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een computer met internetverbinding
een kaartlezer, de identiteitskaart van de persoon met de handicap of de identiteitskaart van de budgerhouder en de pincode van de kaart
een smartphone met toegang tot itsme®

Naast jijzelf, als budgethouder heeft ook het VAPH toegang tot het platform en tot jouw persoonlijk dossier. Enkel als de budgethouder hiervoor
een volmacht geeft, kan ook jouw coach van absoluut vzw het portaal en je budgetlijn zien. De coach kan dan overeenkomsten toevoegen of
kosten registreren. Wil jij graag aan absoluut vzw zo'n volmacht geven, vraag dan even het volmacht documentje aan via de infolijn 03 259 85
08 of via jouw coach.

Om te kunnen inloggen op mijnvaph.be heb je het volgende nodig:

Je kan je budget goed opvolgen op “mijnvaph.be”. Op deze website vind je heel wat informatie en documenten over jouw persoonlijk dossier bij
het VAPH. Je kan er je budgethoogte opvolgen, overeenkomsten registreren, kosten indienen en heel eenvoudig je terugvorderbaar voorschot
aanvragen. In deze handleiding wordt enkel het luik persoonlijk budget in mijnvaph.be besproken. Voor andere toepassingen van het e-loket
verwijzen we graag door naar de handleiding van het VAPH die beschikbaar is op de website van het VAPH:
https://www.vaph.be/documenten/handleiding-mijn-vaph.
Deze handleiding maakt je wegwijs op dit platform. Aan de hand van schermweergaves loodsen we je stap voor stap door het digitale platform
van mijnvaph.be.
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Toegang tot mijnvaph.be



Om de kaartlezer te kunnen gebruiken, moet de
correcte software zijn geïnstalleerd. Je kan de
software ‘eID QuickInstall’ gratis downloaden.

Om de beveiligingssleutel te kunnen gebruiken dien
je je eerst met jouw smartphone of tablet aan te
melden op de mobiele app die je hebt geregistreerd
in “Mijn Digitale Sleutels” van CSAM

Via een aangesloten kaartlezer en de identiteitskaart van de persoon met een handicap. Dit is de veiligste keuze.

Surf naar de website www.mijnvaph.be waar je verschillende mogelijkheden hebt om in te loggen:

Met een eenmalige beveiligingscode die je via een mobiele applicatie (app) ontvangt. Dit is de gemakkelijkste keuze.

Inloggen bij mijnvaph.be

Via itsme®,een app die toelaat om op een veilige, makkelijke en betrouwbare manier je identiteit aan te tonen of transacties te bevestigen.
Meer informatie over het gebruik van itsme® kan je terugvinden op de website van itsme®.                                                                   
 Meer info over itsme® vind je hier: https://www.itsme-id.com/nl-BE

Met een beveiligingscode via sms.

Om de beveiligingssleutel te kunnen gebruiken dien
je eerst jouw gsm-nummer te registreren in “Mijn
Digitale Sleutels” van CSAM
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Bij elke inlogoptie vind je meer info en handige tips
door rechts onderaan op het  vraagteken te klikken. 
Lukt het niet om in te loggen? Neem dan contact op
via het nummer 1700 of stel je vraag via de chat of
per mail.

Handleiding Het PVB in mijnvaph.be | 04



De kaartlezer moet worden aangesloten op de computer via een USB-poort. Om de kaartlezer te kunnen gebruiken, moet de correcte software
zijn geïnstalleerd.

Normaal gezien wordt de software automatisch geïnstalleerd bij aansluiting van de kaartlezer via een USB-poort. Indien dit niet zo is, kan je de
software ‘eID QuickInstall’ gratis downloaden op de website eid.belgium.be.

Bij wijze van voorbeeld loggen we hier in via de kaartlezer (de veiligste keuze).
Je krijgt volgend scherm te zien dat je doorverwijst naar het scherm om aan te melden bij de online overheid.

Volg de stappen die op het scherm worden weergegeven:
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Klik vervolgens op accepteren en downloaden (nadat je de gebruikersovereenkomst hebt doorgenomen) en volg de instructies voor installatie
op het scherm.
Na de installatie steek je jouw identiteitskaart in de kaartlezer en klik je op ‘Aanmelden’. Je krijgt een beveiligingsmelding van Windows waarin
jouw naam verschijnt. Bevestig het certificaat door op ‘OK’ te klikken:

Geef de pincode van de identiteitskaart in en bevestig door op ‘OK’ te klikken:

Na het inloggen moet je jouw hoedanigheid kiezen om toegang te krijgen tot mijnvaph.be. 
De hoedanigheid bepaalt hoe je startpagina in mijnvaph.be er zal uitzien.
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Op deze startpagina vind je een samenvatting van de gegevens van je dossier bij het VAPH. De verschillende knoppen laten toe om snel naar
een bepaald overzicht of een bepaalde actie in jouw dossier te gaan. 
Je krijgt bijvoorbeeld het overzicht van de brieven en documenten die verstuurd werden door het VAPH.
 
Tip: controleer regelmatig of er nieuwe documenten zijn toegekomen zodat je niets over het hoofd ziet!
In deze handleiding spitsen wij ons toe op het Persoonsvolgend Budget (PVB) en hoe je overeenkomsten en kosten moet toevoegen via
mijnvaph.be. 
Onder het menu ‘Persoonlijk budget’ vind je alle gegevens over je budget.

De startpagina
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loonfiches van de assistent
facturen en creditnota’s van het sociaal secretariaat (RSZ/bedrijfsvoorheffing/beheerskosten)
maaltijdcheques, kosten i.v.m. vakantiegeld en eindejaarspremie, eventuele opzegkosten

Aan de hand van de percentagebalk kan je in één oogopslag zien wat je al hebt besteed, welke bedragen nog moeten verwerkt worden en wat
je nog kan besteden (resterend bedrag). 

Wanneer je werkt met een sociaal secretariaat heb je onder bepaalde voorwaarden recht op VIA 5- en VIA6-middelen.
Loonkosten uit een rechtstreekse arbeidsovereenkomst die recht geven op VIA-middelen:

Deze VIA-middelen worden automatisch bij jouw budgetlijn bijgeteld.

Persoonlijk budget

Onder het menu persoonlijk budget krijg je alle pagina's die te maken hebben met je budget. Als je klikt op "overzicht" krijg je een overzicht
van het lopende budgetjaar. (Menu/Persoonlijk budget/Overzicht)
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De VIA5- en VIA6 middelen

In de VIA 5-akkoorden werd een tegemoetkoming vastgesteld om een eindejaarspremie te betalen aan je assistent of individuele begeleider via
een arbeidsovereenkomst. Je betaalt de eindejaarspremie met je budget. Het totaalbedrag van je budget zal verhoogd worden met het bedrag van
de tegemoetkoming.

In de VIA 6-akkoorden werd een tegemoetkoming vastgesteld om het minimimloon te betalen aan je assistent of individuele begeleider via een
arbeidsovereenkomst. Het totaalbedrag van je budget zal verhoogd worden met het bedrag van de tegemoetkoming: 8,75%.
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In de tabel kan je de hoogte van je een overzicht zien van de terbeschikkingstellingen en de hoogte van het bijbehorende budget.

Op de overzichtspagina kan je onderaan informatie vinden over de hoogte van je terbeschikkingstellingen en het terugvorderbaar voorschot.
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In onderstaand kader zie je hoeveel je terugvorderbaar voorschot is. Dit voorschot bedraagt 1/4 van je budget dat je in cash wil besteden.

Het terugvorderbaar voorschot is een vierde van het deel van je PVB dat je in cash wil besteden. Het dient om de facturen van de
overeenkomsten die je sloot, te betalen zonder dat je dat zelf moet voorschieten. Het voorschot is geen deel van je budget. Bij de stopzetting
van je budget, moet je het voorschot volledig terugbetalen.

Het terugvorderbaar voorschot
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Klik via Menu/Persoonlijk budget/Overeenkomsten om een overzicht te krijgen van jouw toegevoegde overeenkomsten.

Overeenkomsten registreren

Een nieuw contract toevoegen kan via de groene knop ‘+ cash overeenkomst toevoegen’.

Handleiding Het PVB in mijnvaph.be | 12



Selecteer het juiste type van overeenkomst dat je wilt toevoegen.
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Daarna vul je de vakken in.

Enkele termen uitgelegd:

Een-op-eenbegeleiding bij algemene dagelijkse activiteiten van het leven gedurende
een aantal uur per week. Voorbeelden: wassen, eten geven, aankleden, voorwerpen
oprapen of aanreiken, praktische hulp op de werkvloer.

Individuele praktische hulp

Een-op-eenbegeleiding om te helpen nadenken over de organisatie van het dagelijkse
leven, gedurende een aantal uren per week. De begeleiding beperkt zich tot
inhoudelijke begeleiding. Je krijgt geen praktische hulp.
Voorbeeld: nadenken over de organisatie van het huishouden

Individuele psychosociale begeleiding

Een-op-eenondersteuning die eerder ruim is en meerdere levensdomeinen kan
omvatten. De aard van de ondersteuning kan verschillen en de verschillende vormen
van ondersteuning kunnen door elkaar lopen. Het kan gaan om stimulatie, coaching,
training en assistentie bij activiteiten.
Voorbeeld: de verschillende taken bij het koken worden besproken en eventueel
aangeleerd of samen uitgevoerd.

Globale individuele ondersteuning

Heb je nog vragen bij het invullen van andere vakken? Begrijp je de titels niet? Krijg je een foutmelding?
We organiseren elke maand bij absoluut vzw een online vorming "Werken in mijnvaph". Je kan op elk moment
aansluiten.
Inschrijven kan via onze website of door contact op te nemen met onze infolijn via 03 259 08 85 of een mailtje
sturen naar info@absoluutvzw.be.
Heb je individuele coaching bij ons, neem dan contact op met je coach.
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Bij een overeenkomst van onbepaalde duur zet je niets als einddatum.
Wanneer je een overeenkomst voor persoonlijke assistent (via sociaal secretariaat) aanmaakt dan moet je het rijksregisternummer van de
assistent invullen. 
Als je met een andere dienst werkt dan vul je het ondernemingsnummer in voorafgegaan door BE bijvoorbeeld BE0416061605.
Bij sommige veranderingen in de overeenkomst moet je de vorige overeenkomst stopzetten met een einddatum en een nieuwe
overeenkomst toevoegen met de nieuwe gegevens. Deze moet dan ook opnieuw worden goedgekeurd. (bijvoorbeeld: als de assistent meer
uren zal werken of de ramenwasser zijn prijzen verhoogt).

Tips:

De toegevoegde overeenkomst komt eerst in aanvraag te staan. Je kan dan nog geen kosten registreren. Pas als de overeenkomst door het
VAPH is goedgekeurd kan je kosten registreren.
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Wanneer een overeenkomst goedgekeurd is zie je dit ook.

Je kan bij status filteren op goedgekeurd, afgekeurd, vervallen of in aanvraag. 
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Kosten registreren

Onder het menu ‘Kosten’ krijg je een overzicht van je kosten. De ingevoerde kosten worden getoond in volgorde van hoe je ze ingebracht hebt.
Je kan er ook kosten toevoegen via de groene knop ‘+ cashkost toevoegen’. Je kan enkel kosten indienen voor goedgekeurde overeenkomsten.

Als je op de knop "+cashkost toevoegen" klikt, kom je in het onderstaande scherm. Daar kies je de overeenkomst waar de kost op betrekking
heeft en je klikt op “kost toevoegen”.
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De velden met een sterretje (*) zijn verplicht in te vullen.
Is het een betaling dan kies je kosten. Gaat het om een
terugstorting dan kies bij type boeking: creditnota.
Bij referentie kan je een nummering inbrengen en noteren om
welke kost het gaat. Bijvoorbeeld Loon Jan Janssens mei of een
factuurnummer ingeven fct 2022/102.
Na de invulling van de vakken klik je op registreren.

Wanneer je een overeenkomst selecteert zie je eerst een scherm 
met informatie.Klik op volgende.
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Vergeet niet op registreren te klikken! Je kan ook kiezen voor registreren
en volgende toevoegen en zo verder gaan naar de volgende kost.

Het VAPH vraagt om de kosten in te dienen per jaar. Het jaar wordt afgerond op 1 april van het nieuwe jaar.
Je kosten moeten dus binnen zijn ten laatste op 31 maart. (voorbeeld: alle kosten van 2022 moeten geregistreerd zijn voor 1 april 2023)

Het is niet verplicht maar je kan je factuur ook opladen.
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De aangemaakte kost komt eerst in verwerking. Van zodra het VAPH de kost heeft verwerkt, komt deze op afgerond.

Een kost kan je altijd aanpassen. Merk je bijvoorbeeld dat het bedrag dat je had ingevoerd fout was dan kan je via het potloodje het juiste
bedrag invoeren. Je zal dan in de lijst zien dat het bedrag wordt gecorrigeerd. Bij een volgende bijstorting zal het VAPH deze correctie dan
recht zetten.
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Bij inhoudingen zie je de bedragen die het VAPH inhoudt op de budgetlijn. Het heeft te maken met een aanpassing door het VAPH, een
verandering van het systeem of een overlijden.

Het vrij besteedbaar deel kan vrij besteed worden zonder dat er een overeenkomst moet geregistreerd zijn en zonder dat er facturen of ticketjes
moeten bewaard worden.

Inhoudingen

Het vrij besteedbaar deel opzoeken
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Heb je het vrij besteedbaar deel niet opgevraagd voor 31 maart, kan je het niet meer opvragen!
Het vrij besteedbaar deel komt niet bovenop het budget maar zit in het jaarbudget.

Je klikt op de knop vrije bestedingskost toevoegen en kiest het jaar.

Je kan dit in delen opvragen of in
1 keer. Het VAPH zal het bedrag
storten op de budgetrekening. Je
mag dit bedrag dan
overschrijven naar de
privérekening. Denk er wel aan
dat de bankkosten ook van dit
bedrag betaald moeten worden.
Het bedrag van de bankkosten
moet je dus aftrekken van het
vrij besteedbaar deel vooraleer
je het overschrijft naar de privé
rekening.

Vul de gegevens in en kies het bedrag dat je wenst.
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Hier vind je een overzicht
van alle ingediende kosten
en de bijhorende betalingen
of inhoudingen.

Hier vind je de huidige budgetlijn terug maar ook de budgetlijnen
van de voorgaande jaren.

Betaling

Archief

Klik je op betalingen dan krijg je een overzicht van de betalingen
van alle jaren.
 
Klik je op export transacties dan krijg je een download van een
lijst.
Je krijgt een mooi overzicht van al je ingediende kosten van dat
jaar.  Je kan dit overzicht printen en bewaren in je map.
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Stel een vraag via mijnvaph.be

Heb je een vraag? Stel ze door op de  groene knop te klikken.

Kies waarover je een vraag wil stellen. De lijst op je scherm is langer dan de lijst op de afbeelding hieronder. Je ziet alle opties door
naar beneden te scrollen.
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Vul je vraag in...

Je kan ook bestanden opladen die bij je vraag horen vooralleer je op verzenden klikt.
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We hopen dat je met deze handleiding alvast een flinke stap kan zetten in het werken op mijnvaph.be met je PVB. 

Heb je toch nog vragen? We organiseren elke maand een online
vorming Werken in mijnvaph. 
Wil je graag aansluiten? Bekijk de data op onze website of
contacteer onze infolijn via 03 259 08 85.
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maak je keuze waar en groei

CONTACT

JE VINDT ONS IN HEEL VLAANDEREN!


