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Heb je als minderjarige al een Persoonlijk-

Assistentiebudget (PAB) en wil je als

volwassene blijven gebruik maken van financiële

bijstand? Dan moet je de aanvraagprocedure voor

een Persoonsvolgend Budget (PVB) doorlopen. Dit

moet gebeuren vóór je de leeftijd van 22 jaar bereikt.

Vanaf de dag dat je 18 wordt, heb je dus 4 jaar de

tijd om onderstaande procedure te doorlopen.
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JE BENT MINDERJARIG
EN HEBT EEN PAB

absoluut vzw   |

stap 1 | opmaak van een
ondersteuningsplan
Na een proces van vraagverheldering waarin je een

duidelijk beeld probeert te krijgen van jouw specifieke

vraag, stel je een ondersteuningsplan

op. Pas wanneer je alle info hebt verzameld, kan je het

sjabloon van het ondersteuningsplan volledig invullen.

Voor de opmaak van zo’n ondersteuningsplan kan je

beroep doen op een Dienst Ondersteuningsplan

(D.O.P.), de maatschappelijke dienst van je mutualiteit

of een gebruikersorganisatie zoals KVG. Je

ondersteuningsplan wordt vervolgens goedgekeurd

door het VAPH.

TIP: Een uitgebreide handleiding voor de

opmaak van een ondersteuningsplan vind je op

de website van het VAPH: 

handleiding-ondersteuningsplan-

persoonsvolgend-budget

https://www.vaph.be/documenten/handleiding-ondersteuningsplan-persoonsvolgend-budget


Nadat je ondersteuningsplan is goedgekeurd, bezorg je

dit aan een multidisciplinair team (MDT). Dit team

bestaande uit experts uit verschillende disciplines

objectiveert jouw handicap en ondersteuningsnood. Hun

bevindingen worden neergeschreven in een

multidisciplinair verslag waarin ze ook een

budgetcategorie voorstellen. Een MDT is geen op zichzelf

staande organisatie, maar maakt deel uit van een

grotere organisatie, zoals jouw mutualiteit. Je kan in

principe zelf jouw MDT kiezen op voorwaarde dat het

team de geschikte ondersteuning kan bieden.
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stap 2 | objectivering van de vraag

JE BENT MINDERJARIG
EN HEBT EEN PAB

TIP: bekijk de contactgegevens van de MDT’S op

de website van het VAPH: multidisciplinaire-

teams-mdts

stap 3 | toekenning budgetcategorie
door het VAPH 
De Vlaamse Toeleidingscommissie (VTC) beslist over jouw

erkenning als persoon met een handicap en in welke

prioriteitengroep jouw vraag terechtkomt. 

Op basis van deze beslissingen en het verslag van het

MDT, brengt het VAPH je op de hoogte van jouw

budgetcategorie PVB.

TIP: Meer info over de (toekenning tot)

prioriteitengroepen vind je op onze website:

hoe-vraag-ik-een-pvb-aan

Na het doorlopen van de aanvraagprocedure wordt je PAB

omgezet in een PVB, waardoor je verder kan gebruik

maken van je ondersteuning.
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https://www.vaph.be/organisaties/multidisciplinaire-teams-mdts
https://www.absoluutvzw.be/wat-is-pvf/wat-is-een-pvb/hoe-vraag-ik-een-pvb-aan


Stel, je had een PAB van 30.000 euro en na de

aanvraagprocedure krijg je een PVB van 30.000 euro. In dit

geval blijft je budget gewoon gelijk.
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HOE WORDT JE PVB
BEREKEND?
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Je PVB is gelijk aan je PAB

Het PVB dat ter beschikking wordt gesteld zal in de

overgangsfase nooit meer bedragen dan je PAB. Het

uiteindelijk bedrag verschilt naargelang de situatie:

Stel, je had een PAB van 30.000 euro en na de

aanvraagprocedure bekom je een PVB van 35.000 euro. In

dit geval zal de meervraag (in dit geval 5.000 euro) voor

prioritering worden voorgelegd aan de regionale

prioriteitencommissie (RPC).

Je PVB is hoger dan je PAB

Stel, je had een PAB van 30.000 euro en na de

aanvraagprocedure bekom je een PVB van 20.000 euro. In

dat geval wordt het PVB van 20.000 euro ter beschikking

gesteld.

Je PVB is lager dan je PAB

Bij de omzetting van een PAB naar een PVB worden een

aantal zaken in rekening gebracht die het verschil in het

bedrag van PAB en PVB kunnen verklaren. 
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als je een persoonlijke assistent
tewerkstelt met een
arbeidsovereenkomst (via een
sociaal secretariaat) 
maximum 7% bovenop
jaarbudget

Cash of voucher bij vergunde
zorgaanbieder: 25,35%
bovenop zorggebonden budget
en rechtstreeks aan
zorgaanbieder

50 euro
wordt verwerkt in het budget

50 euro
wordt verwerkt in het budget

3/12 van je budget
geen bewijs van kosten nodig
je kan het bedrag opvragen via de
kostenstaat of via mijnvaph.be
(t.e.m. 5% van het budget)

inbegrepen in het jaarbudget
tem 34.81 punten: 1800 euro
meer dan 34.81 punten: 3600
euro
geen bewijs van kosten nodig

Cash bij niet-vergunde
zorgaanbieder: 10,35 %
bovenop budget
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lidgeld voor bijstandsorganisatie lidgeld voor bijstandsorganisatie

vrij besteedbaar deel vrij besteedbaar deel

VIA4-middelen beheerkosten

organisatiekosten

cash of voucherenkel cash 
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PAB PVB

Opgelet!  Van zodra de volledige aanvraagprocedure is doorlopen, wordt automatisch

een PVB ter beschikking gesteld. Vanaf die datum wordt het PAB stopgezet en moet

een laatste afsluitende kostenstaat PAB worden opgemaakt. Je kan met andere

woorden niet zelf kiezen wanneer je effectief met het PVB start. Alle nog lopende

contracten worden overgezet.  

Stel dat er op 1 december een PVB ter beschikking wordt gesteld, dan betekent dit dat

je nog voor 31 dagen van dat jaar een PVB krijgt. Hierdoor bestaat de kans dat je voor

bepaalde uitzonderlijke uitgaven of extra kosten te weinig budget over hebt. Laat

daarom eventuele uitzonderlijke uitgaven - zoals bijvoorbeeld een eindejaarspremie -

vroeger uitbetalen. Het PVB is met andere woorden geen restbudget van het PAB.
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Eenmaal het VAPH je PVB-aanvraag heeft verwerkt krijg je een brief

met de terbeschikkingstelling van je PVB en met de budgethoogte. Je

krijgt 30 dagen om dit goed te keuren. Geef dus snel je goedkeuring

dan kan je die 30 dagen inkorten. Wil je geen gebruikmaken van het

PVB, dan meld je dit schriftelijk en ondertekend aan het Team

Budgetbesteding.

 Het VAPH zal het PAB afsluiten en de PVB openen op de

vooropgestelde datum. Meestal is dit de eerste dag van de maand

volgend op je goedkeuring. Stel het PVB start op 1/9. Dan moet je tot

31/8 alle kosten inbrengen op de PAB budgetlijn. En vanaf 1/9 alle

kosten inbrengen op de PVB budgetlijn. 

 De budgetrekening mag behouden blijven.

 Het VAPH zal ook alle overeenkomsten over zetten naar de PVB

budgetlijn.

Hoe start het PVB in de praktijk?

https://www.absoluutvzw.be/wat-is-pvf/wat-is-een-pvb/hoe-vraag-ik-een-pvb-aan
https://www.absoluutvzw.be/wat-is-pvf/wat-is-een-pvb/hoe-vraag-ik-een-pvb-aan
https://www.absoluutvzw.be/wat-is-pvf/wat-is-een-pvb/hoe-vraag-ik-een-pvb-aan
https://www.absoluutvzw.be/wat-is-pvf/wat-is-een-pvb/hoe-vraag-ik-een-pvb-aan
https://www.absoluutvzw.be/wat-is-pvf/wat-is-een-pvb/hoe-vraag-ik-een-pvb-aan


WAT ALS JE BESCHIKT OVER EEN
PAB OP BASIS VAN EEN
SPOEDPROCEDURE?

Kreeg je een PAB toegekend via een spoedprocedure? Dan heb je als

meerderjarige recht op zorgcontinuïteit waardoor je de bestaande

ondersteuning kan verderzetten. Ook voor jou geldt dat je PAB

uiterlijk afloopt op je 22e verjaardag. Voor die datum moet je dus

ook een aanvraag PVB doen. Bij specifieke snel degeneratieve

aandoeningen kan een PVB via spoedprocedure worden toegekend.

Hiervoor dient naast het aanvraagformulier ‘Persoonsvolgend Budget

via spoedprocedure’ ook een medisch attest van de behandelende

arts-specialist aan het VAPH worden bezorgd. Indien je aanvraag aan

de criteria voor een spoedprocedure voldoet, dan wordt jouw

handicap automatisch erkend en kom je in budgetcategorie 10

terecht. Zo niet, moet een ‘normale’ aanvraagprocedure PVB worden

opgestart.
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Vanaf de leeftijd van 18 jaar, word je zelf budgethouder. En dat

brengt een aantal veranderingen met zich mee. Alle bestaande

contracten (op naam van je ouders) moeten worden aangepast en op

jouw naam of die van je bewindvoerder worden gezet. Als je met een

sociaal secretariaat werkt, moet je als nieuwe werkgever ook een

nieuw ondernemingsnummer aanvragen (hiervoor betaal je een

bijdrage). Een opzeg is niet nodig, maar alle contracten moeten wel

op naam van de nieuwe werkgever worden gezet. In het geval van

bewindvoering, wordt de bewindvoerder de nieuwe werkgever. Neem

voor meer info contact op met je sociaal secretariaat.
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WORD JE 18 JAAR? DAN WORD JE
ZELF BUDGETHOUDER!

Kan je omwille van de aard van je handicap onmogelijk zelf als

budgethouder optreden? Vraag dan bij het Vredegerecht een

aanvraag tot bewindvoering aan. Meer info hierover vind je terug

in onze brochure ‘bewindvoering’.
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Als je een PAB combineert met een multifunctioneel

centrum (MFC), moet je eveneens een PVB

aanvraagprocedure doorlopen om te kunnen gebruik maken

van een meerderjarigenondersteuning.

Het bedrag van het ter beschikking gestelde PVB hangt af

van de (hoeveelheid) ondersteuning door het MFC en van

het restsaldo PAB. Het PVB dat ter beschikking wordt

gesteld zal hierbij nooit meer bedragen dan de som van het

PAB-budget en de MFC-ondersteuning.  Als blijkt dat je toch

een hoger PVB zou nodig hebben, dan zal de meervraag

voor prioritering voorgelegd worden aan de Vlaamse

Toeleidingscommissie (VTC). Blijkt je PVB lager dan de som

van je PAB en MFC, dan wordt de (lagere) budgetcategorie

PVB ter beschikking gesteld.
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WAT ALS JE JOUW PAB
COMBINEERT MET EEN
MFC?
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Maak je keuze
waar en groei!
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CONTACT

JE VINDT ONS IN HEEL VLAANDEREN!


