indien je 

meerdere afspraken hebt met een coach. Deze kost kan je volledig betalen met je PVB.  

Voor een afspraak met een coach, bel de advieslijn  van Onafhankelijk Leven vzw op 09 395 

55 10 of advies@onafhankelijkleven.be .  

  

mailto:advies@onafhankelijkleven.be
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2. Waaraan kan ik mijn PVB besteden?  
Het Persoonsvolgend Budget (PVB) dat aan jou werd toegekend door het VAPH  kan gebruikt worden 

om je nood aan ondersteuning te organiseren op verschillende manieren . 

De hoogte van je PVB kan je lezen in de brief van het VAPH, dit staat uitgedrukt in personeelspunten 

en euro’s.  Meer informatie over de hoogte van je PVB vind je verder in deze infofiche.  

2.1 Ondersteuning in groep  
  

Dit wil zeggen dat meerdere personen met een beperking ondersteuning krijgen van dezelfde 

persoon.  

Deze ondersteuning kan overdag (= dag ondersteuning, zie 2.1.1))  en/of ’s avonds en ’s nachts (= 

woonondersteuning 2.1.2)  gegeven worden.   

 

2.1.1 Dagondersteuning 

Bij dag ondersteuning gaat het voornamelijk over psychosociale begeleiding of opvang gedurende de 

dag.  

 

Er zal niet constant praktische hulp gegeven worden bij het uitvoeren van een bepaalde handeling. 

Maar wanneer het nodig is, wordt er natuurlijk wel praktische hulp geboden aan een persoon. 

Voorbeelden: atelierwerking; activiteiten in dagcentrum; uitstappen in groep; begeleiding in groep, 

zorgboerderij. 

 

2.1.2 Woonondersteuning 

Woonondersteuning heeft betrekking op psychosociale begeleiding of opvang die ‘s avonds, ‘s nachts 

en ‘s morgens wordt gegeven.  

Er is dus altijd iemand aanwezig die onmiddellijk kan helpen of tussenkomen als dat nodig is. Er zal 

niet constant praktische hulp gegeven worden bij het uitvoeren van een bepaalde handeling. Maar 

wanneer het nodig is, wordt er praktische hulp geboden. 

 

 

2.2 Individuele ondersteuning 
Individuele ondersteuning betalen met je PVB betekent dat er één  begeleider of assistent is die jou 

op dat moment  alleen in je dagdagelijkse leven ondersteunt bij jou thuis, op je werk, tijdens je vrije  

tijd,…  

Dit kan gaan om praktische hulp, psychosociale begeleiding, globale individuele ondersteuning en/of 

oproepbare permanentie .  

2.2.1 Praktische hulp 
Je begeleider of assistent die je betaalt met PVB mag ondersteuning bieden bij ADL-activiteiten. ADL 

staat voor Activiteiten Dagelijks Leven.   
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Bijvoorbeeld helpen met wassen, aankleden, eten, naar het toilet gaan, huishouden doen, 

individueel vervoer naar school, werk of vrijetijdsactiviteiten ... 

2.2.2 Psychosociale begeleiding 
Bij psychosociale begeleiding helpt een begeleider een persoon met een handicap om zijn leven te 

organiseren.  

 

De begeleider of assistent kan samen met de persoon  met een handicap en zijn/ haar sociale context 

(partner, ouder, kinderen)  nadenken en spreken over de organisatie van het huishouden, de 

organisatie van de administratie en financiën, het omgaan met de handicap ...  

2.2.3 Globale individuele ondersteuning 
Globale individuele ondersteuning heeft betrekking op die vormen van ondersteuning waarbij er 

kenmerken aanwezig zijn van zowel praktische hulp (2.2.1) en  psychosociale begeleiding (2.2.2).  

 

De aard van ondersteuning kan verschillend zijn en door elkaar lopen: stimulatie, coaching, training, 

assistentie bij activiteiten … 

2.2.4 Oproepbare permanentie  
Met je PVB kan je ondersteuning  betalen die niet op voorhand gepland kan worden. De begeleider 

of assistent komt naar jou toe binnen de 30 minuten nadat je hen zelf hebt opgeroepen. Er is met 

deze begeleider of assistent een overeenkomst afgesloten dat zij deze oproepbare ondersteuning 

geeft.  

2.3 Lidmaatschap Onafhankelijk Leven vzw en PVB-coaching  

2.3.1 Laagdrempelige ondersteuning door Onafhankelijk Leven vzw  
 

Voor 50 euro per kalenderjaar ben je lid van Onafhankelijk Leven vzw als PVB-budgethouder. 

 In ruil hiervoor krijg je:  

 Individueel advies via telefoon of mail via de advieslijn 

 Digitale nieuwsbrieven met nieuws, tips en tricks over het gebruik en beheer van je PVB 

 Gratis vormingen of infosessies over PVB om u te versterken als budgethouder  

 Infofiches, modelovereenkomsten en handige tools op onze website www.onafhankelijkleven.be  
 

Onze advieslijn is elke werkdag van 9u-12u en 13u-17u bereikbaar op 09 395 55 10 of via 

advies@onafhankelijkleven.be .  

2.3.2 Intensieve  ondersteuning door Onafhankelijk Leven vzw  
Wens je meer ondersteuning bij het  beheer van je PVB? 

Dan kan je beroep doen op één van onze PVB-coachen:  

 Samen met jou of in opdracht van jou de volledige PVB administratie en boekhouding opnemen: 
de juiste overeenkomst afsluiten met je assistent, zorgen dat je niet te veel of te weinig van je 
PVB gebruikt, jouw uitgaven verantwoorden tegenover het VAPH 

 Contracten regelen met vergunde zorgaanbieders (zie hoofdstuk 3: waar vind ik ondersteuning in 
groep?)  

http://www.onafhankelijkleven.be/
mailto:advies@onafhankelijkleven.be
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 Nieuwe assistentie zoeken, sollicitaties bijwonen, PVB-inspectie voorbereiden en/of bijwonen,…  
 

Voor deze intensieve bijstand  moet er een overeenkomst afgesloten worden met Onafhankelijk 

Leven vzw  als bijstandsorganisatie. Deze overeenkomst verplicht tot niets, het maakt het gewoon 

mogelijk om de intensieve bijstand volledig te betalen met je PVB. 

3. Waar vind ik ondersteuning in groep?  
De voorzieningen en diensten voor meerderjarigen  van het VAPH zoals ze vroeger werden genoemd 
(internaat, tehuis voor niet-werkenden, dagcentrum, begeleid wonen,…)  noemen we nu vergunde 
zorgaanbieders.  
 
Bij hen kan je terecht voor ondersteuning in groep, maar ook voor individuele ondersteuning (zie  
5.10).  
 
Een overzicht van vergunde zorgaanbieders met hun aanbod kan je terugvinden op: 
 
Wegwijzer VAPH-ondersteuning: www.vaph.be/wegwijzer  
  
Het VAPH biedt via de wegwijzer een website waarin je gericht kunt zoeken naar de ondersteuning 
die jij wilt, in jouw gemeente of binnen jouw regio.  
 
Je kan zoeken binnen het beschikbare aanbod van de vergunde zorgaanbieders van het VAPH.  
 
Je kan zoeken naar:  
 
•Wie biedt welke ondersteuning aan? 
•Waar wordt de ondersteuning geboden en voor welke doelgroep? 
 
Bij de resultaten kan je terugvinden of het aanbod onmiddellijk beschikbaar is of niet. Voor meer 
informatie over het aanbod kan je contact opnemen met de zorgaanbieder. Of je vraagt dit aan je 
PVB-coach van Onafhankelijk Leven vzw.  
 
De adresgegevens van alle zorgaanbieders vindt u op www.vaph.be/adressen .  
 
Website aangeboden door Onafhankelijk Leven vzw: www.zorgenassistentie.be  
 
Naast de website van het VAPH is er ook  www.zorgenassistentie.be  
 
Op deze website kan je als budgethouder zelf ook een vacature plaatsen, gegevens van persoonlijke 
assistenten en een aanbod van vergunde en niet-vergunde zorgaanbieders vinden.  
 
De PVB-coach helpt je graag verder bij het zoeken naar ondersteuning in groep.  
 
 

 

http://www.vaph.be/wegwijzer
http://www.vaph.be/adressen
http://www.zorgenassistentie.be/
http://www.zorgenassistentie.be/
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4. Waar vind ik individuele ondersteuning?  
 

Individuele ondersteuning kan je zelf zoeken of met hulp van een organisatie of dienst. 

Hieronder kan je lezen hoe je de zoektocht naar assistentie zelf of met hulp van Onafhankelijk leven 

vzw kan starten.  

4.1 Vacature opmaken 

De opmaak van een vacature is de start voor het zoeken naar een geschikte assistent. Het is 

belangrijk dat je weet:  

 welk werk je assistent moet doen,  

 voor hoeveel uur en voor welke tijdstippen je een assistent zoekt, 

 wat jij belangrijk vindt: ervaring en/of diploma, rijbewijs, in het bezit zijn van een auto,… maar 
ook persoonlijkheidskenmerken.  

Zorg dat de tekst van jouw advertentie duidelijk is. Een korte omschrijving van jouw 

beperking en ondersteuningsnood is ook interessante informatie voor potentiële 

kandidaten.  

4.2 Vacature bekend maken 
Eens je vacature is opgemaakt, kan je beginnen deze te verspreiden. Dit kan via verschillende 

manieren. 

 

4.2.1  Onze website www.zorgenassistentie.be  

Je kan een assistent zoeken én vinden via onze website www.zorgenassistentie.be  

 

 Zoekertjes bekijken: Hier vind je een aantal assistenten die op zoek zijn naar werk. Je 

kan zelf contact opnemen met hen.  

 

 Zoekertjes plaatsen: Als je dit wenst, kan je ook je gegevens op de website plaatsen. 

Bereid je vacature voor: bepaal de taken, het profiel van je assistent, het aantal uren 

dat je hem/haar wil tewerkstellen. Vermeld of een rijbewijs nodig is, in welke 

omgeving je assistentie zoekt en op welke manier ze contact kunnen opnemen met 

jou. Je kan zelf je zoekertje online plaatsen via een handig invulblad op 

www.zorgenassistentie.be . Wij zorgen er voor dat jouw vacature online komt. Zodra 

je iemand gevonden hebt, geef je ons een seintje zodat we je zoekertje kunnen 

verwijderen. 

 

 

 

 

 

http://www.zorgenassistentie.be/
http://www.zorgenassistentie.be/
http://www.zorgenassistentie.be/
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4.2.2  Website van de VDAB  

  

 Via de website van de VDAB kan je ook jouw vacature 

bekendmaken, alsook op zoek gaan naar een geschikte 

kandidaat. Deze dienst is gratis en héél efficiënt!    

PLAATS JE VACATURE 

 Je kan zelf je vacature plaatsen op deze website. Surf naar 
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers en registreer je als werkgever. 

 Mocht je jouw vraag per mail willen stellen: vacatures@vdab.be. Telefonisch via 0800 30700. Je 
kan ook naar het kantoor van de VDAB gaan om je in te schrijven. Je kan ook vragen dat iemand 
van de VDAB bij jou thuis langskomt.  

 De vacature verschijnt in Werkzoekende Informatie Systeem (WIS), een vacaturedatabank voor 
mensen die op zoek zijn naar een job. Zij kunnen WIS gratis raadplegen via internet en via 
terminals verspreid over heel Vlaanderen. Alle gegevens worden dagelijks bijgewerkt. 

 

ZOEK ZELF EEN PERSOONLIJKE ASSISTENT 

Je kan via internet de Cv’s van werkzoekenden raadplegen.  

Enkel bedrijven met ‘intermediaire activiteiten’ moeten een vergoeding betalen. Je moet je 

eerst registreren. Nadat je een contract getekend hebt, krijg je een bedrijfsidentificatie en 

een paswoord toegewezen waarmee je toegang krijgt tot de databank. Registreren kan 

online via www.vdab.be.  

‘Kies uit...Cv’s’ en dan rechtsonder ‘registreer’.  

Je kan ook het VDAB-kantoor in je buurt contacteren. 

 

 

4.2.3 De website www.11.be  

 

Op www.11.be, het portaal van de Vlaamse Noord-Zuid beweging, kan 

je vacatures plaatsen voor persoonlijke assistenten. Het portaal 

bundelt tientallen vrijwilligersorganisaties en verenigingen. 

  

 Om een vacature te plaatsen op de site moet je ingelogd zijn, rechtsboven zie je 
‘Aanmelden’ staan en maak een gebruikersaccount aan. 

 Wanneer je ingelogd bent, zie je in de linker menubalk ‘vacature aanmaken’. Als je 
daarop klikt, kun je je vacature maken. 

 

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers
mailto:vacatures@vdab.be
http://www.vdab.be/
http://www.11.be/
http://www.11.be/
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4.2.4 Andere mogelijkheden om je vacature bekend te maken: 

 Advertentie plaatsen in een krant (bijvoorbeeld ‘De streekkrant’, ‘De Koopjeskrant’, 

…). Het is goedkoper als je afkortingen gebruikt. 

 Openbare plaatsen (school, supermarkten, bibliotheken…) of briefjes uithangen in je 

omgeving. 

 Mond-tot-mond: Je kan ook aan zoveel mogelijk mensen (familie, buren, kennissen) 

vertellen dat je op zoek bent naar een assistent. 

 Gebruik maken van de sociale media zoals facebook, LinkedIn. Gratis en een groot 

bereik.  

 

5. Afsluiten van een overeenkomst  

 
In dit hoofdstuk overlopen we de verschillende manieren waarop jij (als budgethouder) een 

overeenkomst kan afsluiten binnen je PVB voor ondersteuning en assistentie.  

5.1 Sociaal Secretariaat  

 

Je bent zelf werkgever van de persoonlijke assistent die 

je selecteerde.  

De arbeidsovereenkomst, loonadministratie en al wat 

daarbij komt kijken, geef je in handen van een sociaal 

secretariaat.  

Het gaat om: prestaties beheren, verlofdagen, arbeidsongeschiktheid, overuren en 

recuperatiedagen nakijken, lonen berekenen, de bezoldigingen doorstorten en de loonbrieven 

aan je werknemers overmaken, aangiftes bij de RSZ, bij werkloosheidsinstanties en bij het 

kinderbijslagfonds.  

Een sociaal secretariaat heeft ook een perfecte kennis van het arbeidsrecht, de sociale 

wetten, de barema’s en andere belangrijke informatie. Een sociaal secretariaat rekent voor 

zijn diensten beheerskosten aan die je ook met je PVB  betaalt. Bij onze partner Securex 

betaal je ongeveer 50 euro beheerskosten per maand. 

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten (onbepaalde duur, bepaalde duur, 

voltijds, deeltijds,…) 

Alle soorten arbeidsovereenkomsten moeten voldoen aan afzonderlijke en specifieke regels 

in verband met vorm- en inhoudelijke voorwaarden, beëindigingvoorwaarden,…  
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Het is belangrijk om je hier vooraf grondig over te informeren via Onafhankelijk Leven vzw 

of het sociaal secretariaat.     

Neem contact op met een sociaal secretariaat  vóór je een contract afsluit. 

Onafhankelijk Leven vzw  werkt samen met het sociaal secretariaat Securex, zij zijn dan 

ook op de hoogte van het PVB.  

Voor meer informatie neem je contact op met het Securex-kantoor in jouw buurt (alle 

adressen staan achteraan). 

5.1.1 Familieleden in dienst nemen via een takenovereenkomst 
 

Om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst moet er een gezagsrelatie zijn tussen de 

werkgever (jij als budgethouder) en werknemer (je assistent).  

De PVB-regelgeving laat het ook toe familieleden in dienst te nemen en betalen met je PVB. Maar 

heel wat jaren geleden ontstond hierover een discussie met de RSZ omdat zij van oordeel waren dat 

er tussen familieleden geen gezagsrelatie  kan zijn en dus ook geen arbeidsovereenkomst afgesloten 

kan worden.  

Om hieraan tegemoet te komen, werd de ‘takenovereenkomst’ in het leven geroepen. Dit is een 

overeenkomst die afgesloten kan worden tussen jou  (als budgethouder) en een familielid dat tot de 

tweede graad verwant is of deel uit maakt van het gezin van de budgethouder.  

Met familieleden tot de tweede graad worden bedoeld: de echtgenoot, ouders, kinderen, 

grootouders, kleinkinderen, broers en zussen. Ook de schoonfamilie valt hier onder. 

 

Met personen die deel uitmaken van hetzelfde gezin wordt de personen bedoeld die op hetzelfde 

adres als de budgethouder gedomicilieerd zijn.  

Deze takenovereenkomst kan enkel afgesloten worden met meerderjarigen.  

Securex heeft een blanco takenovereenkomst die je kan gebruiken.  

 

Over het aanwerven van minderjarige assistenten, kan je meer lezen in 5.3.  

5.2 Interimkantoor 

Een interimkantoor kan voor jou een assistent zoeken. In dat geval nemen zij de volledige 

rekrutering & selectie van jouw assistent op zich.   

 

Vind of vond je zelf een persoonlijke assistent? Dan kan je ervoor kiezen om enkel de 

loonadministratie van je assistent via een interimkantoor te laten verlopen. 

 
In beide gevallen neemt het uitzendkantoor alle administratieve taken van het 
werkgeverschap op zich. Denk maar aan alle patronale verplichtingen (zoals de RSZ); aan de 
uitbetaling van loon, vakantiegeld en de eindejaarspremie; of aan de 
arbeidsongevallenverzekering en andere sociale documenten. 
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Partnership met t-interim  

 

Onafhankelijk Leven vzw heeft een samenwerking met t-interim: 

t-interim ondersteunt de werking van Onafhankelijk Leven vzw 

en biedt de leden speciale voorkeurtarieven aan.  

En wij geven aan t-interim advies, leiden hun uitzendconsulenten op en beschouwen hen als 

onze vaste partner. Hierdoor kan je genieten van een extra voordelig tarief en een 

kwaliteitsvolle service. 

 

Meer informatie over uitzendarbeid & PVB vind je terug op https://www.t-

interim.be/nl/zorg/zorg-voor-personen-met-een-handicap 

 

Flexibel en transparante service met bezoek aan huis 
 
Meestal wordt er gewerkt met weekcontracten. Maar evengoed stel je je assistent voor een 

langere periode tewerk via een uitzendkantoor.  

En ben je tevreden van je assistent? Dan kan je hem of haar nadien gewoon een vast 

contract aanbieden via een sociaal secretariaat. Hou dan wel rekening met een minimum 

tewerkstelling van 4 maanden op uitzendbasis of met het betalen van een éénmalige 

vergoeding. Bespreek de mogelijkheden met je plaatselijk kantoor. 

Het grote voordeel is dat je je assistent flexibel kan tewerkstellen, op maat van jouw 

specifieke situatie. Je  kiest ook zelf wie jou waar en wanneer assistentie verleent. En in 

noodsituaties vindt t-interim snel een – andere – assistent voor jou. 

 

Als je dat graag wilt, komt onze consulent bij jou thuis langs voor een verkennend gesprek. 

 

Huishoudelijke taken via dienstencheques 

 

Voor je huishoudelijke taken kan je bij een uitzendkantoor terecht voor een werknemer die 

werkt met het systeem van dienstencheques. Je kan ook zelf een kandidaat aanbrengen en 

vragen dat die persoon via dienstencheques werkt.  

 

Verder in deze infofiche vind je meer informatie over werken met dienstencheques en de 

toegelaten taken. Of surf naar www.t-interim.be/dienstencheques. 

 

 

 

https://www.t-interim.be/nl/zorg/zorg-voor-personen-met-een-handicap
https://www.t-interim.be/nl/zorg/zorg-voor-personen-met-een-handicap
http://www.t-interim.be/dienstencheques
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5.3 Studentenovereenkomst via sociaal secretariaat of interimkantoor  
 

Met je PVB is het ook mogelijk een studentenovereenkomst af te sluiten met een jobstudent. Dit kan 

via een interimkantoor of sociaal secretariaat (zie 5.1 en 5.2). 

Het is ook mogelijk om minderjarige jobstudenten in te schrijven. Dit is voorlopig enkel mogelijk voor 

minderjarigen die geen familie zijn  tot en met de tweede graad of geen deel uit maakt van het gezin 

van de budgethouder.  

Bijvoorbeeld een neef of nicht is familie van de derde graad dus die mag als minderjarige jobstudent 

werken voor jou als assistent(e) of een minderjarige kennis.  

 

Naast het afsluiten van zo’n studentenovereenkomst vraag het VAPH ook:  

 dat door de ouders van de minderjarige die je aanwerft een machtiging wordt geven waarin 
hij/zij zich akkoord verklaart met de tewerkstelling als assistent. Deze toestemming moet je ook 
aan Team Budgetbesteding bezorgen voor de jobstudent aan de slag gaat bij jou.  

 Het formulier hiervoor kan je vragen aan Team Budgetbesteding of de advieslijn van 
Onafhankelijk Leven vzw. 

 De jobstudent te informeren over zijn/haar rechten en plichten als jobstudent. Hiervoor 
verwijzen wij naar de website ‘Student at work’: https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/ .  

 

5.4 Sociaal secretariaat of interimkantoor?  
 

Afhankelijk van jouw situatie kan  je ervoor kiezen om met een sociaal secretariaat of met een 

uitzendkantoor samen te werken om jouw assistent(en) in dienst te nemen. 

Hieronder leggen we het verschil tussen de beide uit en laten we zien wanneer je het best via een 

sociaal secretariaat (Securex) of uitzendkantoor (t-interim) werkt. We zetten ook de voor- en nadelen 

erbij. Zo heb je een mooi en eenvoudig overzicht. 

 

WANNEER KIES IK VOOR… 

EEN UITZENDKANTOOR (T-INTERIM) 

 

EEN SOCIAAL SECRETARIAAT (SECUREX) 

 

 

Ik heb nog geen assistent en wil graag hulp in de 

zoektocht naar een geschikte assistent. Ik kan 

ook mijn eigen assistent aanbrengen, t-interim 

hanteert dan een aparte, goedkopere 

prijszetting. Meer daarover lees je in het puntje 

“Prijs” verderop in deze brochure. 

Ik heb al een assistent of verkies deze zelf te 

zoeken. 

Ik wil mijn assistent grondig laten screenen om Ik weet zeker dat het zal klikken met mijn 

https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=securex&source=images&cd=&cad=rja&docid=xHnDznSa2_Op3M&tbnid=2pmuFtdF-EBaiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bloggen.be/julievd/&ei=0ZUAUqrSGYrEswaBmIDoAQ&bvm=bv.50310824,d.Yms&psig=AFQjCNGdNKaHCZNOL8WYpleRzq40Ij-ehw&ust=1375856463005992
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na te gaan of ik en mijn assistent bij elkaar zullen 

passen. De mensen van t-interim doen dit 

dagelijks en zijn hierin zeer ervaren. 

assistent.  

Ik wil mijn assistent eens ‘uitproberen’. De 

samenwerking wordt dan geëvalueerd, rekening 

houdend met assistent en budgethouder. 

Ik heb vertrouwen in het kennen en kunnen van 

mijn toekomstige assistent, deze hoeft niet meer 

getest te worden.  

Ik zoek een flexibele assistent. t-interim is 

flexibel in opmaak van contracten en 

uurroosters conform de wetgeving.  

Mijn assistent heeft vaste uren. 

Ik zoek een assistent op korte termijn. Ik kan even wachten voor ik een assistent heb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VOORDELEN 

T-INTERIM 

 

SECUREX 

 

 

t-interim biedt een all-in formule, je moet je dus 

geen zorgen maken over  vakantiegeld, Dimona 

kost en ziekte. Geen verrassingen, dankzij een 

transparante administratie. 

De prijs ligt heel wat lager. Je moet echter 

rekening houden met bijkomende verlofdagen, 

ziekte en andere kosten voor de assistent.  

 

t-interim vindt indien nodig snel een nieuwe of 

vervangende assistent dankzij een uitgebreid 

kantorennetwerk en kandidatenbestand. Zo val 

je nooit zonder.  

Als werkgever krijg je van de RSZ ook kortingen 

voor doelgroep medewerkers die je vast in 

dienst neemt. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=voordelen&source=images&cd=&cad=rja&docid=1v8RJigF3qswdM&tbnid=lVTD-qdiT_u_NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hoe-koop-ik.nl/vloerisolatie/alles_over/basiskennis/voordelen&ei=lJoAUrrJGMXesgag34DwDA&bvm=bv.50310824,d.Yms&psig=AFQjCNGr9RJC9fRuRGjzTN_t-xETlF2iiQ&ust=1375857669359573
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=securex&source=images&cd=&cad=rja&docid=xHnDznSa2_Op3M&tbnid=2pmuFtdF-EBaiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bloggen.be/julievd/&ei=0ZUAUqrSGYrEswaBmIDoAQ&bvm=bv.50310824,d.Yms&psig=AFQjCNGdNKaHCZNOL8WYpleRzq40Ij-ehw&ust=1375856463005992
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Flexibiliteit: opzeg is niet noodzakelijk, een 

contract kan opgemaakt worden voor 1 dag, 1 

week, 1 maand… 

Je moet niet elke week een nieuw contract 

aangaan. 

Persoonlijk contact in 1 van de 60 kantoren. In 

elk kantoor is een PVB-consulent aanwezig, die is 

opgeleid door Onafhankelijk Leven vzw, en op de 

hoogte is van de wetgeving. Indien nodig komen 

zij op huisbezoek voor een verkennend gesprek. 

Huisbezoek bij opstart en persoonlijk 

telefonisch contact met de dossierbeheerder. 

Prestaties van uw assistent kunnen digitaal 

verwerkt worden via een handig en 

overzichtelijk digitaal platform via onze website. 

 

Deze website draagt het “Anysurfer” label en is 

dus toegankelijk voor iedereen, ook voor 

personen met een beperking. 

 

De facturen kunnen ook digitaal verstuurd 
worden en bewaard in een online archief.  
 
Indien je dat wenst sturen ze jouw papieren 

facturen ook gewoon op via de post. 

Prestaties van je assistent kunnen digitaal 

verwerkt worden. 

Je kan een nieuwe assistent via t-interim eerst 

‘uitproberen’. Een assistent komt namelijk zeer 

dicht in jouw persoonlijke levenssfeer. Als het 

niet ‘klikt’ tijdens het uitzendcontract, hoef jij 

geen ontslagvergoeding  of bijkomende kosten 

te betalen en probeer je gewoon een nieuwe 

assistent. 

 

PVB kan aangevuld worden met huishoudhulp 

via dienstencheques. Dit is voordeliger.  
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DE NADELEN 

T-INTERIM 

 

SECUREX 

 

 

Via interim kost jouw assistent meer per uur, 

maar deze kost omvat wel alles (selectie van 

een assistent en bijkomende kosten zoals 

vakantiegeld, eindejaarspremie, 

arbeidsongevallenverzekering, gewaarborgd 

loon bij ziekte, e.a.) 

Je moet jouw assistent(en) zelf zoeken en 

selecteren. Dit duurt dan ook langer dan 

wanneer t-interim dit voor jou doet. Je moet ook 

rekening houden met  de extra kosten 

(publiceren vacature, sollicitatiegesprekken 

voeren,…)  die hierbij komen kijken. 

Als je de assistent vroegtijdig een vast contract 

wil aanbieden: 

 t-interim selecteerde de assistent voor 
jou: je moet een selectievergoeding 
betalen aan t-interim. Als je dit wil 
vermijden, moet de assistent vier 
maanden voltijds in dienst geweest zijn. 

 Jij selecteerde zelf je assistent: je hoeft 
geen vergoeding te betalen. 

Wil je je assistent ontslaan? Dan moet je 

rekening houden met een stevige 

ontslagvergoeding – afhankelijk van hoelang je 

assistent al bij jou in dienst was. 

Als je je assistent via t-interim vond, en werkt 

met week- of dagcontracten zorgt dit voor 

flexibiliteit, maar ook voor meer werk.  

 

Contracten voor langere periodes zijn een 

mogelijke oplossing. 

Als je assistent ziek valt, verlof neemt of niet 

hoeft te werken omdat er een feestdag is, dan 

zit je zonder assistentie. Dit betekent dat je de 

assistent loon moet uitbetalen en via bv. t-

interim een tijdelijke vervanger moet zoeken die 

je uiteraard ook moet betalen.  

 

 

 

5.5 Dienstencheques  
Je kan dienstencheques aankopen met je PVB. Een assistent voert taken 

uit en jij geeft hem/haar een cheque in de plaats. Dit is voordelig omdat 

de kostprijs van een dienstencheque per uur heel laag is (9  Euro per uur), 

veel lager dan het loon dat je aan je assistent zou betalen als je hem in 

dienst nam.  

Bijvoorbeeld: Voor poetshulp met dienstencheques kan je terecht bij interim-kantoren, diensten voor 

gezinshulp of schoonmaakbedrijven.  

Vaak is er wel een wachttijd en kan je ook niet zelf kiezen wie bij je aan huis komt. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=voordelen&source=images&cd=&cad=rja&docid=1v8RJigF3qswdM&tbnid=lVTD-qdiT_u_NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hoe-koop-ik.nl/vloerisolatie/alles_over/basiskennis/voordelen&ei=lJoAUrrJGMXesgag34DwDA&bvm=bv.50310824,d.Yms&psig=AFQjCNGr9RJC9fRuRGjzTN_t-xETlF2iiQ&ust=1375857669359573
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=securex&source=images&cd=&cad=rja&docid=xHnDznSa2_Op3M&tbnid=2pmuFtdF-EBaiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bloggen.be/julievd/&ei=0ZUAUqrSGYrEswaBmIDoAQ&bvm=bv.50310824,d.Yms&psig=AFQjCNGdNKaHCZNOL8WYpleRzq40Ij-ehw&ust=1375856463005992


Pagina 18 van 44 
 

Je kan ook zelf een persoon selecteren die voor jou huishoudelijk werk doet. Je kan dan contact 

opnemen met t-interim en vragen dat zij deze persoon voor jou tewerkstellen via dienstencheques. 

Als persoon met een handicap (het hebben van een Vlaams Fonds nummer ) heb je recht op 2.000 

dienstencheques per jaar.  

Maakte je in 2016 al gebruik van dienstencheques  en stuurde je toen een attest op naar Sodexo 

waardoor je 2.000 dienstencheques kon bestellen?  

Dan kreeg je in januari of februari een attest van Sodexo waarin staat dat de verhoogde 

gebruikslimiet automatisch wordt toegekend vanaf  2017. Dus je hoeft nooit geen attest meer op te 

sturen naar Sodexo.  

Ben je pas gestart in 2017 met dienstencheques of had je nooit eerder zo’n attest opgestuurd?  

Dan zal je in 2017 nog eenmalig een attest moeten bezorgen aan Sodexo. Je kan dit attest opvragen 

bij de provinciale afdeling van het VAPH of donwloaden via mijnvaph.be .  

TIP: Als je  er zeker van bent dat je over de limiet van 400 dienstencheques zal gaan, vraagt dit attest 

alvast aan en stuurt dit al op naar Sodexo in het begin van het  jaar. Als je dit niet doet, betaal je 

vanaf de 401ste dienstencheque 10 euro per dienstencheque. 

 

5.6  PWA-cheques 
PWA staat voor Plaatselijk Werkgelegenheid Agentschap. Het principe van PWA-cheques is 

vergelijkbaar met dienstencheques.   

Het Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (“PWA”) is aanwezig in elke gemeente of 

gemeentegroep.  

Een PWA-cheque varieert van 5,95 euro tot 7,45 euro en hangt af van het type gevraagde activiteit. 

Mogelijke taken die een PWA-werknemer voor jou kan doen:  

- Kleine klussen en onderhoudswerken aan de woning en klein tuinonderhoud.  Dus: het gras maaien, 

sneeuw ruimen, het uitvoeren van kleine herstellingen,... 

- Gerichte hulp voor toezicht op zieke personen en/of personen met een beperking, toezicht en 

inhaallessen voor kinderen, bezoeken aan de dokter of je boodschappen doen,… 

- Administratieve taken: hulp bij het invullen van de formulieren of je vergezellen naar bevoegde 

gemeentediensten. 

De uitwerking en kostprijs verschilt per gemeente. Neem contact op met het PWA-kantoor  in jouw 

buurt om te vragen wat de PWA-medewerker in jouw gemeente kan doen.  

Een lijst van alle PWA-kantoren, vind je op www.werkwinkel.be .  

 

Belangrijk om te weten over dienstencheques en PWA-cheques: 

 PWA- en dienstencheques die je koopt met jouw eigen geld mag je inbrengen in je belastingen. 
PWA- en dienstencheques die je aankoopt met PAB mag je niet inbrengen. 

http://www.werkwinkel.be/
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 De werknemer via PWA/dienstencheques mag geen bloed- of verwant tot in de tweede graad 
zijn van de gebruiker voor wie hij prestaties verricht. Hij mag ook geen lid zijn van het gezin van 
die gebruiker, noch dezelfde verblijfplaats hebben als de gebruiker. Het is verboden te werken: 

o bij de eigen ouders, grootouders, schoonouders, schoongrootouders, 
o bij de eigen kinderen en kleinkinderen, 
o bij de eigen broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen
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5.7 Vrijwilligersorganisatie 
 

Je kan beroep doen op vrijwilligers en hen hiervoor een onkostenvergoeding betalen met het 

PVB.  

Het kan gaan om familieleden, vrienden, een buur of iemand die je hebt gevonden door het 

verspreiden van je vacature. 

 Enkele voorbeelden: 

 Je hebt een fysieke beperking en vraagt regelmatig aan een kennis om je te vervoeren. 

 Je hebt een dochter met een verstandelijke beperking. Je buurvrouw komt soms langs  

zodat jij boodschappen kan doen. 

Binnen PVB moet de vrijwilliger 18 jaar zijn, ook al maakt  de vrijwilligerswetgeving het 

mogelijk om vanaf 16 jaar vrijwilligerswerk te doen. Het VAPH heeft beslist dit niet toe te laten 

voor vrijwilligers binnen het PVB.  

5.7.1 Onkostenvergoeding voor vrijwilligers  
 

Vrijwilligers mogen geen loon ontvangen voor hun vrijwilligerswerk, maar ze mogen wel 

vergoed worden voor de onkosten die ze gemaakt hebben.  

Om deze onkostenvergoedingen te kunnen betalen met je PVB moet je de vrijwilligers 

inschrijven via een erkende vrijwilligersorganisatie, bijvoorbeeld Ado Icarus, VFG, oppashulp 

voor de mutualiteit, kinderoppasdiensten,… De organisatie stelt de vrijwilliger aan, niét de 

budgethouder.  

Vrijwilligers kunnen een forfaitaire onkostenvergoeding of  een reële  onkostenvergoeding 

ontvangen. 

5.7.1.1 Forfaitaire onkostenvergoeding 

 

De forfaitaire onkostenvergoeding mag per persoon in 2016  maximaal 32,71 euro per dag en 

1.308,38 euro per jaar bedragen. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.  

Op de forfaitaire  onkostenvergoeding betaalt de vrijwilliger  geen belasting of sociale 

bijdragen, zolang de vergoeding binnen de maximumgrenzen blijft per vrijwilliger. 

De forfaitaire kostenvergoeding kan gecombineerd worden  met een terugbetaling van 

vervoerskosten voor maximaal 2.000 km per jaar. Voor de fiets en de wagen gelden wettelijk 

vastgelegde tarieven: er geldt een vergoeding van 0,3460 euro per kilometer. (bedrag 

1/7/2017-30/06/2018). Dit bedrag wordt ook jaarlijks geïndexeerd op 1 juli. 

Voor het openbaar vervoer moet de vrijwilliger bewijzen aan de organisatie leveren.  

5.7.1.2 Reële onkostenvergoeding 

De reële onkostenvergoeding is onbegrensd. Hier gelden dus geen maximale vergoedingen. 

Alle kosten die de vrijwilliger maakt, worden terugbetaald. De vrijwilliger moet wel de 
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bewijsstukken aan de organisatie geven, zodat de organisatie de vrijwilliger kan terugbetalen. 

Binnen een reële kostenvergoeding vallen o.a. kosten voor vervoer, eten, verblijf, telefoon-, 

internet- of faxkosten. De kosten moeten in ieder geval te maken hebben met het 

vrijwilligerswerk.  

5.7.2 Ado Icarus als vrijwilligersorganisatie  
Onafhankelijk Leven heeft hiervoor een samenwerking met Ado Icarus.  

Op hun website www.vrijwilligerswerking.be vind je de nodige 

informatie en documenten om je vrijwilligers in te schrijven.  

Achteraan deze infofiche vind je ook de contactgegevens van Ado Icarus terug.  

 

5.8  Zelfstandige assistenten  
Er kan een overeenkomst afgesloten worden met een zelfstandige assistent. Dit kan ook een 

zelfstandige tuinman voor dagelijks onderhoud van de tuin (vb gras afrijden, onkruid wieden) 

of ramenwasser zijn.  

 

Jij betaalt de zelfstandige op basis van facturen. De prijs bepaalt de zelfstandige assistent op 

eigen houtje ofwel in onderlinge overeenkomst met jou.  

Sommige zelfstandige persoonlijke assistenten moeten geen btw aanrekenen voor de diensten 

die zij leveren aan budgethouders. Zij zijn dan vrijgesteld van btw.  

Hoe weet de assistent of hij/zij geen BTW moet aanrekenen? De assistent moet zijn/haar 

Sociaal Verzekeringsfonds contacteren. Als de zelfstandige persoonlijke assistent geen btw 

hoeft aan te rekenen, moet deze op de factuur de bepaling vermelden die hem/haar vrijstelt 

van btw. Dit doet de zelfstandige persoonlijke assistent door te verwijzen naar artikel 44, § 2, 

2° van het btw-wetboek. 

Een blanco overeenkomst met een zelfstandige assistent is terug te vinden op onze website bij 

publicaties of kan je vragen aan de advieslijn van Onafhankelijk Leven vzw.  

5.9 Overeenkomst in functie van vervoer  
 

Je kan een overeenkomst afsluiten met een natuurlijk 

persoon of rechtspersoon voor verplaatsingen of vervoer 

van de budgethouder te betalen.  

Dit kan dus een overeenkomst zijn met een zelfstandige assistent, een vennootschap (nv, 

bvba,…) of vereniging zoals een VZW.  

Een voorbeeld van een vennootschap die aangepast vervoer aanbieden is Hendriks, waarmee 

wij ook een samenwerking hebben en je korting krijgt indien je lid bent bij ons. Meer 

informatie over de werking van Hendriks met PVB is te lezen op hun website: 

http://www.hendriks.be/klantportalpaginas/pab-budget 

http://www.vrijwilligerswerking.be/
http://www.hendriks.be/klantportalpaginas/pab-budget
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Andere vennootschappen of verenigingen die vervoer aanbieden in jouw buurt  kan je op de 

website www.meermobiel.be opzoeken.  

 

5.10 Vergunde zorgaanbieders van het VAPH  
 
Heb je een vergunde zorgaanbieder van het VAPH gevonden die de ondersteuning die jij nodig 
hebt kan bieden?  
 
Dan is het belangrijk om ook met hen een overeenkomst op te maken waarin wordt 
afgesproken wat je betaalt per uur/per week en hoeveel ondersteuning je hiervoor in de plaats 
krijgt.  
 
De kosten bij een vergunde zorgaanbieder  bestaat uit 2 delen: kosten voor ondersteuning en 
‘woon-en leefkosten’. 
 
Het PVB mag enkel gebruikt worden voor de kosten van de ondersteuning die jij krijgt.  
 
Naast de kosten van ondersteuning zal je ook aan de zorgaanbieder ‘woon-en leef kosten’ 
moeten betalen.  Dit zijn kosten in ruil voor het gebruik van de gebouwen van de 
zorgaanbieder: huur kamer, maaltijden, onderhoud kamer, elektriciteit, water,… Kosten die je 
ook zou hebben indien je in je eigen huis zou wonen. Deze kosten mogen daarom niet met PVB 
betaald worden.  
 
Deze woon-en leef kosten mogen door de zorgaanbieder dan ook enkel hiervoor gebruikt 
worden en niet voor het ondersteunend/verzorgend personeel te betalen.  
 
De hoogte van deze woon-en leef kosten bepalen de zorgaanbieders zelf. Hierop zijn geen 
maximumbedragen vastgelegd door het VAPH. Dus vraag hier ook zeker naar voor je een 
overeenkomst ondertekent.  
 

Wij hebben een blanco overeenkomst dat je kan gebruiken. De advieslijn of je PVB-coach kan 
je zo’n blanco overeenkomst bezorgen.  

 

 

 

  

http://www.meermobiel.be/
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5.11 Niet-vergunde zorgaanbieders van het VAPH 

5.11.1 Met een rechtspersoon voor ondersteuning van maximum 15 

personen met een beperking 
 

Als budgethouder kan je ook een overeenkomst afsluiten met een  rechtspersoon.  

Een rechtspersoon kan een vennootschap (nv, bvba,…) of vereniging zoals een VZW zijn die 

zorg en ondersteuning organiseren voor hoogstens 15 personen met een beperking. Minimaal 

de helft van de leden van de raad van bestuur en de meerderheid van de algemene 

vergadering moet familie tot de tweede graad zijn van de persoon met de beperking die wordt 

ondersteund door deze vennootschap of vereniging.  

Dit systeem maakt het mogelijk als  PVB-budgethouder om samen met andere PVB-

budgethouders te gaan samen wonen in een huis en om samen hun ondersteuning te 

organiseren via een rechtspersoon.  

 

5.11.2 Organisatie of dienst die erkend is  door een andere 

overheidsdienst dan het VAPH  
 

Als budgethouder kan je ook een overeenkomst afsluiten met organisatie of dienst die door 

een andere overheidsinstantie (dan het VAPH) zijn erkend binnen het beleidsdomein ‘Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin’.  

Deze diensten kunnen individuele ondersteuning bieden zoals gezinshulpdiensten. De kostprijs 

berekend op je inkomen kan met je PVB betaald worden. 

Deze organisaties of diensten kunnen ook ondersteuning in groep geven, maar dit maximum 

voor 15 personen. Deze ondersteuning mag enkel met PVB betaald worden als ze voor deze 

ondersteuning geen subsidies ontvangen van de andere overheidsinstantie.  

 

Wat als ze wel subsidies ontvangen van een andere overheidsinstantie?  

Er mag niets van deze organisatie of dienst betaald worden met PVB, maar er wordt voorlopig 

ook nog niks afhouden van het PVB. Het VAPH is hier wel mee bezig om een regeling uit te 

werken om het PVB te laten verminderen naar gelang het aantal dagen je gebruik maakt  van 

een gesubsidieerde plaats of dienst.  

Zo lang deze regeling er niet is, kan je zonder zorgen gebruik maken van je volledig toegekende 

PVB. 
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6. De hoogte van je PVB  
In de toekenningsbrief van je PVB staat het aantal ‘zorg gebonden punten’ en het ‘zorg 

gebonden budget (in euro’s) die je kan besteden om je ondersteuning te organiseren.   

 

6.1 Overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder 
 

Als je een overeenkomst afsluit met een vergunde zorgaanbieder dan ontvangt de vergunde 

zorgaanbieder van het VAPH bijkomend 25,35% van het bedrag dat jij bij hen betaalt voor hun 

organisatie gebonden kosten.  

Organisatie gebonden kosten kunnen organisatie gebonden personeelskosten of 

werkingskosten zijn.  

• organisatie gebonden personeelskosten zijn  de personeelskosten voor de directie, 

administratie, onderhoudspersoneel van de voorziening 

• organisatie gebonden werkingskosten zijn: dit zijn de kosten die een voorziening heeft om er 

voor te kunnen zorgen dat het aanwezige personeel kan werken: computers, bureelruimte, 

burelen,.. 

De vergunde zorgaanbieder is zeker van deze bijkomende 25,35%, zowel als je ervoor hebt 

gekozen om hen via het cash-principe of voucher-principe te betalen.  

Voor deze organisatie gebonden kosten moet jij dus niet betalen met je PVB. De vergunde 

zorgaanbieder krijgt dit extra van het VAPH.  

Voorbeeld:  

Je sluit een overeenkomst af met een vergunde zorgaanbieder waaraan je maandelijks 5.000 

euro betaalt.   

De vergunde zorgaanbieder krijgt maandelijks  1.267,50 euro van het VAPH om hun organisatie 

gebonden kosten te kunnen betalen. 

 

6.2 Andere overeenkomsten   
 

Voor alle andere soorten overeenkomsten die je kan afsluiten binnen PVB  (zie hoofdstuk 5, 

uitgezonderd 5.10), ontvang jij, naast  je zorg gebonden budget,  bijkomend 11,94% voor  

beheerskosten.  

 

De optelsom van je zorg gebonden budget en deze beheerskosten is je totale PVB dat je mag 

gebruiken voor ondersteuning.  

Voorbeeld:  

 

Je hebt een zorg gebonden budget van 10.000 euro per jaar dat je volledig benut voor 
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ondersteuning die je betaalt via een interimkantoor en dienstencheques. 

 

Je totale PVB dat je kan besteden aan ondersteuning is 11.194 euro  (zorggebonden budget x 

1,1194) 

 

6.3 Combinatie van een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder 

en een andere overeenkomst  
 

Binnen PVB is het ook mogelijk om verschillende soorten overeenkomsten af te sluiten.  

 

Het is dus ook mogelijk om een deel van je PVB te gebruiken voor ondersteuning via een 

vergunde zorgaanbieder en daarnaast ook een andere soort overeenkomst af te sluiten (zie 

hoofdstuk 5, uitgezonderd 5.10).  

Ook dan worden er organisatie gebonden kosten en beheerskosten gegeven.  

Voorbeeld:  

Je hebt een zorg gebonden budget van 10.000 euro per jaar. Je kiest ervoor om hiervan 6.000 

euro per jaar te gebruiken voor assistentie via een sociaal secretariaat en 4.000 euro per jaar 

bij een vergunde zorgaanbieder. 

Je totale PVB wordt als volgt berekend: 

4.000 euro voor vergunde zorgaanbieder 

+ 6.000 euro budget voor assistentie 

+ 716,40  euro  (6000 euro x1.1194)  

Totaal: 10.716,40  euro wat je mag besteden aan assistentie of ondersteuning 

Daarnaast zal de vergunde zorgaanbieder 1.014 euro bijkomend ontvangen voor hun 

organisatie gebonden kosten. Deze ontvang jij niet zelf en worden dus ook niet opgeteld bij 

jouw totale PVB om te besteden.  
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7. Keuze tussen cash en voucher  
 

Afhankelijk van het type overeenkomst, heb je de keuze op welke manier de ondersteuning 

wordt betaald vanuit je PVB.  

Schematisch ziet het er als volgt uit: 

 

7.1 Overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder 
 

Voor overeenkomsten die je afsluit met een vergunde zorgaanbieder van het VAPH  heb je 

twee mogelijkheden:  

1. Je kiest voor het cash-principe 

De vergunde zorgaanbieder stuurt jou  maandelijks de factuur voor de ondersteuning die is 

gegeven. Jij betaalt deze factuur vanuit je PVB-rekening.   

2. Je kiest voor het voucher-principe  

De vergunde zorgaanbieder stuurt maandelijks de factuur naar het VAPH. Het VAPH doet de 

betaling rechtstreeks aan de vergunde zorgaanbieder met jouw PVB.  

 

Voor welk principe je ook kiest: de kostprijs van de ondersteuning is hetzelfde.  
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7.2 Overeenkomst met Onafhankelijk Leven vzw voor PVB-coaching  
Voor de overeenkomst die je afsluit om beroep te doen op onze PVB-coaching heb je twee 

mogelijkheden: 

1. Je kiest voor het cash-principe 

Onafhankelijk Leven vzw  stuurt jou een factuur voor de ondersteuning die is gegeven. Jij 

betaalt deze factuur vanuit je PVB-rekening aan Onafhankelijk Leven vzw.  

2. Je kiest voor het voucher-principe  

Onafhankelijk Leven vzw  stuurt maandelijks de factuur naar het VAPH. Het VAPH doet de 

betaling rechtstreeks aan Onafhankelijk Leven met jouw PVB.  

 

Voor welk principe je ook kiest: de kostprijs van de ondersteuning is hetzelfde.  

 

7.3 Alle andere overeenkomsten  
 

Alle andere soorten overeenkomsten dat je kan afsluiten (zie hoofdstuk 5, uitgezonderd 5.10) 

kunnen enkel via het cash-principe betaald worden.  

Dit wil zeggen: de facturen komen bij jou toe, die jij zelf betaalt vanuit je PVB-rekening.  

 

7.4  Stortingen van het VAPH bij keuze cash  
 

Als je kiest voor cash wil dit zeggen dat je zelf de facturen gaat betalen voor je ondersteuning. 

Het VAPH verwacht uiteraard niet dat je dit met eigen middelen voorschiet.  

Daarom krijg je een terugvorderbaar voorschot van het VAPH. Dit bedraagt 1/4de van het 

zorggebonden jaarbudget dat je cash inzet .  

Je moet het terugvorderbaar voorschot  zien als een vorm van ‘renteloze lening’ van het VAPH 

aan jou.  

Dit terugvorderbaar voorschot maakt  daarom ook geen deel uit van je PVB. Je mag dit 

terugvorderbaar voorschot  niet zien als extra PVB om te besteden aan ondersteuning. Maar 

als een buffer van het VAPH dat er voor zorgt dat je altijd geld op je PVB-rekening hebt staan 

om de facturen te betalen.  

Je zal dit dan ook moeten terugstorten aan het VAPH op het moment dat je stopt met PVB of 

overschakelt van cash naar voucher.  

Belangrijk om altijd over geld op de PVB-rekening te beschikken is dat je op geregelde 

tijdstippen een kostenstaat indient via mijn VAPH of mail. Meer informatie over het indienen 

van kostenstaten:  zie hoofdstuk 10.  
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Het bedrag dat je ingeeft via een kostenstaat is ook het bedrag dat het VAPH zal bijstorten op 

de PVB-rekening.  Het maximum dat het VAPH jou kan bijstorten is maximum het beschikbare 

cash-budget.  

Voorbeeld 1 

Je totale PVB bedraagt 20.000 euro.  Je zorggebonden budget bedraagt 17.866,71 euro.  

Het terugvorderbaar voorschot  is 4.466,67 euro (1/4de van 17.866,71  euro); afgerond 

betekent dit 4.500 euro.  

Je dient 6  kostenstaten in. Iedere kostenstaat wordt volledig uitbetaald.  

Het PVB wordt in dit voorbeeld  volledig gebruikt. Het VAPH stort dan ook het volledige PVB op 

de rekening, maar na kostenstaat  6 staat er nog steeds het terugvorderbare voorschot van 

4.500 euro op de rekening. Op die manier kan je nooit bij het begin van een nieuw jaar zonder 

geld zitten.  

Je start met 4.500 euro op de PVB-rekening 

 Bedrag 

kostenstaat 

Stand bankrekening na 

indienen kostenstaat 

Storting 

VAPH 

Stand bankrekening 

na storting VAPH 

1. 4.000 euro 500  euro 4.000 euro 4.500 euro 

2. 3.000 euro 1.500 euro 3.000 euro 4.500 euro 

3. 4.000 euro 500 euro 4.000 euro 4.500 euro 

4. 4.400 euro 100 euro 4.400 euro 4.500 euro 

5.  3.000 euro 1.500euro 3.000 euro 4.500 euro 

6. 1.597 euro  2.903 euro 1.597 euro 4.500 euro  

Totaal

: 

20.000 euro   20.000 euro 

(excl TVV) 

4.500 euro (= TVV)  

 

Voorbeeld 2  

Je totale PVB bedraagt 38.432,86 euro  waarvan je 9.246 euro voor dagcentrum gaat gebruiken 

in voucher. Je totale PVB in cash blijft 29.186,86 euro.  

Het terugvorderbaar voorschot wordt berekend op het zorggebonden budget, dwz: 29.186,86 : 

1,1194= 26.073,66 euro. 1/4de van 26.073,66 = 6.518,71euro. Afgerond betekent dit 6.600 

euro.  

Het PVB- cashdeel wordt niet volledig gebruikt, maar er wordt maar 21.500 euro uitgegeven. 

Dan stort het VAPH jou ook deze 21.500 euro terug. Na kostenstaat 5 staat nog steeds het 

terugvorderbare voorschot van 6.600 euro op de rekening.  
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Je start met 6.600 euro op de PVB-rekening 

 Bedrag 

kostenstaat 

Stand bankrekening na 

indienen kostenstaat 

Storting 

VAPH 

Stand bankrekening 

na storting VAPH 

1. 4.000 euro 2.600 euro 4.000 euro 6.600 euro 

2. 3.000 euro 3.6 00 euro 3.000 euro 6.600 euro 

3. 6.000 euro 600 euro 6.000 euro 6.600 euro 

4. 5.500 euro 1.100 euro 5.500 euro 6.600 euro 

5.  3.000 euro 3.600 euro 3.000 euro 6.600 euro 

Totaal

: 

21.500 euro   21.500 euro 

(excl TVV) 

6.600 euro (= TVV)  

 

Wat je in een kalenderjaar niet opgebruikt, kan niet overgedragen worden naar een volgend 

kalenderjaar. De hoogte van je PVB blijft wel steeds gelijk.  

8. Vrij besteedbaar bedrag  
 

Een deel van je PVB is  een  vrij besteedbaar bedrag tussen de 1.800 euro indien je beschikt 

over een PVB-budgetcategorie 1,2,3 of 4 (jaarbudget tot 35.000 euro)  of  3.600 euro als je 

beschikt over een PVB-budgetcategorie tussen  budgetcategorie 5 of 12 (jaarbudget groter of 

gelijk aan 35.000 euro).  

Je kiest dus zelf wat je hiermee doet zonder te moeten bewijzen aan het VAPH wat je ermee 

hebt gedaan.  

Je kan dit vrij besteedbaar bedrag opvragen  aan het VAPH via een kostenstaat,  een formulier 

of via mijn.vaph.be .  

Enkele mogelijkheden waarvoor je dit vrij besteedbaar bedrag kan gebruiken: 

- eten, drinken, ingangsticket van je assistent  

- hotelkamer, vliegtuigticket,…  van je assistent indien je op reis gaat met je assistent 

- benzinevergoeding indien je assistent tijdens de werkuren met haar eigen wagen 

verplaatsingen doet met jou   

Belangrijk: het maakt deel uit van je PVB, dus gebruik je dit om bijvoorbeeld eten of drinken 

van je assistent mee te betalen is dit minder PVB voor ondersteuning.  
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9. Waarvoor mag PVB niet gebruikt 

worden?  
Het PVB is een budget dat je krijgt toegewezen voor de ondersteuning die je dagdagelijks 

nodig hebt te organiseren.  

Er zijn dan ook een aantal zaken waarvoor je dit PVB niet mag gebruiken zoals: 

 de aankoop van hulpmiddelen of voor het financieren van woningaanpassingen; 

 het financieren van medische en paramedische behandelingen, onderzoeken of therapieën 
die tot bevoegdheid van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering behoren, 
ongeacht het feit of ze daadwerkelijk worden terugbetaald.  
Uitgezonderd als deze worden uitgevoerd door  een vergunde zorgaanbieder en ze niet 
wordt terugbetaald door RIZIV mag dit wel met het PVB betaald worden.  

 Woon-en leefkosten (zie 5.10) 

  pedagogische en/of  didactische begeleiding bij studies die overlapt met wat het gewoon 
onderwijs, het buitengewoon onderwijs of het geïntegreerd onderwijs aanbieden. 

 de kosten voor zorg en ondersteuning die al door het agentschap, door de federale, 
communautaire, regionale of lokale overheden worden gesubsidieerd.  Dit om dubbele 
subsidiëring voor dezelfde ondersteuning te vermijden. 
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10. Bewijzen wat je doet met je PVB aan 

het VAPH  
 

Het PVB dat werd toegekend is geld dat je krijgt van de overheid waarvan wordt gevraagd aan 

te tonen of te bewijzen wat je hiermee doet.  

10.1 Overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder en 

bijstandsorganisatie via voucher  
 

Heb je een overeenkomst afgesloten met een vergunde zorgaanbieder en /of een 

bijstandsorganisatie én  gekozen voor het voucher-principe?  

Dan hoef je zelf geen bewijzen te bezorgen aan het VAPH aangezien het VAPH de facturen 

reeds zelf heeft ontvangen en betaalt.  

De overeenkomst die je hebt afgesloten met de vergunde zorgaanbieder of 

bijstandsorganisatie zal de desbetreffende dienst of organisatie ook zelf bezorgen aan het 

VAPH.  

De vergunde zorgaanbieder deelt de volgende gegevens van de overeenkomst mee aan het 
VAPH: 

 de gegevens van de budgethouder 

 de gegevens van de vergunde zorgaanbieder 

 de duur van de overeenkomst 

 de ondersteuningsfuncties die zullen geboden worden en de frequentie ervan 

 het aantal zorg gebonden punten dat op jaarbasis nodig is om de overeenkomst uit te 
voeren 

 
Onafhankelijk Leven (als bijstandsorganisatie)  deelt de volgende gegevens van de 

overeenkomst mee aan het VAPH: 

 de gegevens van de budgethouder 

 de gegevens van de bijstandsorganisatie 

 de duur van de overeenkomst 
 

Het VAPH kijkt deze overeenkomsten na om twee redenen: 
1. Voldoet de overeenkomst aan de voorwaarden die zijn gesteld door het VAPH?  

2. Is de overeengekomen kostprijs tussen jou en  de vergunde zorgaanbieder betaalbaar  met 

de hoogte van jouw PVB? 

Als dit zo is, wordt de overeenkomst goedgekeurd en zullen alle daaruit volgende facturen ook 

betaald kunnen worden met jouw PVB.  

Je kan de gemaakte kosten wel opvolgen in “mijn.vaph”. Dit is de online applicatie van het 

VAPH waar je toegang tot hebt via je identiteitskaart en kaartlezer.  Zie meer informatie in 

10.2. Beschik je niet over een computer of internet? Dan kan je deze opvragen bij Team 

Budgetbesteding van het VAPH.  
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10.2 Overeenkomsten via cash  
 

Heb je gekozen om je ondersteuning zelf te betalen (en dus te werken volgens het cash-

principe)? Dan is het ook jouw taak om aan het VAPH te bewijzen wat je doet met je PVB.  

Het VAPH moet daarom ook eerst weten welk soort overeenkomsten je afsluit.  Je hoeft geen 

kopie op te sturen van de overeenkomst, maar wel enkele gegevens bezorgen uit de 

overeenkomst.  

10.2.1 Gegevens van de overeenkomst bezorgen aan het VAPH  
Deze gegevens kan je op verschillende manieren bezorgen aan Team Budgetbesteding van het 

VAPH: 

1. Online via mijnvaph.be  

Je gaat naar de website www.vaph.be en bovenaan klik je op Mijn VAPH.  

Via mijnvaph.be kan de persoon met de beperking of zijn/haar  wettelijk vertegenwoordiger je  

persoonlijk dossier bij het VAPH online raadplegen. Daarvoor heb je de identiteitskaart en 

pincode van de budgethouder nodig.  

 

 

Je klikt op ‘persoonsvolgend budget’ en links kan je dan klikken op ‘Overeenkomsten’. Je ziet 

een lijst van al je ‘cash’ overeenkomsten, je kan ook kiezen om al je ‘voucher’ overeenkomsten 

te bekijken als die er zijn. Onderaan kan je een overeenkomst toevoegen.  

 

http://www.vaph.be/
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Je moet een type overeenkomsten kiezen. Je kan kiezen uit: 

 

Afhankelijk van het type dat je hebt gekozen, moet je gegevens invullen zoals 

overeengekomen in de overeenkomst.  

Het VAPH kijkt de gegevens na en zal de overeenkomst goedkeuren.  

2. Formulier  per mail of per post  

Je kan de gegevens van de afgesloten overeenkomsten ook bezorgen per mail of per post aan 

Team Budgetbesteding. De contactgegevens van Team Budgetbesteding vind je achteraan 

deze infofiche.  

Je gebruikt hiervoor het formulier ‘een overeenkomst registreren voor de besteding van uw 

PVB in cash’.  Je kan dit vinden op de website van het VAPH: 

http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/11309681Een+overeenkomst+registreren+voor+de+bested

ing+van+uw+PVB+in+cash.html 

Of vraag er naar bij de advieslijn van Onafhankelijk Leven vzw.  

 

http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/11309681Een+overeenkomst+registreren+voor+de+besteding+van+uw+PVB+in+cash.html
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/11309681Een+overeenkomst+registreren+voor+de+besteding+van+uw+PVB+in+cash.html
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10.2.2 Welke gegevens moet je  bezorgen aan Team Budgetbesteding?  

 
Bij een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder: 

 de gegevens van de budgethouder 

 de gegevens van de VAPH- zorgaanbieder 

 de duur van de overeenkomst 

 de ondersteuningsfuncties die zullen geboden worden en de frequentie ervan 

 het bedrag dat op jaarbasis nodig is om de overeenkomst uit te voeren 
 

Bij een overeenkomst met Onafhankelijk Leven vzw: 

 de gegevens van de budgethouder 

 de gegevens van de bijstandsorganisatie 

 de duur van de overeenkomst 
  

Andere overeenkomsten 

 de gegevens van de budgethouder 

 de gegevens van de persoon of organisatie die de zorg en ondersteuning biedt 

 de duur van de overeenkomst 

 prestatieduur 

 kostprijs per uur/maand 

 rijksregisternummer of ondernemingsnummer van de persoon of organisatie die de zorg 
en ondersteuning biedt 

 

10.3  Kostenstaat bezorgen aan Team Budgetbesteding  
 

Pas als je de gegevens van de overeenkomst hebt bezorgd aan het VAPH en het VAPH deze 

heeft goedgekeurd, kan je beginnen met het doorsturen van je gemaakte kosten.  

Door een opsomming van de  betaalde facturen te bezorgen via een kostenstaatformulier of 

via de beveiligde website (“mijn.vaph”) aan Team Budgetbesteding krijg je een aanzuivering op 

je PVB-rekening. Waarmee je de komende maanden opnieuw verder kan.  

Je mag dit zo veel keer doen als je zelf wil of nodig hebt. Het is als budgethouder jouw taak om 

je PVB-rekening in de gaten te houden. 

Advies van ons: indien je ziet dat  je niet meer genoeg geld op de rekening hebt staan om de 

komende twee maanden te betalen, stuur dan zeker je kosten door.  

Waarom twee maanden? Het VAPH heeft maximum 30 dagen de tijd om de ingediende kosten 

uit te betalen.  
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De facturen die je ontvangen hebt moet je niet bezorgen aan het VAPH, maar wel thuis 

bijhouden. 

Deze kunnen steeds later opgevraagd worden door Team Budgetbesteding of bekeken worden 

indien er zorginspectie thuis zou langs komen.  

10.2.2.1 Kostenstaatformulier per post of mail 

Dit kostenstaat formulier is te vinden op de website van het VAPH of kan je vragen aan de 

advieslijn van Onafhankelijk Leven vzw.  

Dit kostenstaatformulier kan je per post of via e-mail bezorgen aan Team Budgetbesteding van 

het VAPH. De contactgegevens van Team Budgetbesteding  vind je achteraan in deze infofiche.  

10.2.2.2 Online via mijn.vaph  

Je gaat naar de website www.vaph.be en bovenaan klik je op Mijn VAPH.  

Via mijnvaph.be kan de persoon met de beperking of zijn/haar  wettelijk vertegenwoordiger je  

persoonlijk dossier bij het VAPH online raadplegen. Daarvoor heb je de identiteitskaart en 

pincode van de budgethouder nodig.  

 

 

Je klikt op ‘persoonsvolgend budget’ en vervolgend klik je ‘budgetlijnen’ aan. 

Onderaan zie je de groene knop ‘PVB-kosten toevoegen’ – via deze knop kan je kosten 

indienen. 

1.Je duidt aan over welke overeenkomst het gaat 

◾ Voorbeeld: Je wil de onkost 50€ lidgeld voor Onafhankelijk leven vzw indienen – Je klikt 

‘cash met bijstandsorganisatie in het kader van het lidmaatschap’ 

2.Je duidt het boekingstype aan 

◾ Voorbeeld: lidgeld bijstandsorganisatie zijn ‘onkosten’ 

3.Je geeft de ’periode’ in waarover het gaat 

◾ Voorbeeld: lidgeld Onafhankelijk Leven 1/1/2017 – 31/12/2017 

4.Je vult de ‘kost’ in 

◾ Voorbeeld: Onafhankelijk leven vzw = 50€ 

http://www.vaph.be/
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5. Referentienummer kost: Hier kan een referentie ingevuld worden bij het registreren van 

kosten. Hierin kan je je eigen nummering bewaren, maar je kan er bijvoorbeeld ook het 

factuurnummer of het nummer van het rekeninguittreksel in vermelden. 

 Het is niet verplicht om dit veld in te vullen, doch kan het invullen voordelen bieden om het 

overzicht te behouden bij het besteden van je budget. 

 Het veld mag maximum 10 tekens bevatten en is dus niet voorzien om bijkomende info op te 

slaan. 

 

Als je al jouw kosten hebt ingediend die je wou indienen, dan klik je op ‘bevestigen’ en 

vervolgens mag je niet vergeten om ook op ‘aanvragen’ te drukken zodat jouw kostenstaat ook 

effectief verstuurd wordt naar het VAPH. 

 

10.4 Laatste kosten van het jaar indienen voor 1 maart van het 

daaropvolgende jaar  
 

PVB is een jaarbudget en volgt het kalenderjaar. Alle kosten van een bepaald kalenderjaar 

moeten voor 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar ingediend zijn bij het VAPH.  

 

10.5 Hulp door een PVB-coach  
 

Je kan beroep doen op een PVB-coach van Onafhankelijk Leven vzw om jou te helpen bij deze 

administratieve kant die komt kijken bij het beheer van je PVB. 

Hiervoor sluit je een overeenkomst af met een PVB-coach en spreek je verder af met jouw 

PVB-coach hoe zij jou hierbij ondersteunt.  

Je kan aan jouw PVB-coach ook een volmacht geven om online de gemaakte kosten door te 

geven. Op die manier heeft de coach jouw identiteitskaart niet nodig om bepaalde kosten door 

te geven.  

Het volmacht formulier kan je vragen aan de advieslijn of je PVB-coach van Onafhankelijk 

Leven vzw.  
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11. Herziening PVB  
Het is mogelijk dat op termijn blijkt dat het PVB dat je nu hebt toegekend gekregen niet 

volstaat om de ondersteuning te organiseren zoals je deze nodig hebt omdat er grote 

veranderingen zijn in je netwerk  (vb alleen gaan wonen) of omdat de ondersteuningsnood 

vergroot is omwille van bijkomende beperkingen.   

Als dit zo is, is er een procedure voorzien die je kan volgen om een herziening/verhoging van je 

PVB aan te vragen.  

De procedure om een herziening aan te vragen ziet er kort samengevat als volgt uit: 

Stap 1: opmaak van een ondersteuningsplan PVB 

Dit ondersteuningsplan PVB bestaat uit verschillende delen waarin wordt gevraagd naar: 

 je persoonlijke gegevens en van je eventuele wettelijk vertegenwoordiger. 

 je huidige situatie: met wie woon je samen, wat kan je zelf, welke hulp krijg je al, waarom 
is de hulp die je krijgt niet voldoende en waarom is er andere hulp of ondersteuning nodig. 

 je vraag naar ondersteuning aan het VAPH. Om deze vraag duidelijk te beantwoorden is 
een proces voor vraagverheldering belangrijk. Deze vraag moet zowel in eigen woorden als 
in termen van ondersteuningsfuncties beschreven worden. De globale 
ondersteuningsfuncties dag- en woonondersteuning druk je uit in dagen/nachten per 
week. De individuele ondersteuningsfuncties psychosociale begeleiding, praktische hulp en 
globale individuele ondersteuning in uren per week. Voor de ondersteuningsfunctie 
‘oproepbare permanentie’ geef je enkel aan of je die nodig hebt of niet. Meer informatie 
over deze ondersteuningsfuncties vind je in hoofdstuk 2. 

 informatie over de dringendheid van je vraag naar PVB 
Je mag dit ondersteuningsplan zelf opmaken, maar je kan ook hiervoor terecht bij 

verschillende instanties. Je kan beroep doen op een dienst ondersteuningsplan (DOP), een 

dienst maatschappelijk werk (DMW) van uw ziekenfonds, een gebruikersorganisatie ... 

Dit ondersteuningsplan kan je zelf opmaken en vind je terug op de website van het VAPH of 

kan je opvragen bij de advieslijn van Onafhankelijk Leven vzw.  

Het ondersteuningsplan PVB is ook digitaal beschikbaar via mijnvaph.be. Je  kan dit plan zelf of 

via een Dienst Ondersteuningsplan indienen via mijn.vaph.be . Dit kan aan de hand van je 

identiteitskaart en een kaartlezer. 

 

Stap 2: opmaak van een multidisciplinair verslag (MDV) 

 De tweede stap in de herzieningsaanvraag van het PVB is het laten opmaken van een 

multidisciplinair verslag (MDV) door een multidisciplinair team (MDT) . 

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. 

Indien uit deze twee stappen 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 Regionale Prioriteiten 

Commissie (RPC).  Zij gaan deze 'meervraag' in één van de 3 prioriteitengroepen toevoegen. 
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Het PVB dat je al hebt, blijft ongewijzigd  tot zolang je meervraag niet wordt toegekend. 

Indien uit deze herzieningsprocedure 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. 

12. PVB en inkomen 
12.1 Voor de persoon met een beperking 

Het PVB is geen inkomen voor de persoon met een beperking. Het is geen ‘persoonlijk 

geld’.  

Je betaalt dus geen belastingen op het PVB. 

Wanneer je start met een PVB, verlies je de premie van de Vlaamse zorgverzekering 

en/of het Basisondersteuningsbudget. Het VAPH geeft zelf jouw gegevens (naam van 

de persoon met een beperking, rijksregisternummer, startdatum en budgethoogte) 

door aan de mutualiteit.   

Het PVB heeft geen invloed op mogelijke inkomens die de persoon met de beperking 

ontvangt. Zo heeft het PVB geen invloed op de integratietegemoetkoming (IT), 

inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), de kinderbijslag, uitkering van de RVA 

of pensioen. 

  

Opgelet! Het PVB kan wél een invloed hebben op je inkomen of uitkeringen als jouw 

assistent bij  jou woont op hetzelfde domicilie-adres.  

 Als het inkomen van één van de personen waarmee je een huishouding vormt 

verandert, dan kan dit jouw inkomen beïnvloeden. Dit gebeurt als je een assistent 

aanwerft waarmee je samenwoont bv. je echtgeno(o)te. Je betaalt met jouw PVB een 

loon aan de assistent. Voor de assistent is dat een inkomen dat – net als ieder ander 

inkomen – belast wordt. Als je met je assistent samenwoont, zal dat inkomen daarom 

ook meetellen om jullie totale inkomen te bepalen.  

Omdat jullie totale inkomen verhoogt, kan je tegemoetkoming verlagen. Informeer 

daarom vooraf bij de dienst van waaruit je een tegemoetkoming krijgt wat de invloed 

kan zijn.  

 12.2 Voor de assistent  
 

Voor de assistent maakt het geen verschil dat zijn loon betaald wordt met een PVB. Het is een 

loon, net als bij iedere andere werkgever waarop hij/zij belast wordt. 
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13. Contactgegevens Team 

Budgetbesteding van VAPH 
Je kan Team Budgetbesteding op verschillende manieren contacteren: 

Via telefoon op 02 225 85 26 

Via mail naar budgetbesteding@vaph.be  

Per post: 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

Zenith gebouw 

Koning Albert II-laan 37 

1030 Brussel 

14. Contactgegevens partnerorganisaties 

Onafhankelijk Leven vzw 
14.1 Securex 

Securex Aalst 

Capucienenlaan 93A 

9300 Aalst 

T +32 53 73 18 11 

aalst@securex.be 

 

Securex Antwerpen 
Jan Van Gentstraat 3 
2000 Antwerpen 
T +32 3 201 36 36 
antwerpen@securex.be 
 
Securex Brugge 
Bevrijdingslaan 37 
8000 Brugge 
T +32 50 45 67 10 
brugge@securex.be 
 

 
Securex Brussel – Merode 
Tervurenlaan 43 
1040 Brussel 
T +32 2 729 92 11 
brussel@securex.be 

mailto:budgetbesteding@vaph.be
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Securex Gent 

Verenigde-Natieslaan 1 

9000 Gent 

T +32 9 235 62 11 

gent@securex.be 

Securex Hasselt 
Prins Bisschopssingel 36 
3500 Hasselt 
T +32 11 29 12 21 
hasselt@securex.be 
 
Securex Koksijde 
Zeelaan 148 
8670 Koksijde 
T +32 58 53 29 29 
koksijde@securex.be 
 

Securex Kortrijk 
Conservatoriumplein 21 
8500 Kortrijk 
T + 32 56 23 68 11 
kortrijk@securex.be 
 
Securex Leuven 
Tiensevest 58 
3000 Leuven 
T +32 16 38 86 11 
leuven@securex.be 
 
Securex Mechelen 
Schaliënhoevedreef 20/Blok D 
2800 MechelenT  
+32 15 29 48 90 
mechelen@securex.be 
 
Securex Oudenaarde 
Beverestraat (naast de Post) 45/0102  
9700 Oudenaarde 
T +32 55 33 39 11 
oudenaarde@securex.be 
 
Securex Roelelare 
Ardooisesteenweg 115 A 
8800 Roeselare 

mailto:mechelen@securex.be
mailto:oudenaarde@securex.be
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T +32 51 26 19 20 
roeselare@securex.be 

 
Securex St-Niklaas 
Mercatorstraat 48 B 
9100 Sint-Niklaas 
T +32 3 778 78 11 
sint-niklaas@securex.be 
 
 

14.2 T-interim 
Antwerpen 

    Frankrijklei 17 2000 Antwerpen 03 201 57 80 antwerpen@t-interim.be 

Antwerpsestraat 90 2850 Boom 03 844 80 51 boom@t-interim.be 

Stationsstraat 5-7 2440 Geel 014 58 48 94 geel@t-interim.be 

Bovenrij 35 bus 1 2200 Herentals 014 23 39 43 herentals@t-interim.be 

Vrijheid 220 2320 Hoogstraten 03 320 25 80 hoogstraten@t-interim.be 

Stationsstraat 56 2950 Kapellen 03 317 02 90 kapellen@t-interim.be 

Antwerpsesteenweg 247 2390 Malle 03 309 97 20 malle@t-interim.be 

Bredabaan 373 2170 Merksem 03 800 55 70 merksem@t-interim.be 

Antwerpsestraat 76 2640 Mortsel 03 448 06 88 mortsel@t-interim.be 

De Merodelei 79 2300 Turnhout 014 42 27 31 turnhout@t-interim.be 

 

Brussel 
    Wayezstraat 147 1070 Anderlecht 02 526 12 30 anderlecht@t-interim.be 

Nieuwstraat 6 1730 Asse 02 531 12 70 asse@t-interim.be 

Ninoofsesteenweg 26 1500 Halle 02 600 10 10 halle@t-interim.be 

Stationsstraat 26/10 1930 Zaventem 02 725 52 66 zaventem@t-interim.be 

 

Limburg 
    Witte Torenstraat 2/H0/1 3960 Bree 089 46 90 60 bree@t-interim.be 

Europalaan 61 3600 Genk 089 32 25 00 genk@t-interim.be 

Demerstraat 93 3500 Hasselt 011 26 49 90 hasselt@t-interim.be 

Vredelaan 18 3530 Houthalen 011 81 08 10 houthalen@t-interim.be 

Kerkplein 13 3920 Lommel 011 55 21 40 lommel@t-interim.be 

Pauwengraaf 11 3630 Maasmechelen 089 46 08 10 maasmechelen@t-interim.be 

Abdijstraat 2 3800 Sint-Truiden 011 70 10 00 sint-truiden@t-interim.be 

Diesterstraat 16 3980 Tessenderlo 013 67 09 70 tessenderlo@t-interim.be 

Kloosterstraat 2 3700 Tongeren 012 39 85 00 tongeren@t-interim.be 

 

Oost-Vlaanderen 
    Molenstraat 23 9300 Aalst 053 76 76 66 aalst@t-interim.be 

Oude Zandstraat 12 9120 Beveren 03 750 24 90 beveren@t-interim.be 

Tolpoortstraat 22 bus 1 9800 Deinze 09 292 40 60 deinze@t-interim.be 

Brusselsestraat 100 9200 Dendermonde 052 20 27 32 dendermonde@t-interim.be 

Markt 97 9900 Eeklo 09 218 88 10 eeklo@t-interim.be 

H. Lippensplein 24 9000 Gent 09 269 89 50 gent@t-interim.be 

Stationsstraat 10 9160 Lokeren 09 326 98 90 lokeren@t-interim.be 

Markt 36 9700 Oudenaarde 055 33 45 90 oudenaarde@t-interim.be 

mailto:roeselare@securex.be
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Mai Zetterlingestraat 10 9042 Sint-Kruis-Winkel 09 218 18 91 zeehaven@t-interim.be 

Parklaan 13A 9100 Sint-Niklaas 03 760 15 50 sint-niklaas@t-interim.be 

Grote Markt 74 9060 Zelzate 09 326 84 60 zelzate@t-interim.be 

 

Vlaams-Brabant 
    Leuvensestraat 32 3200 Aarschot 016 66 00 10 aarschot@t-interim.be 

Stationsstraat 11 3150 Haacht 016 60 74 07 haacht@t-interim.be 

Vaartkom v19 3000 Leuven 016 29 09 10 leuven@t-interim.be 

Hennemarkt 6 3300 Tienen 016 80 50 16 tienen@t-interim.be 

Bergstraat 56 2220 Heist o/d Berg 015 24 38 50 heist-op-den-berg@t-interim.be 

Antwerpsestraat 115 - 117 2500 Lier 03 800 55 90 lier@t-interim.be 

Graaf van Egmontstraat 15 2800 Mechelen 015 27 81 37 mechelen@t-interim.be 

Stationsstraat 38 b 2870 Puurs 03 899 44 81 puurs@t-interim.be 

Stationlei 76 bus 0/2 1800 Vilvoorde 02 253 98 63 vilvoorde@t-interim.be 

 

West-Vlaanderen 

    Smedenstraat 52 8000 Brugge 050 44 20 44 brugge@t-interim.be 

Schoolplein 1 8600 Diksmuide 051 66 00 10 diksmuide@t-interim.be 

Vooruitgangstraat 5 8900 Ieper 057 21 89 22 ieper@t-interim.be 

Doorniksestraat 6 8500 Kortrijk 056 25 36 90 kortrijk@t-interim.be 

Rijselstraat 12 8930 Menen 056 23 87 60 menen@t-interim.be 

Ernest Feysplein 15 8400 Oostende 059 80 89 00 oostende@t-interim.be 

Noordstraat 55 8800 Roeselare 051 20 70 33 roeselare@t-interim.be 

Kortrijkstraat 31 8700 Tielt 051 40 41 16 tielt@t-interim.be 

Westerlaan 3 bus 1 8790 Waregem 056 60 99 10 waregem@t-interim.be 

 

 

14.4 Ado Icarus 
 

Ado Icarus is telefonisch bereikbaar elke weekdag van 9u-12u  op het nummer van 011/85 84 

66. 

Je kan mailen naar vrijwilligers@ado-icarus.be .  

Website: www.vrijwilligerswerking.be 

14.5 Hendriks 
HENDRIKS LOMMEL 
Waterrijtstraat 24 
3920 Lommel 
011/80.98.98 
info@hendriks.be 

HENDRIKS MELSBROEK 
Perksesteenweg 35D 
1820 Melsbroek 
02/752.98.00 
info.melsbroek@hendriks.be 

mailto:vrijwilligers@ado-icarus.be
http://www.vrijwilligerswerking.be/
http://www.hendriks.be/klantportalpaginas/ohendriks-lommel
mailto:info@hendriks.be
http://www.hendriks.be/klantportalpaginas/ohendriks-melsbroek
mailto:info.melsbroek@hendriks.be
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HENDRIKS GENT 
Ottergemsesteenweg-Zuid 680 
9000 Gent 
09/216.80.20 
info.gent@hendriks.be 

HENDRIKS ANTWERPEN 
Neerlandweg 17 
2610 Wilrijk 
03/286.44.40 
info.antwerpen@hendriks.be 

HENDRIKS JUMET (CHARLEROI) 
Chaussée de Bruxelles 161D 
6040 Jumet 
071/25.86.90 
info.wallonie@hendriks.be 

Naast bovenstaande kantoren beschikt Hendriks nog over deze stelplaatsen: 

Hendriks Roeselare 

Kazandstraat 55 

8800 Roeselare 

==> contacteer via Hendriks Gent 

Hendriks Geel / Turnhout 

==> contacteer via Hendriks Antwerpen 

Hendriks Hasselt 

==> contacteer via Hendriks Lommel 

Hendriks Luik 

Avenue Joseph Prevers 29 

4020 Luik 

==> contacteer via Hendriks Jumet 

Hendriks Bergen 

Avenue François Andre 18 

7012 Bergen 

==> contacteer via Hendriks Jumet 

 

 

 
 

 

http://www.hendriks.be/klantportalpaginas/ohendriks-gent
mailto:info.gent@hendriks.be
http://www.hendriks.be/klantportalpaginas/ohendriks-antwerpen
mailto:info.antwerpen@hendriks.be
http://www.hendriks.be/klantportalpaginas/ohendriks-jumet
mailto:info.wallonie@hendriks.be

