Basisinfo PVB

Alles wat je wil weten
over je persoonsvolgend budget

Welkom
Iedereen met een handicap heeft nood aan en recht op ondersteuning.
Ondersteuning betekent dat je hulp krijgt bij alles wat moeilijker lukt
door je handicap. Met je persoonsvolgend budget (PVB) regel je
assistentie en zorg zoals jij het wil.
In deze gids vind je een beknopt overzicht van wat mogelijk is
met je persoonsvolgend budget. Een eerste stap naar de best
mogelijke ondersteuning voor jouw specifieke situatie.
Bij Onafhankelijk Leven zijn we trouwens blij dat je deze gids
in handen hebt. Want ons doel is budgethouders zoals jij
bijstaan om het PVB optimaal te gebruiken en te beheren.
Zo neem je de regie over je leven in eigen handen.

Meer informatie nodig over een thema?
Contacteer Onafhankelijk Leven.
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be
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Onafhankelijk Leven

Mensen met een beperking moeten de kans
krijgen om, net als iedereen, hun leven in eigen
handen te nemen. Als erkende bijstandsorganisatie helpt Onafhankelijk Leven je
hierbij.
We zijn erkend door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH). Zodra je een
persoonsvolgend budget (PVB) aanvraagt, kan je
een beroep doen op Onafhankelijk Leven.

Wat is een bijstandsorganisatie?
Als bijstandsorganisatie behartigt
Onafhankelijk Leven de belangen van
budgethouders:
• We ijveren voor een goede regelgeving.
• We geven informatie en advies over je
PVB.
• We ondersteunen je om je PVB te
beheren en je zorg te organiseren.

Wat kunnen we voor je doen?
Advieslijn
Voor algemene vragen over je PVB helpt onze
advieslijn je graag verder. Ben je lid van
Onafhankelijk Leven, dan is de informatie via
onze advieslijn gratis.

De advieslijn van Onafhankelijk Leven is
elke werkdag bereikbaar
van 10u - 12u en van 14u - 16u
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be

PVB-coaching aan huis
Wil je intensieve ondersteuning om je PVB op te
starten of te beheren? Dan kan je een beroep
doen op een van onze PVB-coaches. Ze zijn actief
in heel Vlaanderen.
Onze professionele coaches zijn ervaringsdeskundigen en halen voor jou het maximum
uit je PVB. De PVB-coach komt bij je thuis en
helpt je met vragen zoals:
• Waarvoor ga ik mijn PVB gebruiken?
• Hoe vind ik geschikte ondersteuning bij
zorgaanbieders, diensten of assistenten?
• Kan ik verschillende soorten ondersteuning
combineren?
• Hoe stel ik een overeenkomst op met een
zorgaanbieder?
• Hoe pak ik de administratie van mijn PVB aan?
• Hoe bewijs ik mijn kosten aan het VAPH?
• Hoe verdeel ik mijn budget optimaal over het
jaar?
• …
Een PVB-coach betaal je per uur en dit kan met
je PVB. Plan je meerdere keren per jaar coaching
in, dan betaal je een jaarlijkse dossierkost. Ook
die kan je betalen met je PVB. Tarieven vind je op
www.onafhankelijkleven.be of vraag ze via de
advieslijn.

Een afspraak maken met een coach?
Contacteer onze advieslijn.
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be
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Word lid
Door lid te worden van Onafhankelijk Leven krijg
je toegang tot ons aanbod. Het lidgeld bedraagt
50 euro per kalenderjaar en dit kan je volledig
betalen met je PVB. Je krijgt als lid ook extra
voordelen zoals:
• gratis infosessies over je PVB om je te
versterken als budgethouder;
• infofiches, modelovereenkomsten en
handige tools op onze website;
• kortingen en voorkeurtarieven bij onze
partners;
• …
Ontdek alle ledenvoordelen op
www.onafhankelijkleven.be/lid

Onbeperkt advies?
Word lid van Onafhankelijk Leven.
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be
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Wat kan je doen met
je persoonsvolgend budget?
Met je persoonsvolgend budget (PVB) betaal je
zorg en ondersteuning op maat. Je doet hiervoor een beroep op mensen uit je eigen netwerk,
individuele begeleiders, professionele zorgverleners, zorgaanbieders die vergund zijn door het
VAPH en/of vrijwilligers.

Ondersteuning in groep
Bij ondersteuning in groep krijgen meerdere
mensen met een beperking ondersteuning van
dezelfde begeleider.
• Dagondersteuning: psychosociale begeleiding of opvang tijdens de dag. Je krijgt niet
voortdurend praktische hulp om een bepaalde
handeling uit te voeren, maar wel als het nodig
is. Voorbeelden: atelierwerking, activiteiten
in een dagcentrum, uitstappen in groep,
begeleiding in groep, zorgboerderij …
• Woonondersteuning: psychosociale begeleiding of opvang die ‘s avonds, ‘s nachts en
‘s ochtends wordt gegeven. Je krijgt niet voortdurend praktische hulp om een bepaalde
handeling uit te voeren, maar wel als het nodig
is. Voorbeelden: overnachten in een voorziening, leefgroepen …
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Individuele ondersteuning

Ondersteuning in het buitenland

Een begeleider of assistent ondersteunt je
persoonlijk in je dagelijks leven: bij je thuis,
op je werk, in je vrije tijd … Er zijn verschillende
soorten individuele ondersteuning:

Ga je naar het buitenland? Dan kan je daar
bepaalde ondersteuning betalen met je
persoonsvolgend budget:

• Praktische hulp, dit is ondersteuning bij
Activiteiten Dagelijks Leven (ADL). Bijvoorbeeld: helpen met wassen, aankleden, eten
en naar het toilet gaan, huishouden doen,
individueel vervoer naar school, werk,
vrijetijdsactiviteiten ...
• Psychosociale begeleiding helpt je om je
leven te organiseren, maar biedt geen
praktische hulp. Samen met jou en je sociale
context (partner, ouder, kinderen) denkt de
assistent mee over inhoudelijke zaken.
Bijvoorbeeld: organisatie van je huishouden,
omgaan met je handicap, organisatie van
administratie en financiën …
• Globale individuele ondersteuning heeft
kenmerken van zowel praktische hulp als
psychosociale begeleiding. De aard van de
ondersteuning verschilt en loopt soms door
elkaar. Bijvoorbeeld: coaching, stimulatie,
training, assistentie bij activiteiten …
• Oproepbare permanentie is ondersteuning
die je niet op voorhand kan plannen.
De assistent komt naar je toe binnen de
30 minuten nadat je die zelf hebt opgeroepen.
Je moet hiervoor een overeenkomst sluiten
waarin staat dat de assistent oproepbare
ondersteuning geeft.

• een buitenlandse assistent;
• een-op-eenzorgverlening;
• woon- of dagondersteuning in een
buitenlandse voorziening.

Let op! Deze regeling geldt alleen voor
PVB-houders die gedomicilieerd zijn in
Vlaanderen of Brussel.
Je moet ook een aantal zaken in orde
brengen om ondersteuning in het buitenland te betalen met je PVB.
Vraag meer info via onze advieslijn:
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be

Bijstand door Onafhankelijk Leven
Ons team van professionele ervaringsdeskundigen geeft je als budgethouder snel,
persoonlijk en deskundig advies op maat.
Van mens tot mens. Met respect voor je wensen
en mogelijkheden.

Laagdrempelige of intensieve
ondersteuning?
Word lid van Onafhankelijk Leven.
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be
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Waarvoor mag je je PVB
niet gebruiken?
Je persoonsvolgend budget dient om je dagelijkse ondersteuning te organiseren. Daarom mag je
je PVB niet gebruiken voor:
• woon-en leefkosten;
• hulpmiddelen en woningaanpassingen;
• medische en paramedische behandelingen,
onderzoeken of therapieën die de bevoegdheid van het RIZIV zijn, ongeacht of ze worden
terugbetaald. Uitzondering: ze worden
uitgevoerd door een vergunde zorgaanbieder
en worden niet terugbetaald door het RIZIV;
• pedagogische en/of didactische begeleiding
die overlapt met wat het gewoon, buitengewoon of geïntegreerd onderwijs al aanbiedt;
• kosten voor zorg en ondersteuning die al
gesubsidieerd worden door het VAPH of door
de federale, communautaire, regionale of
lokale overheden.
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Waar vind je
ondersteuning in groep?
www.zorgwijs.be
Voor ondersteuning in groep kan je terecht bij
vergunde zorgaanbieders zoals een dagcentrum, begeleid wonen, internaat, tehuis voor
niet-werkenden …
Op www.zorgwijs.be vind je en overzicht van
vergunde zorgaanbieders en hun aanbod. Hier
zoek je passende ondersteuning in je gemeente
of regio. Je ziet bij de resultaten ook of het
aanbod onmiddellijk beschikbaar is. Meer
informatie nodig? Neem contact op met de
zorgaanbied.
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Tip! Je PVB-coach helpt mee zoeken naar
de best passende ondersteuning in groep.
Vraag ernaar.

De Wegwijzer VAPH-ondersteuning vind je
via www.vaph.be/wegwijzer
De adresgegevens van alle zorgaanbieders
vind je via www.vaph.be/adressen
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Waar vind je individuele
ondersteuning?
Zelf een vacature plaatsen
Zoek je zelf een assistent, dan stel je eerst een
duidelijke vacature op. Geef een korte omschrijving van je beperking en ondersteuningsnood. En vermeld zeker:
• welk werk je assistent moet doen;
• hoeveel uur en op welke tijdstippen je een
assistent nodig hebt;
• welk type contract je aanbiedt
(interim, vrijwilliger …);
• welke persoonlijkheidskenmerken je
belangrijk vindt;
• wat je anders nog belangrijk vindt: ervaring,
diploma, rijbewijs, een auto, woonplaats …
Heb je je vacature opgesteld, dan maak je die
bekend via een of meerdere kanalen:
• De website www.zorgenassistentie.be:
zoekertjes bekijken en zelf vacatures plaatsen.
• www.zorgwijs.be
Een gebruiksvriendelijk online platform waar
mensen met een handicap een overzicht vin-den van het zorg- en ondersteuningsaanbod
in de buurt. Je vindt er het complete overzicht
van alle vergunde zorgaanbieders. Daarnaast
kunnen ook persoonlijke assistenten een profiel aanmaken en hun diensten aanbieden.
• De VDAB-website www.vdab.be: cv’s van
werkzoekenden bekijken en zelf vacatures
plaatsen.
• De website www.11.be: zelf vacatures
plaatsen.
• Via hogescholen en universiteiten.
• Een advertentie in de krant zoals
De Streekkrant, Koopjeskrant …
• Briefjes op openbare plaatsen in je buurt
zoals supermarkten, bibliotheken …
• Vertel mensen in je omgeving zoals familie,
buren, kennissen … dat je een assistent zoekt.
• Sociale media zoals Facebook, LinkedIn …
Zo bereik je veel mensen.

Tip! Een geschikte assistent vinden?
Je PVB-coach helpt je op weg.
Je PVB-coach helpt je een vacature opstellen en publiceren, kandidaten selecteren,
sollicitatiegesprekken voeren, een overeenkomst opstellen … Ook als je problemen
hebt met je assistent bemiddelt de coach of
zoekt mee naar oplossingen.
Contacteer onze advieslijn voor meer
informatie:
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be

Interimkantoor
Ook een interimkantoor zoekt persoonlijke
assistenten voor je. Je betaalt hen om de
volledige rekrutering en selectie op zich te
nemen en daarna de personeelsadministratie
van je assistent te doen.

Agilitas, onze partner
Agilitas ondersteunt de werking van
Onafhankelijk Leven. En omgekeerd.
Hierdoor geniet je van een extra voordelig
tarief en een kwaliteitsvolle service.
Meer info vind je via www.agilitas.be.
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Sluit een overeenkomst

Heb je geschikte ondersteuning gevonden, dan
sluit je een overeenkomst voor ondersteuning en
assistentie. In deze rubriek ontdek je de verschillende mogelijkheden.

Informeer je goed voor je een overeenkomst sluit en vraag eventueel
ondersteuning aan Onafhankelijk Leven.
Contacteer onze advieslijn voor meer info:
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be

Sociaal secretariaat
Je wordt zelf de werkgever van de assistent die
je selecteerde. Een sociaal secretariaat regelt
de personeelsadministratie zoals de juiste
arbeidsovereenkomst, maandelijkse loonberekeningen, aangiftes aan de overheid, verplichte
verzekeringen … Ze rekenen hiervoor beheerskosten aan die je met je PVB betaalt.
Neem altijd contact op met een sociaal
secretariaat voor je een overeenkomst sluit
als werkgever. Zij kennen het arbeidsrecht,
de sociale wetten, barema’s en andere
belangrijke informatie.

Securex, onze partner
Onafhankelijk Leven werkt samen met het
sociaal secretariaat van Securex. Ze zijn
dus goed op de hoogte van de assistentiewetgeving en het PVB. Je krijgt ook
een voordelig tarief als je lid bent van
Onafhankelijk Leven. Contactgegevens vind
je via www.securex.be.
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Interimkantoor
Via een interimkantoor regel je flexibele assistentie op maat. Het interimkantoor doet de volledige
rekrutering en selectie als je dat wil. Of je zoekt
zelf een kandidaat.
In beide gevallen nemen ze de personeelsadministratie op zich zoals de arbeidsovereenkomst, maandelijkse loonberekeningen,
aangiftes aan de overheid, verplichte
verzekeringen …
Interimkantoren werken meestal met weekcontracten, maar ook langere tewerkstellingen
zijn een optie. Vraag naar de mogelijkheden en
voorwaarden in het kantoor.

Agilitas, onze partner
Agilitas ondersteunt de werking van
Onafhankelijk Leven. En omgekeerd.
Hierdoor geniet je van een voordelig tarief
en een kwaliteitsvolle service. Meer
informatie vind je via www.agilitas.be.

Tip! Ook huishoudelijke hulp via
dienstencheques kan je regelen via een interimkantoor. Zij zoeken dan een huishoudhulp of je brengt zelf een kandidaat aan. In
beide gevallen regelt het interimkantoor de administratie.

Familieleden

Dienstencheques

De PVB-regelgeving laat toe dat je familieleden in
dienst neemt en betaalt met je PVB.

Ook dienstencheques kan je aankopen met je
PVB. Een dienstencheque is een betaalmiddel
waarmee je voordelig huishoudelijke hulp
inhuurt. Dat doe je via een erkende diensten
cheque-onderneming zoals interimkantoren,
diensten voor gezinshulp of schoonmaakbedrijven.

Doe je dat via een sociaal secretariaat, dan sluit
je in bepaalde situaties een takenovereenkomst in plaats van een arbeidscontract. Een
takenovereenkomst sluit je met:
• meerderjarige familieleden tot de tweede
graad: echtgenoot, ouders, kinderen,
grootouders, kleinkinderen, broers en
zussen, schoonfamilie.
• meerderjarige familieleden die deel
uitmaken van het gezin van de budget
houder: personen die op hetzelfde adres
gedomicilieerd zijn als de budgethouder.

Een takenovereenkomst kan je alleen
sluiten met meerderjarigen. Wil je een
minderjarige assistent aanwerven, lees
dan de rubriek ‘Studenten’.

Let op! Een dienstencheque-werknemer
mag geen klusjes doen en ook geen
verzorgende taken opnemen zoals eten
geven, wassen …

Als budgethouder heb je recht op 2000
dienstencheques per jaar. Je moet Sodexo
wel een attest van het VAPH bezorgen waarin
staat dat je erkend bent als persoon met een
handicap. Vraag je attest via mijnvaph.be of
neem contact op met het provinciaal kantoor
van het VAPH.
Ook goed om te weten:

Studenten
Met je PVB mag je jobstudenten aanwerven als
je persoonlijke assistent. Hiervoor sluit je een
studentenovereenkomst via een interimkantoor of sociaal secretariaat.
Ook minderjarige jobstudenten vanaf 16 jaar of
vanaf 15 jaar als de eerste twee jaren van het
middelbaar onderwijs zijn gevolgd komen hier-voor in aanmerking.

Let op! De ouders van een minderjarige
jobstudent moeten zich schriftelijk
akkoord verklaren met de tewerkstelling
als assistent. Je vindt het formulier
hiervoor op de website van het VAPH.
Of vraag het via onze advieslijn:
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be

• Om dienstencheques aan te kopen moet je je
inschrijven bij Sodexo.
• Je betaalt de huishoudhulp 1 dienstencheque
per gewerkt uur.
• Een huishoudhulp met dienstencheques werkt
altijd in blokken van minstens 3 uur.

Let op! Dienstencheques die je betaalt
met je PVB zijn niet fiscaal aftrekbaar.
Je mag ze dus niet inbrengen in je
personenbelasting, ook al ontvang je
een fiscaal attest.
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Wijk-werkcheques
Wijk-werken betekent dat je werkzoekenden
inhuurt voor klusjes in en rond je huis. Je vergoedt de werkzoekende met wijk-werkcheques
die je kan betalen met je PVB.
Goed om te weten:
• De prijs van een wijk-werkcheque hangt af
van je regio.
• Je betaalt jaarlijks een inschrijvingsrecht.
• Je sluit een gebruikersovereenkomst met
de wijk-werkorganisator van je regio.

Let op! Wijk-werkcheques die je betaalt
met je PVB zijn niet fiscaal aftrekbaar.
Je mag ze dus niet inbrengen in je
personenbelasting, ook al ontvang je
een fiscaal attest.

Vrijwilligers
Je kan ook een beroep doen op vrijwilligers om
je te ondersteunen. Dit mogen familieleden,
vrienden of buren zijn. Maar ook iemand die je
vindt via een vacature.
Ook minderjarige vrijwilligers vanaf 16 jaar of
vanaf 15 jaar als de eerste twee jaren van het
middelbaar onderwijs zijn gevolgd komen hier-voor in aanmerking.
Voorbeelden:
• Je hebt een fysieke beperking en vraagt
regelmatig aan een vriend om je te vervoeren.
• Je hebt een kind met een verstandelijke
beperking. Je buurvrouw komt soms langs om
op je kind te passen zodat jij boodschappen
kunt doen.
Vrijwilligers vergoeden
Vrijwilligers mogen geen loon ontvangen voor
hun vrijwilligerswerk, maar mogen wel vergoed
worden voor de onkosten die ze maken.
Ze kunnen hiervoor een forfaitaire of een reële
onkostenvergoeding ontvangen.
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Op een forfaitaire onkostenvergoeding betaalt de
vrijwilliger geen belastingen of sociale bijdragen,
maar de vergoeding is een vast bedrag. Bij een
reële onkostenvergoeding worden alle kosten
terugbetaald, maar de vrijwilliger moet hiervoor
wel bewijsstukken indienen.
Om die onkostenvergoeding met je PVB te
betalen moet je vrijwilligers inschrijven bij
een erkende vrijwilligersorganisatie zoals
Ado Icarus, VFG, oppashulp mutualiteit, kinderoppasdiensten … De betaling loopt dan via de
vrijwilligersorganisatie.

Focus op emancipatie, onze partner
Onafhankelijk Leven werkt samen met
vrijwilligersorganisatie Focus op
Emancipatie
(www.vrijwilligerswerking.be).
Zo regel je eenvoudig vrijwilligerswerk
dat je kan betalen met je PVB.
Meer informatie?
Contacteer onze advieslijn:
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be.

Zelfstandigen
Als de taken binnen het PVB passen, mag je ook
een zelfstandige aanwerven als persoonlijke
assistent. De zelfstandige assistent bepaalt
zelf de prijs of in onderling akkoord met jou.
Je betaalt op basis van facturen.
Sommige zelfstandige assistenten moeten geen
btw aanrekenen voor de diensten die ze leveren
(vrijgesteld van btw). Dit moeten ze vermelden
op de factuur door te verwijzen naar artikel
44, § 2, 2° van het btw-wetboek. Zelfstandige
assistenten moeten zelf navragen bij hun sociaal
verzekeringsfonds of ze vrijgesteld zijn van btw.

Tip! Vraag een voorbeeldovereenkomst
aan je PVB-coach of via onze advieslijn:
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be

Bijklussen

Vergunde zorgaanbieders van het VAPH

Je mag met je PAB ook een bijklusser betalen
voor persoonlijke assistentie. Je sluit hiervoor
een overeenkomst via een erkend deeleconomieplatform. Dit zal voor de bijklusser gedeeltelijk belast worden.

Vind je bij een vergunde zorgaanbieder de ondersteuning die je wil? Sluit dan een overeenkomst
waarin je duidelijke afspraken maakt. Vermeld in
de overeenkomst zeker:

Sluit je geen overeenkomst? Dan kan je de bijklusser alleen betalen met je vrij besteedbaar
bedrag. Over het vrij besteedbaar bedrag lees je
meer in deze rubriek: Bewijzen wat je doet met je
PVB > Vrij besteedbaar bedrag.
Wat is bijklussen?
Bijklussen betekent dat iemand in zijn vrije tijd
af en toe klusjes doet tegen betaling. Bijklussers
mogen per kalenderjaar een beperkt bedrag bijverdienen en worden hierop beperkt belast.

Tip! Onbelast bijklussen moet soms aan
bepaalde voorwaarden voldoen en
heeft verschillende voor- en nadelen.
Vraag advies aan je PVB-coach of via
onze advieslijn:
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be

Vervoer
Om verplaatsingen of vervoer met je PAB te
betalen, sluit je een overeenkomst met
bijvoorbeeld een zelfstandige assistent, een
vennootschap, een vereniging zoals een vzw …
Aanbieders vind je op www.meermobiel.be.

Hendriks, onze partner
Onafhankelijk Leven werkt samen met
Hendriks voor aangepast vervoer.
Ben je lid van Onafhankelijk Leven dan
krijg je korting. Meer informatie vind je via
www.hendriks.be of via onze advieslijn
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be.

• hoeveel budget je inzet bij de vergunde zorgaanbieder;
• welke ondersteuning je hiervoor in de plaats
krijgt (bv. 2 dagen dagondersteuning,
3 nachten woonondersteuning, 10 uren
individuele praktische hulp) en hoeveel
punten je daarvoor inzet;
• hoe je betaalt: met voucher of cash;
• de opzegtermijnen die van toepassing zijn;
• hoeveel je betaalt voor woon- en leefkosten.

Welke kosten mag je betalen met je PVB?
Alleen de kosten voor ondersteuning mag je
betalen met je PVB. Woon- en leefkosten moet
je met eigen middelen betalen.
Woon- en leefkosten zijn kosten die je betaalt
omdat je de gebouwen van de zorgaanbieder
gebruikt. Bijvoorbeeld: huur en onderhoud van
de kamer, maaltijden, elektriciteit, water… Als je
in je eigen huis zou wonen, zou je deze kosten
ook hebben. Daarom mag je ze niet met je PVB
betalen.

Let op! Hoeveel woon-en leefkosten je betaalt, bepaalt de zorgaanbieder zelf.
Het VAPH heeft geen maximumbedragen
vastgelegd. Vraag er dus zeker naar voor je
een overeenkomst ondertekent.

Tip! Vraag je PVB-coach of onze advieslijn
naar een voorbeeldovereenkomst.
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Niet-vergunde zorgaanbieders
van het VAPH
Rechtspersoon voor ondersteuning van
maximum 15 mensen met een handicap
Je sluit een overeenkomst met een rechtspersoon die zorg en ondersteuning organiseert
voor maximaal 15 mensen met een handicap.
Rechtspersonen zijn onder andere vennootschappen zoals een nv of bvba, verenigingen
zoals een vzw, stichtingen …
Dankzij dit systeem kan je:
• met andere budgethouders samenwonen in
een huis;
• samen je ondersteuning organiseren via een
rechtspersoon.

Dit worden ook wel ‘ouderprojecten’
genoemd. Omdat de raad van bestuur
en de algemene vergadering van deze
zorgaanbieders hoofdzakelijk familie tot
de tweede graad moet zijn van de mensen
die ondersteund worden.

Organisatie of dienst die erkend is door een
andere overheidsdienst dan het VAPH
Je sluit een overeenkomst met een organisatie of
dienst die erkend is door een andere overheidsinstantie dan het VAPH. Maar die wel erkend is
binnen het beleidsdomein ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’.

Let op! Ontvangt deze aanbieder wel een
subsidie van een andere overheidsinstantie
dan het VAPH? Dan mag je niets van deze
aanbieder betalen met je PVB.
Voorlopig wordt er hiervoor nog niks afgehouden van je PVB. Het VAPH werkt wel aan
een regeling om het budget te verminderen
wanneer de budgethouder dit type ondersteuning gebruikt. Zolang deze regeling er
niet is, kan je hiervoor je volledig toegekende PVB zonder zorgen gebruiken.
Vragen of meer info nodig?
Contacteer onze advieslijn:
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be.

Groenezorginitiatief
Een groenezorginitiatief is een initiatief van een
bedrijf, vereniging of particulier die de volgende
dagactiviteiten aanbieden onder begeleiding:
• activiteiten van land- of tuinbouwproductie;
• andere activiteiten die betrekking hebben op
de omgang met planten of dieren.
Voorbeelden van groenezorginitiatieven:
een zorgboerderij, een dierenasiel, een
dierenpension, een belevingshoeve ...

Let op! Ondersteuning door een groenezorginitiatief kan je enkel betalen via het
cashsysteem van je PVB. Voor meer info
over dit systeem, lees je de rubriek ‘Kiezen
tussen cash en voucher’.

Welke ondersteuning vind je bij deze aanbieders?
• Individuele ondersteuning zoals gezinshulpdiensten. De prijs wordt berekend op je
inkomen en je kan dit met je PVB betalen.
• Ondersteuning in groep voor maximaal
15 mensen. Deze ondersteuning kan je enkel
met je PVB betalen als de aanbieder hiervoor
geen subsidies ontvangt van de overheidsinstantie die de erkenning gaf.
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Combineren mag. Je mag met je PVB
ondersteuning betalen bij een vergunde
zorgaanbieder en daarnaast ook een
andere overeenkomst sluiten.

7

Betalen met je PVB

Starten met je PVB
Binnen de vier maanden nadat je je terbeschikkingstellingsbrief ontvangt, moet je een overeenkomst met een assistent of zorgaanbieder
sluiten.
Hoeveel budget je precies krijgt, staat in de brief
van het VAPH. Je budget is uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten en een waarde in
euro’s.

Ondersteuning om je PVB op te starten?
Vraag hulp aan een PVB-coach.
Vraag je eenmalige opstartpakket aan. Je
betaalt hiervoor 250 euro en dat kan je volledig betalen met je PVB.
Neem contact op met onze advieslijn voor
meer info: 03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be.

Kiezen tussen cash en voucher
Afhankelijk van de overeenkomst, kies je hoe je
je ondersteuning betaalt met je PVB: cash of met
een voucher.

Overeenkomsten
die je hiermee kan
betalen

CASH

VOUCHER

Je ontvangt een factuur voor de
ondersteuning die je kreeg en
betaalt die zelf met je
PVB-rekening.

De factuur voor je ondersteuning
wordt rechtstreeks naar het VAPH
gestuurd. Het VAPH betaalt de
factuur met jouw PVB.

• overeenkomst met een
vergunde zorgaanbieder
• overeenkomst met een
bijstandsorganisatie zoals
Onafhankelijk Leven
• alle andere overeenkomsten

• overeenkomst met een
vergunde zorgaanbieder
• overeenkomst met een
bijstandsorganisatie zoals
Onafhankelijk Leven

Terugvorderbaar voorschot (TVV)
Sluit je de eerste keer een overeenkomst
met een zorgaanbieder en betaal je cash,
dan ontvang je een terugvorderbaar voorschot of TVV van het VAPH. Hierdoor staat
er meteen geld op je PVB-rekening zodat
je facturen niet met eigen middelen moet
voorschieten. Het TVV is geen deel van je
budget. Stopt je PVB of schakel je over naar
vouchers, dan moet je het voorschot volledig terugbetalen aan het VAPH.

Let op! Soms verschilt de kostprijs tussen
cash of voucher bij vergunde zorgaanbieders. Werk je met een voucher, dan krijgt
de vergunde zorgaanbieder een subsidie
van het VAPH om extra loonkosten te
betalen. Bij betalingen in cash rekent de
vergunde zorgaanbieder de werkelijke
kostprijs aan.
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Organisatiegebonden- en beheerskosten
Wat zijn organisatiegebonden- en
beheerskosten?
In de terbeschikkingstellingsbrief staat hoeveel
budget je per kalenderjaar kan gebruiken om je
ondersteuning te organiseren. Dit is uitgedrukt in
zorggebonden punten en een waarde in euro’s.
Met dit zorggebonden budget betaal je je eigenlijke ondersteuning (= zorggebonden kosten).
Soms zijn er nog extra kosten verbonden aan je
ondersteuning, bijvoorbeeld personeels- en
werkingskosten in voorzieningen. Dat zijn de
organisatiegebonden kosten en beheerskosten.

Hoe betaal je organisatiegebonden- en
beheerskosten?
Deze kosten betaal je niet met je zorggebonden
budget. Hoe ze wel betaald worden hangt af van
het type overeenkomst:
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• Overeenkomst met een vergunde
zorgaanbieder
De vergunde zorgaanbieder krijgt automatisch
een extra bedrag van het VAPH om de
organisatiegebonden kosten te betalen.
Je krijgt dit bedrag niet zelf en je moet de
kosten ook niet met je PVB betalen.
• Alle andere overeenkomsten
Je ontvangt zelf een bijkomend bedrag
voor je beheerskosten. Dit is een bepaald
percentage van je zorggebonden budget.
Het meest recente percentage vind je in de
bestedingsregels van het VAPH. Zorggebonden
budget + beheerskosten = het totale PVB dat
je mag gebruiken voor ondersteuning.

Combineren mag. Gebruik je een deel
van je PVB voor ondersteuning via een
vergunde zorgaanbieder en sloot je
daarnaast nog een andere overeenkomst?
Ook dan worden er organisatiegebondenen beheerskosten gegeven.

8

Bewijzen wat je doet met je PVB

Je PVB is geld dat je krijgt van de overheid om je
dagelijkse ondersteuning te organiseren.
Daarom vraagt het VAPH dat je aantoont wat je
met je PVB doet. Hoe je dit bewijst, hangt af van
hoe je je ondersteuning betaalt: met een voucher
of cash.

Overeenkomsten via voucher
Je hoeft zelf geen bewijzen te bezorgen aan
het VAPH. De vergunde zorgaanbieder of
bijstandsorganisatie bezorgt de overeenkomst
zelf aan het VAPH.
Het VAPH controleert of:
• de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden
die het VAPH stelt;
• je voldoende PVB hebt om de overeengekomen prijs te betalen.
Is het antwoord twee keer ‘ja’, dan keurt het
VAPH de overeenkomst goed.

Tip! Volg je gemaakte kosten op in
mijnvaph.be, de online applicatie van het
VAPH. Heb je geen computer of internet?
Dan kan je deze informatie opvragen bij
het team Budgetbesteding van het VAPH.

Overeenkomsten via cash
Betaal je je ondersteuning via het cash-principe,
dan moet je kostenstaten indienen bij het team
Budgetbesteding van het VAPH. Op basis van die
kostenstaten zuivert het VAPH je PVB-rekening
aan.

Tip! Staat er niet genoeg geld op je PVBrekening om de komende twee maanden je
ondersteuning te betalen? Stuur dan zeker
je kostenstaten door. Want het VAPH heeft
30 kalenderdagen de tijd om een kostenstaat uit te betalen.

Hoe dien je je kostenstaten in?
• Je bezorgt enkele gegevens uit de overeenkomst aan het team Budgetbesteding van
het VAPH. Dat doe je online via mijnvaph.be
of met een formulier via e-mail of de post. Je
hoeft dus geen kopie van de overeenkomst op
te sturen.
• Zodra het VAPH de gegevens van je overeenkomst heeft goedgekeurd, kan je kosten of
betaalde facturen indienen. Ook dat kan
online via mijnvaph.be of met een formulier
via e-mail of de post.
Let op! Bewaar je facturen en overeenkomsten bij je thuis. Het team Budgetbesteding
of de zorginspectie kunnen ze opvragen.

Wanneer dien je je kostenstaten in?
Je doet dit zo vaak je wil of wanneer je het
nodig hebt. Als budgethouder moet je zelf in de
gaten houden of er voldoende geld op je PVB-rekening staat.

Let op! Alle kosten van een bepaald
kalenderjaar moet je voor 1 maart van
het daaropvolgende kalenderjaar
indienen bij het VAPH.

Kosten bewijzen?
Vraag hulp aan je PVB-coach.
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be

Let op! Je bent verplicht om een
aparte bankrekening te openen voor
je PVB-budget. Zo heb je een duidelijk zicht
op al je PVB-verrichtingen.
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Vrij besteedbaar bedrag

Hoe vraag je je vrij besteedbaar bedrag op?

Een deel van je PVB mag je vrij besteden. Je moet
dus niet bewijzen waaraan je dit bedrag hebt
uitgegeven. De meest recente bedragen vind je
in de bestedingsregels van het VAPH.

Je vraagt je vrij besteedbaar bedrag op bij
het VAPH via een kostenstaat, een formulier of
mijnvaph.be.

Let op! Het vrij besteedbaar bedrag
wordt aangepast aan de startdatum
van je PVB.

9

Herziening van je PVB

Op termijn volstaat je toegekende PVB misschien
niet meer om de ondersteuning te organiseren
die je nodig hebt:
• door grote veranderingen in je netwerk, bv.
je gaat alleen wonen.
• omdat je ondersteuningsnood groter wordt
door bijkomende beperkingen.
Je kan dan een aanpassing van je PVB aanvragen
via een herzieningsprocedure.
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Let op! Het vrij besteedbaar bedrag maakt
deel uit van je PVB. Wat je vrij gebruikt, kan
je dus niet meer gebruiken voor andere
ondersteuning.

Een herziening vragen?
Je PVB-coach helpt je op weg.
03 808 22 99
advies@onafhankelijkleven.be

10

Je PVB en inkomen

Voor de budgethouder
Je PVB is een budget waarmee je persoonlijke
assistenten of andere ondersteuning betaalt.
Het is geen inkomen voor jou als budgethouder.
Je betaalt dus geen belastingen op je PVB.
Je PVB heeft ook geen invloed op mogelijke
inkomens die je als budgethouder ontvangt
zoals:
•
•
•
•
•

integratietegemoetkoming (IT)
inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
kinderbijslag
uitkering van de RVA
pensioen

Start je met een PVB dan stopt de premie van
de Vlaamse zorgverzekering en/of het basisondersteuningsbudget (BOB). Het VAPH geeft
je gegevens zelf door aan de mutualiteit.

Voor de assistenten
Lonen die betaald worden met een PVB zijn gewone inkomens. Het zijn dus lonen waarop de
assistenten belast worden, net zoals bij iedere
andere werkgever.

Let op! Je PVB heeft soms wel een invloed
op je inkomen of uitkeringen als je assistent
bij jou woont en op hetzelfde adres
gedomicilieerd is. Informeer je vooraf
goed bij de dienst die je tegemoetkoming
toekent.
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Begrippen en afkortingen

ADL - Activiteiten Dagelijks Leven: Dit zijn
de handelingen en activiteiten die mensen in
het gewone leven elke dag doen. Dit begrip
gebruiken ze vooral in de zorg om te bepalen
hoe zelfredzaam iemand is.
BOB - Basisondersteuningsbudget: Het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor
mensen met een handicap is een Vlaamse
tegemoetkoming per maand en wordt
uitbetaald door de zorgkas.
Bijstandsorganisatie: Organisatie die mensen
met een handicap ondersteunt bij het gebruik
van hun persoonsvolgend budget.
Budgethouder: Persoon met een handicap die
een persoonsvolgend budget ter beschikking
heeft of de wettelijke vertegenwoordiger van
deze persoon.
MFC – Multifunctioneel centrum: Ondersteuning
in/vanuit een voorziening voor minderjarigen.
Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp: Dit is
handicapspecifieke ondersteuning door een
dienst of voorziening die daarvoor erkend is door
het VAPH.
PVF - Persoonsvolgende financiering: Systeem
van financiering waarmee de overheid budgetten
toekent aan mensen met een handicap om hun
ondersteuning te regelen. Dit budget heet
‘persoonsvolgend’ omdat het naar de persoon
zelf gaat en niet naar de voorziening.
PAB - Persoonlijk assistentiebudget: Budgetsysteem voor minderjarigen, vergelijkbaar met
de cash-variant van het persoonsvolgend budget.
PVB - Persoonsvolgend budget: Een onderdeel
van de persoonsvolgende financiering.
De persoon met een handicap krijgt een budget
dat hij/zij via cash of voucher kan inzetten om zo
zijn ondersteuning te regelen.
Team budgetbesteding: Team van het VAPH
dat vragen over het persoonsvolgend budget
beantwoordt. Ze zijn bereikbaar via 02 249 30 00
of budgetbesteding@vaph.be. Hun postadres is
VAPH - team Budgetbesteding, Zenithgebouw,
Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.
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TVV - Terugvorderbaar voorschot: Het VAPH
stort nooit het volledige budget op de rekening
van de budgethouder. Ze storten een vierde
zodat de budgethouder facturen niet moet
voorschieten met eigen middelen. De rest van
het budget stort het VAPH bij op basis van
kostenstaten (bewijzen van de kosten die je
maakt).
Toekenning: De overheid beslist na het
doorlopen van een procedure dat de persoon
met een handicap recht heeft op een budget.
De overheid beslist ook over de hoogte van
dat budget. Dat betekent nog niet dat je het
budget al meteen kan gebruiken als gevolg
van de wachtlijst.
Terbeschikkingstelling: Wanneer de budgethouder het persoonsvolgend budget (PVB) effectief krijgt en ook kan inzetten.
Vergunde zorgaanbieders: Een vergunde
zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie een
meerderjarige terecht kan voor niet-rechtstreeks
toegankelijk zorg of ondersteuning. Deze zorgaanbieders hebben een vergunning van het
VAPH en moeten aan bepaalde kwaliteitseisen
voldoen. De zorginspectie inspecteert de
vergunde zorgaanbieders.
VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap: Het VAPH biedt budgetten
en tegemoetkomingen aan mensen met een
handicap zodat ze hun zorg en ondersteuning
op maat kunnen financieren. Het VAPH erkent en
subsidieert ook organisaties om ondersteuning
te bieden aan mensen met een handicap bijstandsorganisaties, multifunctionele centra
en diensten ondersteuningsplan. Het VAPH is
een overheidsadministratie die onder de
minister van Welzijn valt.
Wachtlijst: De middelen die de overheid ter beschikking stelt, zijn niet genoeg om elke persoon
met een handicap die er nood aan heeft een PVB
of PAB te geven. Na de toekenning kom je op de
wachtlijst.
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Contacteer ons

Heb je vragen of wil je meer info?
Neem dan zeker contact met ons op.
Ons team staat voor je klaar.
advies@onafhankelijkleven.be
03 808 22 99

Klacht(en)? De medewerkers van Onafhankelijk Leven vzw staan dag in, dag uit voor
jou klaar. Heb je om één of andere reden
toch een klacht over onze werking? Laat het
ons weten via het klachten-formulier op
onze website (https://www.onafhankelijkleven.be/opmerkingen-of-klachten).

Deze brochure is met zorg samengesteld op basis van actuele wet- en regelgeving. Maar wetten en regels veranderen voortdurend. Dus bestaat de mogelijkheid dat
bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Deze brochure is niet exhaustief. En aan de informatie in deze brochure kun- nen ook geen
rechten worden ontleend. Onafhankelijk Leven vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, foutieve interpretaties of onjuist gebruik van de
aangeboden informatie.
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Word lid en geniet van deze voordelen
• Snel, persoonlijk en deskundig advies door een team professionele ervaringsdeskundigen.
• Een antwoord op al je PVB-vragen: elke werkdag tussen 9u en
17u bel je onbeperkt en gratis naar onze advieslijn.
• Budgetoptimalisatie: met PVB-coaching haal je het maximum uit
je budget. De PVB-coaches zijn actief in heel Vlaanderen en komen
bij je thuis aan ledentarief.
• In de besloten Facebookgroep ‘De Budgethouders’ krijg je gratis
advies en tips van andere budgethouders. Enkel toegankelijk voor
leden.
• Extra voordelen bij onze partners zoals kortingen en voorkeurtarieven.
Jouw lidmaatschap geeft ons meer slagkracht
Onafhankelijk Leven is meer dan een dienstverlener. We zijn een
sociale beweging voor mensen met een handicap. Een beweging die
de maatschappij verandert. Onafhankelijk Leven verdedigt je rechten
bij de overheid en ijvert voor een wereld waarin mensen met en zonder handicap gelijkwaardig zijn.

Meer info of vragen?
advies@onafhankelijkleven.be
03 808 22 99
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