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Overstap naar Persoonsvolgende Financiering
Geachte mevrouw
Geachte heer
Op 1 januari 2017 stappen alle mensen die ondersteuning krijgen van een VAPHvoorziening, over naar een nieuw systeem, het systeem van Persoonsvolgende
Financiering (PVF).
In het nieuwe systeem zult u de ondersteuning die u vandaag krijgt,
behouden.
In het systeem Persoonsvolgende Financiering (PVF) gaan de financiële
middelen niet meer naar uw voorziening. U krijgt zelf een pakket
persoonsvolgende middelen. Daarmee kunt u uw huidige ondersteuning
verderzetten of, als u dat wenst, op een andere manier organiseren.
Het VAPH en uw voorziening bereiden momenteel de overgang naar het nieuwe
systeem voor. Uw voorziening zal aan het VAPH laten weten welke
ondersteuning ze u vandaag biedt. Het VAPH berekent op basis van die
informatie de omvang van uw persoonsvolgende middelen.
Uw voorziening houdt u de hele tijd op de hoogte van de stappen die
ondernomen worden in het kader van de overstap naar het nieuwe systeem.
In het najaar van 2016 ontvangt u een brief van het VAPH waarin de omvang
van uw middelen wordt meegedeeld. De brief zal ook informatie bevatten over
uw overeenkomsten met uw voorziening, hoe u uw middelen kunt inzetten en
welke organisaties u daarbij kunnen helpen.

Concreet
Uw voorziening garandeert u dat ze u vanaf 2017 dezelfde ondersteuning zal
bieden als vandaag.
Het VAPH berekent de omvang van uw middelen op basis van de ondersteuning
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die u nu krijgt, zodat u met die middelen dezelfde ondersteuning als vandaag kunt krijgen, bij uw
vertrouwde voorziening.
Omdat u zelf de middelen krijgt, kunt u wel, als u dat wenst, uw ondersteuning anders organiseren. Of u
kunt bijvoorbeeld van voorziening veranderen.
Krijgt u een persoonsvolgend budget, dan kunt u uw budget, of een deel ervan, ook gebruiken om zelf
assistenten in dienst te nemen, om vrijwilligers te vergoeden … Als u uw ondersteuning wilt veranderen,
dan zult u in overleg met uw voorziening uw overeenkomst kunnen aanpassen.
Het kan ook zijn dat uw ondersteuning verdergezet wordt via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Dat is
begeleiding, dagopvang en verblijf dat u betaalt met een puntensysteem. Ook binnen Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp kunt u gemakkelijk uw ondersteuning organiseren zoals u dat zelf wilt. Uw voorziening
kan u op dit ogenblik niet verplichten om over te stappen naar Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
Het VAPH meldt aan de voorzieningen welke cliënten ook ondersteuning krijgen van andere
voorzieningen en welke voorzieningen dat zijn.
Als u ondersteuning krijgt van verschillende voorzieningen, dan zal het VAPH rekening houden met alle
ondersteuning die u krijgt om uw persoonsvolgende middelen te bepalen. Uw voorzieningen zullen met
elkaar moeten afstemmen om de juiste informatie aan het VAPH te kunnen geven.
Het VAPH raadt u aan om te wachten om uw overeenkomst aan te passen tot u de beslissing omtrent de
omvang van uw persoonsvolgende middelen ontvangen hebt.
De overeenkomst die u afgesloten hebt met uw voorziening zal tegen 1 januari 2017 moeten aangepast
worden. Het zou kunnen dat uw voorziening u vraagt om uw overeenkomst nu al aan te passen. Dat is nu
nog niet nodig tenzij uw ondersteuning al in 2016 moet veranderen.
Persoonlijke-assistentiebudget in combinatie met een voorziening
Als u een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) combineert met ondersteuning van een voorziening, dan
zullen beide ondersteuningsvormen samengevoegd worden tot één persoonsvolgend budget.
Actieve zorgvraag op de centrale registratie van zorgvragen
Als u nog een actieve zorgvraag heeft op de centrale registratie van zorgvragen (CRZ), dan zal u voor de
zomervakantie van 2016 een brief ontvangen. In die brief wordt uitgelegd hoe de CRZ-vraag omgezet wordt
naar een vraag voor een aanpassing van uw middelen .
Het VAPH kan u in de loop van de komende maanden contacteren voor bijkomende informatie .
Alle voorzieningen moeten de nodige gegevens op eenzelfde manier in kaart brengen. Daarvoor hebben ze
richtlijnen gekregen van het VAPH. Het VAPH zal controleren of de voorzieningen de richtlijnen volgen en
kan daarvoor eventueel navraag doen bij u.

Vragen?
Als u vragen hebt over de omzetting van uw huidige ondersteuning naar een Persoonsvolgend Budget of
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, dan kunt u terecht bij uw voorziening, bij een gebruikersorganisatie of bij
het VAPH:


Uw voorziening informeert u over de manier waarop ze de gegevens verzamelt die ze aan het
VAPH doorgeeft en de richtlijnen die ze daarbij moet volgen. Ze geeft ook informatie over de
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stappen die de organisatie de komende maanden zal zetten als voorbereiding van de
Persoonsvolgende Financiering en wat dat concreet betekent voor de cliënten.
Bij een gebruikersorganisatie kunt u terecht voor algemene vragen omtrent de omschakeling naar
Persoonsvolgende Financiering. Zij kunnen ook bekijken wat dat concreet voor u betekent.
U vindt een overzicht en de contactgegevens van deze organisaties op de website van het Vlaams
Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH): www.vgph.be.
Het VAPH beantwoordt algemene vragen omtrent Persoonsvolgende Financiering en de
omschakeling naar een Persoonsvolgend Budget of naar Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Voor
vragen over de manier waarop uw voorziening de omschakeling in de praktijk brengt, kunt u
natuurlijk in eerste instantie bij uw voorziening terecht en indien nodig ook bij het VAPH.
Meer informatie over Persoonsvolgende Financiering, Persoonsvolgend Budget, Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp ... vindt u op www.vaph.be/pvf. Voor algemene vragen belt u het
telefoonnummer 02 225 85 97.

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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