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Aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen (voorheen aanvraag voor  

ondersteuning- A001-formulier) 

Het aanvraagformulier Aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen (voorheen Aanvraag voor 

ondersteuning en  A001-formulier) kan gebruikt worden bij een aanvraag voor hulpmiddelen en 

aanpassingen of een vraag voor W1 (verplaatsings-en verblijfskosten, gewoon onderwijs).  

Dit document kan niet gebruikt worden als aanvraagformulier voor een persoonlijk assistentiebudget of 

persoonsvolgend budget (PVB). 

 

ADL 

ADL staat voor Activiteiten Dagelijks Leven. Het gaat hierbij om wassen, eten, aankleden, 

toiletgang, enz.  Voor mensen met een handicap is het niet altijd mogelijk om deze activiteiten 

zelfstandig te verrichten. Deze mensen kunnen beroep doen op ADL-assistentie die hen hierin 

bijstaat.  

 

Advieslijn 

De advieslijn van Onafhankelijk Leven vzw is een gratis dienstverlening die aangeboden wordt 

aan iedereen die vragen heeft over PAB en PVB. Je kan de advieslijn elke werkdag telefonisch 

bereiken tussen 9 uur en 12 uur en tussen 13 uur en 17 uur.  Mailen kan ook via 

advies@onafhankelijkleven.be of een bericht nalaten via onze facebookpagina 

https://www.facebook.com/OnafhankelijkL/. Zie ook Onafhankelijk Leven vzw, PAB 

 

ALS  

ALS staat voor Amytrofe Lateraal Sclerose. Dit is een neuromusculaire, niet-besmettelijke 

aandoening waarbij er verlies van spierweefsel optreedt bij volwassenen.  Er is nog geen 

behandeling of preventiemethode bekend. Zie ook  Spoedprocedure 

 

Ambassadeurs 

De ambassadeurs zijn vrijwilligers die de missie, visie en standpunten van Onafhankelijk Leven 

uitdragen. Ze vertegenwoordigen Onafhankelijk Leven op conferenties, vergaderingen, 

infodagen, startersdagen of in de pers en ze leiden ook PAB groepen. Ze doen hun persoonlijke 

verhaal in bijvoorbeeld scholen of bij politici. Deze personen zijn zelf ook budgethouder. Zie 

ook Budgethouder 

 

Ambulante diensten 

Bij ambulante diensten vindt er geen opname plaats. De zorg is extramuraal (buiten de muren) 

en wordt niet verleend in een instelling. Voorbeelden zijn: dienst voor thuisbegeleiding, 

begeleid wonen, WOP (wonen onder begeleiding van een particulier). 
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Automatische toekenningsgroepen 

Automatische toekenningsgroepen zijn groepen van personen met een handicap die de hoogste 

prioriteit krijgen en op zeer korte termijn een budget ter beschikking gesteld zien.  

Er worden door de Vlaamse Regering vier automatische toekenningsgroepen vooropgesteld. Zie ook 

PVB na noodsituatie, Spoedprocedure, Maatschappelijke noodzaak en overgang minderjarigen-

meerderjarigen. 

 

Begeleid wonen 

Diensten begeleid wonen richten zich tot volwassenen met een beperking die zelfstandig of in 

een kleine groep wonen, en enkele uren per week nood hebben aan begeleiding. De 

(ambulante) begeleiding van een dienst begeleid wonen kan zowel praktische ondersteuning 

bij dagdagelijkse activiteiten als psychosociale begeleiding (opvoeding kinderen, relaties) zijn. 

De zorgvorm begeleid wonen staat open voor alle vormen van beperkingen. De kosten voor 

ondersteuning binnen deze woonvorm kunnen betaald worden met PVB. Je staat zelf in voor 

de betaling van de woon- en leefkosten. 

 

Begeleid zelfstandig wonen 

In Vlaanderen is begeleid zelfstandig wonen een voorziening van de bijzondere jeugdzorg. Het 

wordt aan jongvolwassenen die in een pleeggezin of opvangtehuis verblijven toegestaan als 

overgang naar volledige zelfstandigheid bij hun meerderjarigheid. 

 

Beheerskosten 

Beheerskosten zijn de 11,94% budget, berekend op het deel zorggebonden budget dat hij 

besteed bij een niet-vergunde zorgaanbieder, die een budgethouder ontvangt bij zijn budget. 

Op de PVB kostenstaat wordt geen verschil gemaakt tussen zorggebonden budget en 

beheerskosten. 

 

BPN-waarden 

Dit instrument werd vroeger gebruikt bij de inschaling om het aantal uur en de soort 

assistentie in parameters uit te drukken. Op heden wordt hiervoor het zorgzwaarte-instrument 

gebruikt. (zie ZZI) 

Zie ook Inschaling en Budgetcategorie 

De budgetcategorie geeft de hoogte van het budget aan. 

De tabellen van PVB en PAB komen niet overeen. Dat wil dus zeggen dat categorie III van de 

PVB-tabel niet dezelfde is dan categorie III van de PAB-tabel. De budgetten van PVB liggen 

hoger. Had jij al een PAB en gaat dat over in PVB, dan krijg je niet automatisch een hoger 

budget. Jouw budgethoogte blijft hetzelfde. Zat je in een voorziening? En krijg je nu een PVB? 

Dan krijg je een budgetcategorie toegewezen. 

Er zijn, zowel bij PAB als PVB 12 mogelijke budgetcategorieën. Binnen het PAB wordt het 

budget daarbij, via een sociaal secretariaaat, cash besteed. Het PVB kan ingezet worden via 

een voucher, cash of een combinatie van beide systemen. 

 

1. PVB-budgetten 2016 

Budgetcategorie I     >  10.000 euro 

Budgetcategorie II    >  14.000 euro 
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Budgetcategorie III   >  20.000 euro 

Budgetcategorie IV   >  27.500 euro 

Budgetcategorie V    >  35.000 euro 

Budgetcategorie VI   >  41.000 euro 

Budgetcategorie VII  >  43.500 euro 

Budgetcategorie VIII >  45.000 euro 

Budgetcategorie IX   >  49.000 euro 

Budgetcategorie X    >  58.000 euro 

Budgetcategorie XI   >  72.000 euro 

Budgetcategorie XII  >  85.000 euro 

 

2. PAB-budgetten 2016 

Budgetcategorie I     >  9 684.75 euro 

Budgetcategorie II    >  12 913.01 euro 

Budgetcategorie III   >  16 141.26 euro 

Budgetcategorie IV   >  19 369.51 euro 

Budgetcategorie V    >  22 597.26 euro 

Budgetcategorie VI   >  25 826.01 euro 

Budgetcategorie VII  >  29 054.26 euro 

Budgetcategorie VIII >  32 282.51 euro 

Budgetcategorie IX   >  35 510.78 euro 

Budgetcategorie X    >  38 739.03 euro 

Budgetcategorie XI   >  41 967.28 euro 

Budgetcategorie XII  >  45 195.53 euro 

 

Budgetcategorie 

De budgetcategorie geeft de hoogte van het budget aan. 

De tabellen van PVB en PAB komen niet overeen. Dat wil dus zeggen dat categorie III van de 

PVB-tabel niet dezelfde is dan categorie III van de PAB-tabel. De budgetten van PVB liggen 

hoger. Had jij al een PAB en gaat dat over in PVB, dan krijg je niet automatisch een hoger 

budget. Jouw budgethoogte blijft hetzelfde. Zat je in een voorziening? En krijg je nu een PVB? 

Dan krijg je een budgetcategorie toegewezen. 

Er zijn, zowel bij PAB als PVB 12 mogelijke budgetcategorieën. Binnen het PAB wordt het 

budget daarbij, via een sociaal secretariaaat, cash besteed. Het PVB kan ingezet worden via 

een voucher, cash of een combinatie van beide systemen. 

 

3. PVB-budgetten 2016 

Budgetcategorie I     >  10.000 euro 

Budgetcategorie II    >  14.000 euro 

Budgetcategorie III   >  20.000 euro 

Budgetcategorie IV   >  27.500 euro 

Budgetcategorie V    >  35.000 euro 

Budgetcategorie VI   >  41.000 euro 

Budgetcategorie VII  >  43.500 euro 

Budgetcategorie VIII >  45.000 euro 

Budgetcategorie IX   >  49.000 euro 

Budgetcategorie X    >  58.000 euro 

Budgetcategorie XI   >  72.000 euro 

Budgetcategorie XII  >  85.000 euro 
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Budgetcategorie VIII >  32 282.51 euro 

Budgetcategorie IX   >  35 510.78 euro 

Budgetcategorie X    >  38 739.03 euro 
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Budgethouder 

Een budgethouder is een persoon die een PAB of een PVB heeft. De budgethouder is niet 

noodzakelijk de persoon met een beperking. Ook een ouder of een wettelijke 

vertegenwoordiger van de persoon met een beperking kan het budget beheren en dus 

budgethouder zijn. Zie ook PAB, PVB, Voogd ad hoc 

 

Bijstandsorganisatie 

Een bijstandsorganisatie (op heden zijn er 5), voorheen budgethoudersvereniging, helpt PVB-

budgethouders bij de opstart en het beheer van hun persoonsvolgend budget en de 

organisatie van hun ondersteuning. 

Een bijstandsorganisatie kan ook de PAB-budgethouders deskundig advies verlenen over hun 

verplichtingen en activiteiten als werkgever (aanwerving van assistenten, richtlijnen van het 

VAPH, overeenkomsten, reglementering interimarbeid enzoverder). 

De organisatie ondersteunt ook kandidaat-budgethouders en verdedigd de belangen van 

budgethouders en wachtenden. 

Zie ook Onafhankelijk Leven vzw, PGB,  PAB 

 

CBD 

Cortico-basale degeneratie is een zeldzame hersenziekte met taal- en aandachtstoornissen 

waarbij typisch voornamelijk de linker- en rechterzijde van de hersenen wordt aangetast en 

mogelijk ook met rechts- of linkszijdige motorische problemen. Zia ook Spoedprocedure 

Zie ook Spoedprocedure 

 

Creditnota 

Dit is een administratief bewijs dat je te veel geld hebt betaald aan een bepaald bedrijf. Je 

krijgt eigenlijk een negatieve factuur. Dit wil zeggen dat je geld terugkrijgt. 

 

Op de PVB kostenstaat is het mogelijk een creditnota in te geven indien het gaat om een 

terugbetaling. Belangrijk is GEEN negatief bedrag te vermelden in de kostenstaat. 
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Contactpersoon-aanmelder 

Om de aanvraagprocedure bij de intersectorale toegangspoort op te starten (PAB), neemt u 

contact op met een dienst die uw 'contactpersoon-aanmelder', de vroegere contactpersoon, 

kan zijn. Voor personen met een handicap zijn dat multidisciplinaire teams die erkend zijn door 

het agentschap Jongerenwelzijn. U vindt ze terug via de website van het agentschap 

Jongerenwelzijn(opent nieuw venster). 

Samen met uw contactpersoon-aanmelder, vult u het 'aanmeldingsdocument (A-document)' 

in. Uw contactpersoon-aanmelder bezorgt dat document, samen met andere nodige 

documenten, aan de toegangspoort. 

Uw contactpersoon-aanmelder volgt samen met u het hele verloop van de procedure op. 

 

Binnen de persoonsvolgende financiering wordt niet meer gesproken van een contactpersoon. 

Voor advies en begeleiding voor de aanvraag en opvolging van het persoonsvolgend budget 

kan u op heden terecht bij de Diensten Ondersteuningsplan, Diensten Maatschappelijk Werk, 

Gebruikersraden en Multidisciplinaire Teams. 

 

CRZ 

De Central Registratie van Zorgvragen verloor op 1 mei 2016 haar bestaansreden. Actieve 

zorgvragen die op deze datum met een actieve zorgvraag geregistreerd stonden op de CRZ 

werden door het VAPH, samen met de betrokken contactpersoon, omgezet in een vraag naar 

een persoonsvolgend budget (PVB). De CRZ-vragen werden omgezet in termen van 

ondersteuningsfuncties, waarbij per functie een frequentie wordt aangegeven (aantal 

dagen/nachten/uren per week: 

- woonondersteuning 

- dagondersteuning 

- individuele praktische hulp 

- psychosociale begeleiding 

- globale individuele ondersteuning 

- oproepbare permanentie  

De niet-actieve vragen op de CRZ werden beantwoord met een aanbod van Rechtstreeks 

toegankelijke hulp of mogelijkheden om de vraag te herformuleren. 

 

Deskundigencommissie 

Deze commissie beslist op basis van de inschaling over de toekenning en de hoogte van je PAB. 

De deskundigencommissie is een onderdeel van het VAPH. Zie ook PAB en VAPH.  

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering werd de taak van de 

deskundigencommissie overgenomen door de Intersectorale Toegangspoort, voor PAB, en het 

Multidisciplinair Team voor PVB.  

 

Dienstencheques 

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiële 

bijdrage levert. Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn 

hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen 

op huishoudhulp. 
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Een meerderjarige budgethouder kan een werknemer inhuren voor huishoudelijk werk (zowel 

bij hem thuis als buiten zijn woning). Het loon van deze werknemer wordt betaald met 

dienstencheques. Dit is een gesubsidieerd systeem waardoor het loon maar 9 euro per uur 

kost. Met het PAB en PVB kan je assistenten in dienst nemen via dienstencheques. Zie ook 

PAB, PWA 

  

Directe financiering 

Directe financiering is een methode waarbij de persoon met een ondersteuningsnood zelf een 

budget in handen krijgt om zijn zorg te organiseren. Het budget wordt toegekend op basis van 

de individuele nood. Dankzij directe financiering hebben personen veel meer zeggenschap 

over hun eigen leven. 

 Het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en persoonsvolgend budget (PVB) is een manier van 

directe financiering van de zorg.  

 

Directe kosten  

Dit zijn de kosten die rechtstreeks vloeien uit het werk van je assistenten. Het gaat om de 

lonen, kosten van het sociaal secretariaat, enz. zie ook indirecte kosten, PAB, Kostenstaat 

 en PAB en PVB-coach 

 Binnen de persoonsvolgende financiering is de opsplitsing directe en indirecte kosten niet 

meer van toepassing. Zie vrij besteedbaar budget. 

 

Dubbele  subsidiëring 

Erkendevoorzieningen krijgen van het VAPH subsidies voor hun werking. Het PGB PA en PVB 

zijn is ook gefinancierd door het VAPH. Als de budgethouder de gesubsidieerde prijs betaalt, 

zou er een dubbele financiering ontstaan, en dat mag niet. Om deze dubbele financiering te 

vermijden moeten de bewijzen van de gemaakt kosten bewaard worden.  Daarom moet de 

budgethouder onderhandelen over een andere prijs. Zie ook VAPH, PGB en Budgethouder. 

 

EEP 

Eigenhandig Ervaringsdeskundig Plan. Dit is een methode van vraagverduidelijking,  waarbij 

men in zeven sessies een plan opstelt om inzicht te krijgen in jouw situatie. Tijdens een EEP 

bespreek je wat je wil in groep. Je bespreekt je plannen dus met andere mensen met een 

handicap. Je luistert naar elkaar en naar elkaars dromen. Dit biedt jou nieuwe inzichten en 

toekomstdromen. Deze sessies worden georganiseerd door Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. 

Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) 

Om een persoonsvolgend budget aan te vragen start de persoon met een handicap in eerste 

instantie met het opmaken van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget 

(afgekort tot OP PVB).  

 

Ecocheques 

Als u in de privésector werkt, is het mogelijk dat u van uw werkgever ecocheques krijgt. De 

ecocheque is een extralegaal voordeel, iets wat u boven op uw loon krijgt. Er hoeven geen 

belastingen of sociale lasten op betaald te worden. Daardoor vallen ecocheques minder duur 

uit voor uw werkgever en tegelijk houdt u er netto meer aan over. 
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Met de ecocheques kunt u welbepaalde ecologische producten en diensten aankopen. In veel 

gevallen kunt u er ook de plaatsing, de herstelling en het ouderhoud van die producten mee 

betalen. Alle goederen en diensten staan opgesomd in een officiële lijst, die is opgebouwd 

rond drie categorieën: 

• ecologische producten en diensten 

• duurzame mobiliteit en vrije tijd 

• hergebruik, recyclage en afvalpreventie. 

Op www.onafhankelijkleven.be  vind je een uitgebreide infomap hierover. Zie ook  

Geschenkencheque 

Eenmalige premie 

Dit is een premie die u geeft aan uw PAB of PVB assistent, omdat hij volgens u uitzonderlijke 

prestaties heeft geleverd. De eenmalige premie mag maximaal één maandloon bedragen en is 

onderhevig aan RSZ en bedrijfsvoorheffing. De kost van de eenmalige premie geeft geen recht 

op VIA4-middelen. 

Zie ook RSZ, Eindejaarspremie 

  

Eindafrekening 

Bijstopzetting van zowel het PAB als het PVB budget wordt een eindafrekening opgemaakt. 

Ook bij stopzetting van besteding van het PVB budget in cash wordt een eindafrekening 

opgemaakt. Een eindafrekening is een slotbalans die door het vaph wordt opgemaakt na 

ontvangst van de laatste kosten, rekening houdend met de laatste bijstarting en het resterend 

werkkapitaal (bij PAB) en de bedragen in wacht (bij PVB). 

Op het einde van elk jaar kijken zowel kijkt de PAB-cel als de PGB-cel de uitgaven van de 

budgethouders na. Ook als een budgethouder overlijdt, wordt er een eindafrekening gemaakt. 

Zie ook de PAB-cel, PGB-cel, VAPH en Budgethouder. 

 

Eindejaarspremie 

Dit is een premie die u op het einde van het jaar kan geven aan uw persoonlijk assistent. Deze 

mag maximaal één maandloon bedragen. Let wel: de eindejaarspremie is onderworpen aan 

RSZ en bedrijfsvoorheffing en een verworven recht voor de assistentie. Zie ook Persoonlijke 

Assistent, RSZ, Eenmalige premie 

 

Ervaringsdeskundigen 

Ervaringsdeskundigen zijn mensen die zelf een beperking hebben of het leven met een 

beperking van dichtbij meemaken of meegemaakt hebben. Het kan hier dus ook gaan over 

ouders van een kind met een beperking, andere familieleden, voormalig persoonlijk 

assistenten , enzovoort.  De organisatie Onafhankelijk Leven vzw gaat ervan uit dat 

ervaringsdeskundigen door hun ervaring expertise hebben opgebouwd die niet op dezelfde 

manier kan worden opgebouwd door iemand die deze ervaring niet heeft. Enkele van deze 

ervaringsdeskundigen van Onafhankelijk Leven vzw zet zich als ambassadeur in.  
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De ambassadeurs zijn vrijwilligers die de missie, visie en standpunten van Onafhankelijk Leven 

uitdragen. Ze vertegenwoordigen Onafhankelijk Leven op conferenties, vergaderingen of in de 

pers. Ze doen hun persoonlijke verhaal in bijvoorbeeld scholen of bij politici.  Zie ook 

Onafhankelijk Leven vzw, EEP. 

 

FAM 

Een Flexibel Aanbod Meerderjarigen is een nieuw stelsel voor voorzieningen voor 

meerderjarigen na de installatie van de persoonsvolgende financiering om flexibeler te kunnen 

ingaan op ondersteuningsvragen.  

 

FOD 

Federale Overheidsdienst, de vroegere ministeries. Er zijn verschillende FOD’s, o.a. van 

Volksgezondheid, Sociale Zaken, Financiën, ... Zie FOD Sociale Zekerheid. 

 

FOD Sociale Zekerheid 

Federale overheidsdienst van de sociale zekerheid, het vroegere ministerie van sociale zaken, 

zorgt voor een inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming  bij het verlies van een 

beroepsinkomen, een aanvullend inkomen bij bepaalde sociale lasten (kinderbijslag), een 

rustpensioen, een invaliditeitspensioen, een tegemoetkoming hulp aan bejaarden of een 

bijstandsinkomen. 

 

Gebruikersorganisaties 

Organisaties die personen met een beperking samenbrengen. Deze organisaties komen 

rechtstreeks voort uit de persoonlijke betrokkenheid van enkele mensen, die zich verenigden 

om zo rechtstreeks met de overheid te kunnen spreken en voor hun rechten op te komen. Er 

zijn ook in andere sectoren gebruikersorganisaties, bv de vakbonden. Zie ook Onafhankelijk 

Leven vzw. 

 

Geschenkencheque 

In het kader van PAB kan je jouw assistent geschenkcheques geven. Deze cheques mogen ten 

hoogste 35 euro per assistent bedragen. Dit is een beloningssysteem. Binnen het PVB ken een 

vrij beschikbaar deel van het budget aangevraagd worden, waarmee naar wens een geschenk 

kan gegeven worden aan de assistent. Zie ook Ecocheques 

Als u in de privésector werkt, is het mogelijk dat u van uw werkgever ecocheques krijgt. De 

ecocheque is een extralegaal voordeel, iets wat u boven op uw loon krijgt. Er hoeven geen 

belastingen of sociale lasten op betaald te worden. Daardoor vallen ecocheques minder duur 

uit voor uw werkgever en tegelijk houdt u er netto meer aan over. 

Met de ecocheques kunt u welbepaalde ecologische producten en diensten aankopen. In veel 

gevallen kunt u er ook de plaatsing, de herstelling en het ouderhoud van die producten mee 

betalen. Alle goederen en diensten staan opgesomd in een officiële lijst, die is opgebouwd 

rond drie categorieën: 

• ecologische producten en diensten 

• duurzame mobiliteit en vrije tijd 

• hergebruik, recyclage en afvalpreventie. 
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GON-begeleiding 

Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt GON-begeleiding vervangen door ondersteuning voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Om leerlingen met een handicap of met leer- 

en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school, wordt 

hierbij voor alle leerlingen een specifiek zorgbeleid uitgewerkt. 

 

GRIP 

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap. GRIP is een burgerrechtenorganisatie 

en streeft naar gelijke rechten en kansen voor iedereen, in de eerste plaats mensen met een 

handicap. Zie ook www.gripvzw.be  

 

Herziening  

PAB 

Je kan een herziening van je PAB vragen bij een sterke toename van je zorgbehoefte of een 

verandering in je thuissituatie. Ook van op de wachtlijst kan je een herziening aanvragen: je 

hoeft dus helemaal nog geen PAB te hebben.  

Een herziening aanvragen heeft enkel nut wanneer er een “manifeste toename van de 

zorgbehoefte” is. Zo’n manifeste toename van de zorgbehoefte vloeit voort uit blijvende 

wijzigingen in je beperking of je gezins- of leefsituatie. Zie ook PAB 

  

PVB 

Een herziening van een eerder genomen beslissing voor een Persoonsvolgend Budget (PVB) is 

mogelijk onder bepaalde voorwaarden en kan zowel op initiatief van de persoon met een 

handicap, zijn wettelijk vertegenwoordiger of zijn bewindvoerder als van het VAPH gevraagd 

worden.  

 

De situatie van de persoon met een handicap moet in belangrijke mate veranderd zijn sinds de 

recentste beslissing over de toewijzing van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke 

zorg en ondersteuning door het agentschap. De verandering moet dus een duidelijk effect 

hebben op de ondersteuningsnood waardoor die sneller dan voorzien noodzakelijk is of 

waardoor het oorspronkelijk toegekende budget niet meer correct is.  

De aanvraagprocedure is afhankelijk van het effect dat de gewijzigde situatie heeft, een 

aangepast budget en/of een snelle toegang tot het budget. 

 

Inclusie 

De volwaardige insluiting van achtergestelde groepen in de samenleving zoals personen met 

een beperking. Deze visie gaat uit van gelijkwaardige rechten en plichten voor iedereen, zie 

ook Onafhankelijk Leven vzw, Grip vzw. 

 

Indirecte kosten 

Indirecte kosten zijn kosten die niet rechtstreeks voortvloeien uit de tewerkstelling van 

assistenten (zoals bureaumateriaal, postzegels, telefoon). Ook tickets van je assistent  vallen 

hieronder. Indirecte kosten mogen jaarlijks ten hoogste 5% van je PAB uitmaken. Zie ook 

directe kosten, PAB, Kostenstaat 
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Binnen de persoonsvolgende financiering is de opsplitsing directe en indirecte kosten niet 

meer van toepassing. Zie vrij besteedbaar budget. 

 

Inkomensvervangende tegemoetkoming 

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen die 

door hun handicap niet kunnen werken of slechts 1/3
e
 kunnen verdienen dan wat gezonde 

mensen op de algemene arbeidsmarkt kunnen verdienen. Aan deze tegemoetkoming zijn 

echter een paar voorwaarden gekoppeld namelijk:  nationaliteit, woonplaats, leeftijd, 

inkomsten ( zowel van de persoon met een handicap als van de persoon met wie hij 

samenwoont). Zie ook Integratietegemoetkoming. 

 

Integratietegemoetkoming 

Een integratietegemoetkoming is een vervangingsinkomen voor personen tussen 20 en 66 jaar 

die, omwille van een handicap, ernstige moeilijkheden hebben bij het uitvoeren van dagelijkse 

activiteiten (koken, eten, zich wassen, poetsen, …) waardoor hun zelfredzaamheid sterk 

verminderd is. 

Ook voor deze tegemoetkoming zijn er voorwaarden op vlak van leeftijd, erkenning als 

persoon met een handicap, nationaliteit, domicilie en verblijf in België en bepaalde 

inkomensgrenzen niet overschrijden. Zie FOD Sociale Zekerheid en inkomensvervangende 

tegemoetkoming. 

 

Intersectorale toegangspoort 

Minderjarigen die nog niet erkend zijn door het VAPH als persoon met een handicap, moeten 

hun eerste aanvraag voor hulpmiddelen indienen bij de intersectorale toegangspoort(opent 

nieuw venster) (ITP), een dienst van het agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid. 

Om de procedure op te starten, neemt u contact op met een multidisciplinair team (MDT), dat 

erkend is om minderjarigen te begeleiden bij hun aanvraag bij de intersectorale 

toegangspoort. 

Het team maakt een aanvraagdocument (A-document) op en bezorgt dat aan de intersectorale 

toegangspoort. 

Minderjarigen die al erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH vóór 1 maart 

2014 of die voor de tweede of volgende keer een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of 

aanpassingen vragen, moeten geen aanvraag meer indienen via de intersectorale 

toegangspoort. Zij volgen dezelfde aanvraagprocedure als die voor meerderjarigen bij het 

VAPH. 

 

Kandidaat-budgethouder 

Een kandidaat-budgethouder is een persoon met een handicap die een aanvraag formuleerde 

voor een persoonlijk assistentie budget of persoonsvolgend budget en wacht op een reactie 

ivm ondersteuning van het vaph. 

Onafhankelijk Leven vzw treedt op als contactpersoon voor deze personen en volgt de vraag 

mee op. 

Zie ook PAB 
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Kortverblijf 

Wanneer  er door omstandigheden niemand voor jou kan zorgen en je tijdelijk ergens anders 

moet verblijven, kan je een beroep doen op een voorziening  met kortverblijf. Binnen het 

VAPH zijn er zowel voorzieningen die uitsluitend kortverblijf aanbieden en voorzieningen die 

één of twee plaatsen voor kortverblijf ter beschikking hebben. In principe kan men per 5 jaar 

ten hoogste 92 kortverblijfdagen benutten, maar afwijkingen zijn mogelijk. Zie ook VAPH. 

 

Kostenstaat 

Dit is een formulier dat zowel de PAB- als PGB-budgethouders als de PVB-budgethouders 

moeten invullen. Met dit formulier leggen budgethouders verantwoording af voor de uitgaven 

van hun assistentiebudget. Op het formulier staan alle uitgaven van het budget, met een 

aparte kolom voor directe en indirecte (voor PAB) kosten. Zie ook  VAPH, Directe kosten 

  

Logeerfunctie 

Kinderen en volwassenen met een handicap die nog thuis verblijven, kunnen logeren in een 

voorziening. Internaten en tehuizen kunnen de mogelijkheid bieden om personen met een 

handicap voor een korte duur (minstens 12 uur, overnachting inbegrepen) op te vangen. Een 

persoon met een handicap kan maximaal 30 dagen per jaar logeren. 

 

LUS vzw 

LUS vzw, het vroegere P.L.A.N. vzw, pleit voor een sterk persoonlijk netwerk. De voorbije jaren 

bouwde LUS vzw expertise op en ontwikkelde ze specifieke strategieën die de sociale 

verbondenheid tussen mensen (opnieuw) versterken. Het is de organisatie die persoonlijke 

toekomstplanning voor personen met een handicap in Vlaanderen  promoot en 

inhoudelijk/praktisch ondersteunt. 

 

Maatschappelijke noodzaak 

Als u zich in een situatie van maatschappelijke noodzaak bevindt, dan kunt u vragen om die 

maatschappelijke noodzaak te laten vaststellen binnen uw aanvraag voor een 

persoonsvolgend budget. Het VAPH kan u dan, na het doorlopen van een specifieke procedure, 

onmiddellijk een budget toekennen. 

 

MDT 

Een multidisciplinair team (MDT) is een dienst die personen met een (vermoeden van) 

handicap bijstaat bij de aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH. In elke provincie zijn er 

ongeveer vijftig multidisciplinaire teams. Het is een team van mensen met verschillende 

specialiteiten, psycholoog, sociaal werker, dokter, …. Het MDT maakt verslagen van de 

inschaling. 

Zie ook Inschaling. 
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Meerkost van vervoer 

Enkel de meerkost van een taxi of mindermobielencentrale kan je inbrengen als kost bij je PAB.  

Andere verplaatsingkosten (bv. openbaar vervoer, benzine) kunnen niet. De meerkost is een 

indirecte kost. Je bewaart thuis de factuur waarop vermeld staat: het traject (vertrek en 

bestemming), de prijs per kilometer en hoeveel kilometer.  

Binnen de persoonsvolgende financiering kunnen ook de andere kosten van verplaatsingen, 

zoals dienstverplaatsingen, ingebracht worden. 

Meer info over het verschil tussen PAB en PVB is te lezen via onderstaande link. 

Zie ook indirecte kosten en PVB budget. 

 

Metabole ziekte 

Een andere naam voor ‘stofwisselingsziekte’, waarbij een bepaald enzym niet of onvoldoende 

wordt aangemaakt. Dit heeft grote gevolgen, want de stofwisseling  is nodig voor de opbouw 

van spieren, botten en organen en voor het vrijmaken van energie. Zie ook spoedprocedure. 

 

MFC 

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met handicap tot en met 21 jaar 

(uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. 

Daarvoor is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP) vereist. 

Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf en diagnostiek. Een aantal 

gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling.  

Een combinatie van gebruik van een MFC en een persoonlijke-assistentiebudget is niet altijd 

mogelijk. De regelgeving daaromtrent wordt momenteel uitgewerkt. 

 

MSA 

Multiple systeematrofie is een aandoening waarbij meerdere hersengebieden vroegtijdig 

afsterven. De symptomen zijn zoals bij de ziekte van Parkinson: trillen, stijfheid en trager 

bewegen in combinatie met stoornissen van de kleine hersenen (cerebellum) met 

evenwichtsproblemen en/of stoornissen van het autonome zenuwstelsel. Zie ook 

Spoedprocedure 

 

Neuromusculaire  aandoening  

Neuromusculaire aandoeningen worden in de volksmond vaak ‘spierziekten’ genoemd. Zie ook 

spoedprocedure. 

 

Noodsituatie 

Als u zich in een noodsituatie bevindt, dan vraagt u aan het VAPH om uw situatie als 

noodsituatie te erkennen. Het VAPH kan u dan, na het volgen van een specifieke procedure, 

onmiddellijk een budget toekennen. 

 

Observatie- en behandelingscentrum 

Een observatie- of behandelingscentrum is een centrum voor diagnose en hulpverlening aan 

jongeren met een verstandelijke beperking, gedragsproblemen of emotionele stoornissen. Het 

doel van deze centra is een genuanceerde diagnose van het probleem, via intensieve 

begeleiding, om zo tot een correcte doorverwijzing te komen. 
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Onafhankelijk Leven vzw  

Onafhankelijk Leven vzw helpt, aanvankelijk als gebruikersorganisatie, vervolgens als 

budgethoudersvereniging (2007) en op vandaag als bijstandsorganisatie,  mensen met een 

fysieke of verstandelijke handicap de regie van hun leven in handen te nemen. Als organisatie 

die aan de basis ligt van het zorgbudget, komt Onafhankelijk Leven vzw op voor het recht van 

alle mensen met een handicap om hun leven zo zelfstandig mogelijk in te vullen. Als specialist 

op het vlak van het zorgbudget is Onafhankelijk Leven vzw de eerste partner voor mensen of 

hun familie die ervoor kiezen dit budget zelf te beheren. 

Het team van Onafhankelijk Leven vzw weet wat leven met een handicap is. De regionale 

coaches die aan huis gaan en de medewerkers van de advieslijn staan garant voor een snel, 

persoonlijk en deskundig advies. Als lid van Onafhankelijk Leven vzw bekom je de best 

mogelijke ondersteuning en assistentie bij de opstart, het gebruik en het beheer van je PAB of 

PVB budget. 

Onmiddellijke ondersteuning 

In bepaalde situaties is er nood aan onmiddellijke ondersteuning. In volgende situaties stelt 

het VAPH daarom onmiddellijk budget te beschikking: 

- een noodsituatie (bv. plots wegvallen van uw netwerk) 

- een spoedprocedure (bij een snel degeneratieve aandoening) 

- een maatschappelijke noodzaak (bv. wanneer sprake is van misbruik of ernstige 

verwaarlozing) 

Voor elk van deze gevallen bestaat er een aparte, snellere toewijsprocedure, waarbij het VAPH 

onmiddellijk budget kan toewijzen. Meer hierover kan u lezen in de infofiche op onze website. 

 

Opschorting 

Sinds 1 januari 2015 kan het PAB niet meer opgeschort worden. Voordien werd vanaf de 

eerste dag van de 4
e
 maand van afwezigheid, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, het 

budget opgeschort. Op heden loopt de assistentie, ook bij een tijdelijke voltijdse afwezigheid 

gewoon door. Ook voor PVB-budgethouders geldt deze regeling. 

 

Organisatiegebonden kosten 

Organisatiegebonden kosten zijn de 25% kosten die een vergunde zorgaanbieder (de vroegere 

VAPH-voorziening) rechtstreeks ontvangt van het VAPH, bovenop het bedrag dat jij betaalt. De 

gebruiker ontvang hierbij geen beheerskosten. 

 

PAB 

Persoonlijke assistentiebudget. Dit is een middel van directe financiering. Het PAB is een 

jaarlijks budget waarmee personen met een beperking zelf kunnen bepalen en kiezen wie hen 

ondersteunt of begeleidt, op welke manier, voor welke taken en wanneer. Het PAB is een 

individueel budget en wordt toegekend op basis van de persoonlijke ondersteuningsnood van 

de persoon met een beperking. Men kan met het PAB alleen persoonlijke assistenten inhuren. 

Men kan hiermee geen zorg inkopen of hulpmiddelen betalen. Sinds 1 januari 2017 kunnen 

enkel nog minderjarigen een persoonlijk assistentie budget aanvragen. Zie Onafhankelijk 

Leven vzw, Directe Financiering en Persoonlijke Assistenten. 
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PAB en PVB-ambassadeurs 

De PAB en PVB-ambassadeurs zijn budgethouders en kandidaat-budgethouders die de 

belangen van het PAB- en PVB-budgethouders verdedigen, als alternatief systeem voor de 

instellingen. Zie ook Budgethouders, Kandidaat-budgethouders, PAB, PVB en 

ervaringsdeskundigen. 

 

PAB en PVB-coach 

Dit is een zorgconsulent die bij jou aan huis komt en je helpt met ondersteuning op maat van 

jouw budget.  De coach helpt met het plannen van jouw assistentie, met de administratie. Jij 

kiest zelf in hoeverre de coach jou ondersteunt. Er zijn ook PGB-coaches voor PGB-

budgethouders. Zie ook Onafhankelijk Leven vzw en 

Advieslijn 

 

PAB en PVB-richtlijnen  

Dit zijn de richtlijnen waaraan elke PAB- of PVB-budgethouder zich moet houden. Deze 

richtlijnen worden opgesteld door het VAPH. Hierin staat bijvoorbeeld wat je met je budget 

mag betalen en wat niet. De richtlijnen voor PVB-budgethouders staan nog niet op punt. Zie 

ook VAPH. 

 

Paritair comité 

Dit is een overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers van een bepaalde sector. In deze 

comités worden afspraken gemaakt,  die dan een cao (een collectieve arbeidsovereenkomst) 

worden genoemd. De werkgevers en werknemers van elke sector zijn verplicht zich te houden 

aan deze CAO. 

 

• Paritair comité 100: Dit is het aanvullend paritair comité voor arbeiders. De 

persoonlijke assistenten die werken met een arbeiderscontract vallen onder 

dit paritair comité. 

 

• Paritair comité 200: Dit is het aanvullend paritair comité voor bedienden. De 

persoonlijke assistenten die werken met een bedienden contract vallen onder 

dit paritair comité. 

 

• Paritair comité 337: Dit is het nieuwe paritair comité voor de non-profitsector. 

Normaal zouden in de toekomst alle persoonlijke assistenten onder dit paritair 

comité vallen. 

 

Persoonlijke assistent  

Personen met een ernstige handicap hebben nood aan assistentie bij de activiteiten van hun 

dagelijks leven. En dit is het werk van een persoonlijke assistent. In het kader van PAB en PVB 

stelt het VAPH maar één voorwaarde en dat is dat de persoonlijke assistent minimum 18 jaar 

is. Persoonlijke assistentie kan verricht worden via dienstencheques, PWA-cheques, vaste 

contracten, tijdelijke contracten, vrijwilligersvergoedingen, …  
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Neem contact op met je bijstandsorganisatie voor meer info.  Zie ook PAB, VAPH, PWA, 

Onafhankelijk Leven vzw en  

Advieslijn 

 

PLS 

Primaire Lateraal  Sclerose. Deze aandoening heeft als kenmerken een geleidelijke 

spierzwakheid en stijfheid. Zie ook Spoedprocedure 

 

PSMA 

Progressieve Spinale Musculaire Atrofie. Dit is een neuromusculaire aandoening die leidt tot 

onvoldoende of niet functioneren van de spieren. Zie ook Spoedprocedure 

 

PSP 

Progressieve Supranucleaire Paralyse is een aandoening waarbij er een progressieve (= in de 

loop der tijd verzwaart de aandoening)  verlamming optreedt van het gebied dat de 

oogregelingen regelt. Zie ook Spoedprocedure 

 

PTP 

Persoonlijke Toekomst Planning. Dit is een methode voor vraagverduidelijking, waarbij de 

persoon met een beperking samen met zijn omgeving probeert te achterhalen hoe die persoon 

wil leven en dit op alle levensdomeinen. Zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

PWA 

Een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap voert taken uit die niet kunnen worden 

uitgevoerd door het reguliere arbeidscircuit. Het systeem is vergelijkbaar met 

dienstencheques. Je betaalt een PWA’er met PWA-cheques. Via het persoonlijke 

assistentiebudget (PAB) kan je PWA’ers als assistent betalen. Zie ook PAB, RVA en 

dienstencheques.  

 

PVB 

Een persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat dat meerderjarigen met een 

beperking kunnen aanvragen waarmee ze met een beperking zorg en ondersteuning kunnen 

inkopen  binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele 

zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgverleners.  

 

Reguliere welzijnsdiensten 

Reguliere welzijnsdiensten zijn organisatie waarop in principe iedereen beroep op kan doen. 

Het gaat om organisaties die erkend zij door de Vlaamse Gemeenschap. Voorbeelden zijn: 

gezins- en bejaardenhulp, oppasdiensten, thuiszorgdiensten, enz.  Met je PVB kan je hier 

beroep op doen. Binnen PAB zullen deze kosten niet aanvaard worden.  

 

RVT 

Rust- en verzorgingstehuis. Het persoonsvolgend budget kan op heden nog niet aangewend 

worden in een rust- en verzorgingstehuis.  
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Het is wel mogelijk bepaalde zorg in het RVT te vergoeden met het PVB, indien er voor deze 

een aparte overeenkomst kan opgemaakt worden.  

Het persoonsvolgende budget zal in de toekomst gebruikt worden om de zorg en 

ondersteuning (woonondersteuning, dagbesteding, …) te betalen. 

 

RSZ 

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid int de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen en 

verdeelt deze over de instellingen van de sociale zekerheid. Zie www.rsz.be. 

 

RVA 

De Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening is een federale openbare instelling die vooral bevoegd 

is voor de werkloosheidsuitkeringen. Maar zij zijn ook bevoegd voor tijdskrediet, 

dienstencheques,  deeltijdse arbeid, enz. Zie de website www.rva.be . 

 

Semi-internaat 

Semi-internaten richten zich, net zoals internaten, naar minderjarigen (tot de leeftijd van 21 

jaar). Deze voorzieningen zijn (meestal) verbonden aan een onderwijsinstelling voor 

buitengewoon onderwijs. Semi-internaten bieden enkel ondersteuning overdag (van 8 tot 18 

uur). Men kan er dus niet overnachten, wat in een internaat wel kan. De semi-internaten 

bieden overdag opvang en begeleiding aan zowel schoolgaande als niet-schoolgaande 

kinderen en jongeren. 

Een combinatie mat het PAB is mogelijk, na een aanpassing van het PAB. 

 

Sociaal secretariaat  

Dit is een organisatie die voor andere bedrijven of werkgevers (dus ook voor budgethouders 

die zelf assistenten in dienst hebben) een aantal administratieve taken afhandelt. Het gaat om 

de combinatie van diensten in op vlak van loonadministratie, personeelsbeleid en sociaal 

juridisch advies. Een voorbeeld van een sociaal secretariaat is Securex. Zie ook Creditnota. 

 

Spoedprocedure 

Als je lijdt aan een snel degeneratieve aandoening, dan kan je een persoonsvolgend budget 

aanvragen via de spoedprocedure. Het VAPH kan dan onmiddellijk een budget toekennen. Zie 

ook metabole ziekte, neuromusculaire aandoening, PAB, VAPH en Onafhankelijk Leven vzw. 

 

Team Budgetbesteding 

Het Team Budgetbesteding is de vroegere PAB-cel. Voor vragen over de opstart van het 

persoonsvolgend budget en de besteding ervan kunt u terecht bij het team Budgetbesteding 

van het VAPH. Minderjarigen, of hun ouders of voogd, met een persoonlijke-assistentiebudget 

van het VAPH, dan kunnen eveneens terecht bij het team Budgetbesteding.  Vragen kunnen 

gesteld worden via e-mail, via telefoon of via het formulier 'Stel uw vraag'. 

budgetbesteding@vaph.be 

T 02 225 85 26 

Zenith gebouw, Albert II-laan 37, 1030 Brussel 
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Terugvorderbaar voorschot 

Het terugvorderbaar voorschot is 1/4
e
 van het bedrag van je PVB dat je cash inzet voor 

assistentie en ondersteuning. Het is een bedrag dat na indienen van de kostenstaten telkens 

aangezuiverd wordt op de budgetrekening, zolang er budget rest en integraal zal moeten  

teruggestort worden bij stopzetting van het budget. Zie ook werkkapitaal. 

 

Toekenningbrief – terbeschikkingstellingsbrief 

Deze brief ontvang je nadat het VAPH beslist heeft dat je mag starten met je PAB 

(toekenningsbrief) of PVB (terbeschikkingstellingsbrief). In deze brief lees je de hoogte van je 

(zorggebonden) budget (en de burgetcategorie). 

 

VAPH 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het vroegere Vlaams Fonds is de 

overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het overheidsbeleid voor personen met een 

beperking. Het hoofd van het VAPH is de administrateur-generaal.  Zie ook www.vaph.be. 

 

Vergunde zorgaanbieder 

Een vergunde zorgaanbieder biedt zorg aan personen met een persoonsvolgend budget 

(PVB) met een vergunning die de toelating geeft om een bepaalde activiteit uit te oefenen, 

zonder een automatisch recht op subsidiëring. De subsidiëring hangt direct samen met het 

aantal personen met een voucher dat met de betrokken vergunde zorgaanbieder een 

overeenkomst hebben afgesloten voor ondersteuning, én met de hoogte van hun budgetten. 

 

Vlaamse zorgverzekering 

Dit is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 

jaar. Deze verzekering geeft financiële steun aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden voor 

niet-medische kosten. De Vlaamse zorgverzekering is niet dezelfde als de ziekteverzekering  en 

heeft dus niets te maken met de aanvullende verzekeringen die de mutualiteiten aanbieden. 

Deze zorgverzekering is niet cumuleerbaar met PAB of PVB. 

 

VN-verdrag: over de rechten van personen met een beperking 

De Verenigde Naties zijn een internationale organisatie die is opgericht na de Tweede 

wereldoorlog. In deze organisatie werken 51 landen samen op het vlak van recht, veiligheid, 

mensenrechten, economie en onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. 

Ze hebben een VN-Verdrag opgesteld met specifieke aandacht voor personen met een 

beperking, en met aandacht voor het recht op een persoonlijke assistentiebudget. Ook België 

heeft ondertussen dit VN-verdrag goedgekeurd. Zie www.onafhankelijkleven.be/publicaties  

 

Voogd ad hoc 

In het kader van PAB en PVB wordt het systeem ‘voogd ad hoc’ vooral gebruikt als er maar één 

ouder is en die zelf assistent wil worden. Er wordt dan een voogd ad hoc aangesteld. Die 

neemt alleen het gezag over van het PAB. Voor andere zaken blijft de ouder het ouderlijk 

gezag behouden. Zie ook PAB en PVB. 
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Voorlopig bewindvoerder 

Er wordt een voorlopige bewindvoerder aangesteld wanneer een meerderjarige persoon zelf 

niet in staat is om zijn vermogen te beheren. De vrederechter beslist over de aanvraag tot 

voorlopige bewindvoering. In het kader van PAB kan het zijn dat de persoon met een handicap 

die onder voorlopige bewindvoering staat, soms nog kan optreden als budgethouder. Maar 

alle zaken met een financiële kant moeten echter waargenomen worden door de voorlopig 

bewindvoerder. Zie ook PAB en Budgethouder. 

 

VOP 

Vlaamse ondersteuningspremie. Dit is een bijzondere maatregel om tewerkstelling te 

stimuleren. Met een VOP kunnen werkgevers een ondersteuning in de loonkost krijgen als ze 

een werknemer met een arbeidshandicap in dienst nemen. 

 

Vrij besteedbaar budget 

Het vrij besteedbaar budget is het deel van jouw persoonsvolgend budget dat je helemaal vrij 

mag besteden besteden. Je moet dit dus niet verantwoorden. Je mag dit op je persoonlijke 

rekening storten en het uitgeven aan eender wat. 

 

Vrijwilligers 

Met het PAB en PVB kan je ook beroep doen op vrijwilligers. Deze neem je in dienst via een 

vrijwilligersorganisatie. Je kan de vrijwilliger een onkostenvergoeding geven voor zijn diensten, 

een zogenaamde vrijwilligersvergoeding (forfaitair of reëel). Vrijwilligersvergoedingen zijn 

directe kosten bij het PAB. Binnen het PVB is deze vrijwilligersvergoeding te betalen met het 

vrij te besteden deel van het budget. Zie ook PAB, Kostenstaat 

 

Voorziening 

In het kader van PAB en PVB wordt er gesproken van een voorziening wanneer een persoon 

met een beperking  verblijft in een organisatie waar ook andere personen met een beperking 

verblijven. Dit kan zowel over een tijdelijk als over een permanent verblijf gaan. Voorzieningen 

die personen met een PAB ondersteunen worden hiervoor gesponsord. 

Binnen de persoonsvolgende financiering dient de persoon met een beperking deze 

ondersteuning zelf te betalen met zijn PVB. Zie ook PAB en PVB. 

 

Waardebonnen  

Opstartende PAB-budgethouders krijgen van het VAPH een waardebon. Met deze waardebon 

kunnen zij een persoonlijk gesprek van een PAB-coach krijgen. Deze coach geeft dan advies op 

maat van de situatie. Binnen het PVB worden deze waardebonnen niet meer toegekend. Zie 

ook VAPH, Budgethouder, PAB-coach, Onafhankelijk Leven vzw en Advieslijn. 

 

Werkkapitaal 

Met de term werkkapitaal wordt verwezen naar de manier waarop PAB-budgethouders hun 

PAB gestort krijgen door het VAPH. Binnen de persoonsvolgende financiering is dit 

werkkapitaal vervangen door een terugvorderbaar voorschot. Zie Terugvorderbaar voorschot. 
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Wettelijk vertegenwoordiger 

Een wettelijke vertegenwoordiger vertegenwoordigt een minderjarige bij rechtshandelingen. 

De wettelijk vertegenwoordiger zal bijvoorbeeld arbeidscontracten aangaan voor de PAB-

budgethouder. Voor wettelijke vertegenwoordiging komen slechts bepaalde mensen in 

aanmerking: de (stief)ouders en een voogd. Zie ook Budgethouder 

 

Woon- en leefkosten 

De kostprijs van een voorziening bestaat uit zorggebonden kosten enerzijds en woon- en 

leefkosten anderzijds. De woon- en leefkosten zijn de niet-zorgebonden kosten die 

voorzieningen ook aanrekenen aan hun gebruikers. Het zijn kosten die niet kunnen betaald 

worden met het persoonsvolgend budget (PVB). Deze kosten worden ook apart op je factuur 

vermeld. De zorggebonden kosten (andere dan woon- en leefkosten) betaal je wel met je PVB. 

Dit zijn de kosten die je betaalt omdat je beroep doet op personeel van een voorziening. 

Woon- en leefkosten zijn niet van toepassing binnen het PAB. Zie ook PVB.  

 

Zorgconsulentschap 

Onafhankelijk Leven vzw heeft een erkenning als zorgconsulent. Dit wil zeggen dat 

Onafhankelijk Leven vzw je met raad en daad mag bijstaan bij jouw thuis. Onder deze noemer 

werken de coaches. Zie ook PAB en PVB-coach 

  

Zorggarantie  

Binnen de conceptnota “Perspectief 2020” van de Vlaamse regering, waarmee ze de 

wachtlijsten tegen 2020 de wereld uit wil, staat zorggarantie centraal. De aanbod gestuurde 

zorg gaat daarbij over in vraaggestuurde zorg. De persoonsvolgende financiering is hiervan de 

concrete uitwerking.  

Hoewel de wachtlijsten op heden nog niet volledig zijn weggewerkt, werd hiermee, na de 

installatie van de Intersectorale Toegangspoorten voor minderjarigen, een tweede stap gezet 

richting zorggarantie voor alle personen met een handicap. Personen met een handicap 

moeten hun vraag naar ondersteuning maar één keer meer indienen om zicht te krijgen op de 

steun die ze zullen krijgen. Bepaalde groepen personen met een handicap krijgen zelfs 

voorrang bij het verkrijgen van ondersteuning, automatische toekenningsgroepen. 

 

Zorggebonden budget 

Het zorggebonden budget is het budget dat aangegeven wordt in de PVB 

terbeschikkingstellingsbrieven. Het is het budget dat je kan besteden voor de aankoop van 

zorg en assistentie onafhankelijk van hoe je dit budget besteedt. Zie ook PVB. 

 

Zorgvernieuwing  

Zorgvernieuwing heeft als doelstelling  dat elke persoon met een handicap over de 

ondersteuning beschikt die hij of zij nodig heeft om als volwaardige burger deel te nemen aan 

de samenleving. Bijstandsorganisaties zien directe financiering of zorg op maat die flexibel 

inzetbaar is  (PAB en PVB) als de motor voor zorgvernieuwing. Zie ook Bijstandsorganisatie en 

Directe financiering. 
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Zorg inkopen  

Mensen met een PVB kunnen met hun budget zorg inkopen bij een voorziening.  Dit wil zeggen 

dat zij met hun budget de voorziening van hun keuze kunnen betalen. 

Met een PAB werft u assistenten aan om de assistentie voor uw kind thuis of op school 

te organiseren en te financieren.  

 

ZZI (zorgzwaarte-instrument) 

Zorgzwaarte’ is een term voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die je als persoon met 

een handicap nodig hebt in het dagelijks leven. Die zorgzwaarte wordt gemeten met het 

zorgzwaarte-instrument (ZZI). 

Het zorgzwaarte-instrument bepaalt zo nauwkeurig mogelijk hoeveel ondersteuning je nodig 

hebt in vergelijking met anderen. Welke hulp je nu al krijgt, speelt daarbij geen rol. Het maakt 

ook niet uit wie die ondersteuning moet bieden. 

Het zorgzwaarte-instrument bestaat uit een aantal lijsten met vragen die door 

een multidisciplinair team (MDT) worden gesteld. De antwoorden op die vragen worden 

omgezet in scores. Op basis van die scores worden drie waarden berekend die samen de 

‘zorgzwaarte’ vormen: 

• een inschatting van hoeveel begeleiding nodig is (B-waarde) 

• een inschatting van hoeveel permanentie of toezicht er tijdens de dag nodig is (P-

waarde) 

• een inschatting van hoeveel permanentie of ondersteuning er tijdens de nacht nodig is 

(N-waarde) 
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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. 
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