
De persoonsvolgende financiering (PVF) 
 

In 2016 werd het financieringssysteem binnen de sector ‘personen met een handicap’ volledig 

aangepast, met de invoering van een persoonsvolgende financiering (PVF) als resultaat. Met dit nieuwe 

systeem wil de Vlaamse overheid meer rekening houden met de wensen van de personen met een 

handicap en hun netwerk (partner, ouder(s), kinderen, familie, vrienden, buren). De voorzieningen en 

diensten voor personen met een handicap dienen hun aanbod aan te passen, zodat zij beter kunnen 

inspelen op de vraag naar hulp en ondersteuning die gesteld wordt door de personen met een handicap 

en hun netwerk. 

 

Een getrapt systeem 
 

Het nieuwe financieringssysteem bestaat uit twee tegemoetkomingen, namelijk het zorgbudget voor 

mensen met een handicap en het persoonsvolgend budget (PVB).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zorgbudget voor mensen met een handicap is een vast bedrag van 300 euro per maand dat 

bepaalde groepen personen met een handicap kunnen gebruiken voor het gebruik van rechtstreeks 

toegankelijke zorg en ondersteuning. Het wordt uitbetaald door de zorgkas van je ziekenfonds. Het 

budget is combineerbaar met alle federale tegemoetkomingen voor personen met een handicap 

(inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming) en met een 

arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering, alsook met het zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden (‘de mantelzorgpremie’ van 130 euro per maand). Het zorgbudget voor mensen met 
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een handicap is momenteel niet aan te vragen; het wordt enkel automatisch toegekend aan volgende 

doelgroepen: 

 meerderjarigen die op 31/12/2014 én op 31/12/2015 met een actieve vraag geregistreerd 

stonden op de centrale wachtlijst; 

 minderjarigen die op 30/06/2015 geregistreerd stonden op diezelfde wachtlijst; 

 vanaf 1 september 2017: andere minderjarigen en jongvolwassenen (tot 25 jaar) met een door 

het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkende handicap. 

Het budget is vrij besteedbaar. Je hoeft dus niet verantwoorden waaraan je je budget hebt uitgegeven.  

 

Het persoonsvolgend budget is geen vast bedrag; er wordt gebruik gemaakt van twaalf 

budgetcategorieën met een maximum variërend van 10.000 tot 85.000 euro per jaar. Het budget kan 

zowel gebruikt worden voor het ‘inkopen’ van rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning als niet-

rechtstreeks toegankelijke zorg. Wat dit concreet inhoudt, wordt verder in dit artikel uitgelegd. Het 

wordt toegewezen en uitbetaald door het VAPH en is niet vrij besteedbaar; elke uitgegeven euro dient 

verantwoord te worden. Het PVB kan wel aangevraagd worden en is combineerbaar met alle federale 

tegemoetkomingen voor personen met een handicap (inkomensvervangende tegemoetkoming en 

integratietegemoetkoming) en met een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering. In principe is 

het niet combineerbaar met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (‘de mantelzorgpremie’ van 

130 euro per maand). Voor personen die vroeger gebruik maakten van een voorziening en ieder jaar 

enkele dagen thuis verbleven en hierdoor recht hadden op een éénmalige tussenkomst vanuit de 

Vlaamse zorgverzekering van 130 of 260 euro (afhankelijk van het feit of je meer of minder dan 100 

dagen per jaar thuis verbleef), blijft dit voordeel behouden. Voor nieuwe aanvragers van het PVB geldt 

dit voordeel niet.  

 

Het zorgbudget voor mensen met een handicap en het PVB zijn onderling niet combineerbaar. Als je 

als persoon met een zorgbudget voor mensen met een handicap een persoonsvolgend budget 

aanvraagt, verlies je je zorgbduget op het ogenblik dat het voorschot op je PVB wordt uitbetaald.   
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Voor wie is het PVB bedoeld? 
 

Het PVB is bedoeld voor personen met een handicap vanaf 18 jaar die: 

 tot 31/12/2016 gebruik maakten van een door het VAPH erkende voorziening of dienst voor 

personen met een handicap; 

 tot 31/12/2016 gebruik maakten van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of 

persoonsgebonden budget (PGB); 

 een PVB aanvragen. 

 

Er wordt geen rekening gehouden met de hoogte van je inkomen.  

 

Het PVB kan aangevraagd worden vanaf 17 jaar en kan toegekend worden vanaf je 18de verjaardag. 

Personen die het PVB aangevraagd hebben vóór hun 65ste verjaardag, kunnen dit budget behouden na 

die datum. Ben je 65 jaar of ouder en heb je nog geen PVB, dan kan je er niet meer voor in aanmerking 

komen.  

 

Hoe kan je het PVB aanvragen? 
 

Je kunt dit in principe zelf doen via de website van het VAPH, maar het is beter je te laten bijstaan door 

de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of door de dienst ondersteuningsplan (op 

provinciaal niveau). 

 



Wat kan je doen met het PVB? 
 

Het PVB dient voor het ‘inkopen’ van personeel dat jou helpt. Je kunt het dus niet gebruiken voor de 

aankoop van een rolstoel of om naar een popconcert of het voetbal te gaan. 

 

Wat je er exact mee kunt doen, hangt af van het feit of je wil werken met een cashbudget (euro) of met 

een voucher (bon). Wens je gebruik te maken van een voucher, dan kan je je PVB enkel gebruiken om 

een beroep te doen op een door het VAPH erkende voorziening of dienst. Werk je met een cashbudget, 

dan kan je ook zelf personeel aanwerven om jou te helpen of bijvoorbeeld een beroep doen op een 

thuiszorgdienst of een poetshulp met dienstencheques. Meer mogelijkheden dus, maar ook meer 

verantwoordelijkheden. Zo dien je dan een aparte bankrekening te openen waarop je PVB gestort 

wordt, dien je een boekhouding en alle facturen bij te houden, … Je kan ook kiezen voor een combinatie 

van cash en voucher.  

 

Zoals eerder reeds vermeld, dient in principe elke uitgegeven euro verantwoord te worden. Werk je met 

een voucher, dan doet de voorziening of dienst waar je gebruik van maakt dit voor jou. Werk je met een 

cashbudget, dan dien je dit zelf te doen.  

 

Naast het te verantwoorden budget, kan je ook nog een klein vrij besteedbaar budget opvragen bij het 

VAPH. 

 

Als je hulp nodig hebt bij de besteding van je budget of bij het opvragen van je vrij besteedbaar budget, 

kan je een beroep doen op een bijstandsorganisatie. Onze partnerorganisatie, de Liberale Vereniging 

van Personen met een Handicap vzw, werkt hiervoor samen met bijstandsorganisatie alin vzw.  

 

Contactgegevens alin vzw 

Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel 

Tel.: 02 506 04 95 

Mail: info@alin-vzw.be  

Website: www.alin-vzw.be  
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