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Afkortingenlijst

BOB Basisondersteuningsbudget
CM Christelijke Mutualiteit
IMB Individuele Materiële Bijstand
KVG Katholieke Vereniging Gehandicapten
MDT Multidisciplinair team
MDV Multidisciplinair verslag
NRTH Niet rechtstreeks toegankelijke hulp
OP PVB Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget
PEC Provinciale Evaluatiecommissie
PVB Persoonsvolgend budget
PVF Persoonsvolgende financiering
RPC Regionale Prioriteitencommissie
RTH Rechtstreeks toegankelijke hulp
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VN Verenigde Naties
ZZI Zorgzwaarte-instrument
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Waarom de persoons- 
volgende financiering?

De persoonsvolgende financiering vindt zijn 
oorsprong bij het VN Verdrag voor de rechten 
van Personen met een Handicap. De overheid 
werkte het idee van inclusie en beheer van 
eigen leven verder uit in het Perspectiefplan 
2020. Met de persoonsvolgende financiering 
kun je zelf kiezen welke ondersteuning je wil.

 
De persoonsvolgende financiering heeft drie 
grote gevolgen voor jou als zorggebruiker:

1. Je krijgt zelf een budget in handen om de 
ondersteuning die je nodig hebt in te vul-
len op de manier waarop jij dat wil. Je kunt 
verschillende ondersteuningsvormen met 
elkaar combineren. 

2. Het ondersteuningsaanbod is flexibel. 
Zorgaanbieders kunnen gemakkelijker jouw 
specifieke ondersteuningsvraag beant-
woorden omdat de regels minder streng zijn 
dan vroeger.

3. Je hoeft geen omslachtige procedure te 
doorlopen wanneer je enkel beperkte on-
dersteuning nodig hebt. Op die manier kun-
nen je mantelzorgers en netwerk gedeelte-
lijk ontlast worden.

Welke ondersteuningsnood heb jij? Kan de per-
soonsvolgende financiering iets voor jou bete-
kenen? Kom het te weten in deze brochure.
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Welke ondersteuning heb  
ik nodig op dit moment?

Iedereen heeft het recht om zijn leven zelf te 
organiseren. De ene persoon heeft meer on-
dersteuning nodig dan de andere persoon. Wie 
je daarbij kan helpen, hangt af van de zorgnood 
die je hebt. 

Heb je een ‘beperkte’ zorgvraag? Dan kun je de 
nood aan ondersteuning soms opvangen door  
familie, vrienden en kennissen uit je omgeving. 
Ook kun je deze zorg aanvullen met reguliere 
diensten. Dat zijn diensten voor professionele 
zorg en ondersteuning waar iedereen beroep 
op kan doen, zoals poetshulp, thuisverpleging, 
gezinszorg, kinderopvang … Hulpmiddelen of 
aanpassingen thuis, op school of op het werk 
kunnen het bovendien mogelijk maken om een zo 
zelfstandig mogelijk leven te leiden of om ande-
ren te ondersteunen in de zorg die ze je geven. 

Maar misschien heb je een vraag naar ‘handi-
capspecifieke’ ondersteuning? Handicapspe-
cifiek betekent dat je bijkomende ondersteu-
ning nodig hebt, aangepast aan jouw handicap. 
Het is de professionele zorg en ondersteuning 
die het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH) vergoedt en waar niet 
iedereen zo maar beroep op kan doen. 

Je kunt bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) 
ook terecht voor financiële tegemoet-
komingen voor hulpmiddelen, zoals een 
traplift, een trilwekker …  en aanpas-
singen, bijvoorbeeld aan de woning of 
de wagen. Om recht te hebben op een 
tussenkomst voor de individuele mate-
riële bijstand (IMB) van het VAPH moet 
je ook een inschrijvingsprocedure 
doorlopen bij het VAPH. 

• Als je slechts af en toe handicapspecifieke 
ondersteuning nodig hebt, kun je beroep 
doen op de rechtstreeks toegankelijke hulp 
(RTH) van het VAPH. Dat is een beperkte 
handicapspecifieke hulp die wordt aange-
boden door een dienst of voorziening die 
daarvoor speciaal erkend is door het VAPH. 

• Volstaat die beperkte handicapspecifieke 
ondersteuning niet en is er meer intensieve 
en gespecialiseerde handicapspecifieke 
ondersteuning nodig? Dan kun je een be-
roep doen op de niet rechtstreeks toegan-
kelijke hulp (NRTH) van het VAPH. Dat is 
langdurige, intensieve handicapspecifieke 
hulp die wordt aangeboden door een dienst 
of voorziening die hiervoor erkend is door 
het VAPH. Je hebt hiervoor een toelating 
nodig van het VAPH, via de aanvraagproce-
dure persoonsvolgend budget.
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Met het persoonsvolgend budget kun 
je meer intensieve en gespecialiseerde 
handicapspecifieke ondersteuning or-
ganiseren. Start met deze aanvraag-
procedure door in kaart te brengen 
welke hulp en ondersteuning je nodig 
hebt. Via het ondersteuningsplan PVB 
wordt dit aan het VAPH verduidelijkt. 

Heb je meer ondersteuning nodig dan 
je met je huidig budget kunt financie-
ren? Dan kun je bij het VAPH ook een 
aanvraag indienen om extra budget te 
bekomen. Hiervoor moet je dezelfde 
procedure doorlopen. Je kunt je aan-
vraag volgen via mijn.vaph.be. 

Kan ik ondersteuning  
krijgen als ik een beperkte 
zorgvraag heb? 

De persoonsvolgende financiering gaat uit van 
vraaggestuurde zorg. Dat wil zeggen dat je een 
eigen budget kunt krijgen op maat van je vraag 
en je hiermee zelf kunt bepalen hoe je je onder-
steuning zult organiseren. Het is niet zo dat je 
met een beperkte zorgvraag meteen uit de boot 
valt. 

De persoonsvolgende financiering heeft als uit-
gangspunt dat de zorg en ondersteuning voor 
personen met een handicap een gedeelde ver-
antwoordelijkheid is. Het eigen gezin, een vrij-
williger, een dienst voor gezinshulp en een han-
dicapspecifieke zorgaanbieder kunnen bijvoor-
beeld elk een deel van die vraag op zich nemen. 
Het is belangrijk dat je over de verschillende 
mogelijkheden nadenkt.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Als je af en toe handicapspecifieke hulp nodig 
hebt, kun je een beroep doen op de Recht-
streeks toegankelijke hulp (RTH). Dat is een 
beperkte hoeveelheid ondersteuning van een 
door het VAPH erkende zorgaanbieder. 

• Je hebt geen goedkeuring nodig van het 
VAPH.

• Er is dus geen aanvraagprocedure voor-
zien. 

• Het is toegankelijk voor iedereen met een 
(vermoeden van) handicap en je kunt dit 
rechtstreeks opnemen met de vergunde 
zorgaanbieder. 

 
RTH bestaat in drie vormen: begeleiding, 
dagopvang en verblijf. Je kunt kiezen voor een 
van deze vormen of voor een combinatie ervan. 
Het VAPH erkent en subsidieert de diensten en 
voorzieningen die deze ondersteuning aanbie-
den. Je betaalt zelf een kleine bijdrage (zie 
kostprijs). 

Opgelet: per jaar mag je nooit meer dan 8 RTH 
punten inzetten. 

Vroeger ging ik elke week een halve dag 
naar het dagcentrum. Maar nu hoorde ik dat ik 
veel meer kan gaan: tot wel 91 dagen per jaar. 
Wow, wat een verschil!  Ik ga dat zeker doen, 
want thuis bij mijn moeder zitten is soms ook 
maar saai. In het dagcentrum leer ik bureauza-
ken, zoals kopieën maken of klasseren en we 
doen ook wel eens een uitstap. Ik heb er ook 
veel vrienden, dus dat is super tof. 

Mylena (27 jaar)

“

”
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Het basisondersteuningsbudget

Het basisondersteuningsbudget (BOB) of zorg-
budget voor mensen met een handicap is een 
Vlaamse tegemoetkoming voor mensen met 
een erkende handicap en een beperkte onder-
steuningsnood. Het gaat om een vast en niet 
belastbaar bedrag van 300 euro per maand. Je 
kunt het gebruiken om een buur te vergoeden die 
jou af en toe meeneemt met de wagen, om dien-
stencheques aan te kopen voor poetshulp …  
Met het budget kun je ook de beperkte bijdrage 
voor de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) 
betalen. 

Opgelet: het basisondersteuningsbudget wordt 
niet meer toegekend sinds 1 januari 2020. Wie 
het BOB reeds daarvoor kreeg toegekend, blijft 
het wel behouden. 

Mijn vrouw en ik hebben veel meer adem-
ruimte gekregen door het BOB. Er was  altijd zo 
veel stress om de zorg voor ons Lotte in combi-
natie met het huishouden en de opvoeding van 
onze andere kinderen. Met het BOB kunnen we 
dienstencheques aankopen, zodat we niet 
meer continu moeten omzien naar het onder-
houd van ons huis. Ook de boodschappen laten 
we nu aan huis leveren. De tijd die hierdoor vrij 
komt, investeren we nu in ons gezinsleven. Via 
RTH krijgen we bovendien elke maand begelei-
ding van een vrouw die onze kinderen leert om-
gaan met de handicap van hun zusje. Wij von-
den het altijd moeilijk om dit als ouder te doen, 
maar Tine slaagt hier echt heel goed in. We 
voelen ons nu alle vijf veel gelukkiger. 

Bart (37 jaar), papa van Lotte (14 jaar)

Begeleiding Dagopvang Verblijf

Wat?

Individuele gesprekken 
met een hulpverlener 

of begeleider bij je 
thuis of bij een 
VAPH-dienst

Dagbesteding binnen 
een VAPH-dienst

Overnachting met 
ondersteuning binnen 

een VAPH-dienst

Kostprijs?
Maximum 

5,05 euro/gesprek
Maximum 

9,60 euro/dag
Maximum 

24,14 euro/dag

Aantal punten?
Thuis: 0,220 punten/dag

VAPH-dienst: 0,155 
punten/dag

0,087 punten/dag 0,13 punten/dag

Maximum per jaar 
(zonder combina-
ties)?

Thuis: 
36 begeleidingen/jaar

VAPH-dienst: 
51 begeleidingen/jaar

91 dagen/jaar 61 nachten/jaar

“

”
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Wat als deze beperkte  
ondersteuning je niet  
genoeg kan helpen?

Kunnen je netwerk, de reguliere diensten en de 
rechtstreeks toegankelijke hulp je niet voldoen-
de ondersteunen? Dan kun je de aanvraagpro-
cedure voor een persoonsvolgend budget op-
starten. 

Het persoonsvolgend budget omvat een ge-
personaliseerd bedrag per jaar, waarmee je 
zorg en ondersteuning kunt inkopen. Je kunt er 
reguliere diensten  en vrijwilligers mee vergoe-
den, persoonlijke assistentie mee betalen of 
zorg inkopen bij een door het VAPH vergunde 
zorgaanbieder. Het toegekende budget hangt 
af van je context en zorgzwaarte. 

Je kunt het PVB combineren met een 
erkenning IMB. Je hoeft je hulpmidde-
len en aanpassingen dus niet te finan-
cieren met je PVB. Heb je recht op een 
PVB, dan kun je geen beroep meer 
doen op RTH. 

Verder aan de slag

Heb je zicht op de ondersteuning die je nodig 
hebt en weet je wat de persoonsvolgende fi-
nanciering voor jou kan betekenen? Dan kun je 
verder aan de slag met de aanvraag van een 
persoonsvolgend budget (PVB). Hoe je dit kunt 
aanvragen en voorbereiden, lees je in de bro-
chure ‘Hoe vraag ik een persoonsvolgend bud-
get aan?’. 
 

9
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Nuttige info

KVG - Algemeen secretariaat
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
   03 216 29 90
   post@kvg.be

   KVG

KVG - Regiosecretariaat 
Antwerpen-Mechelen
Stenenbrug 96
2140 Borgerhout
   03 235 85 57
 antwerpen@kvg.be
 www.kvg-antwerpenmechelen.be

  KVG Antwerpen-Mechelen

KVG - Regiosecretariaat Turnhout
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout
 014 40 33 60
 turnhout@kvg.be

 KVG regio Turnhout

KVG - Regiosecretariaat Oost-Vlaanderen
Dendermondesteenweg 565
9070 Destelbergen
 09 227 34 41
 oost-vlaanderen@kvg.be

  KVG Oost-Vlaanderen

KVG - Regiosecretariaat Limburg
Rederijkersstraat 53
3500 Hasselt
 011 23 22 04
 limburg@kvg.be

 KVG Limburg

KVG - Regiosecretariaat Vlaams-Brabant 
en Brussel
Tiensesteenweg 63
3010 Leuven
 016 23 51 61
 vlaams-brabant@kvg.be
 www.kvg-vlaamsbrabant.be

 KVG Vlaams-Brabant

KVG - Regiosecretariaat West-Vlaanderen
Peter Benoitstraat 15A
8800 Roeselare
 051 24 88 06
 west-vlaanderen@kvg.be

 KVG West-Vlaanderen
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Zorglijn van CM

Zorglijn Antwerpen
  03 221 95 95 
  zorglijn.amt@cm.be 

Zorglijn Vlaams-Brabant Brussel 
 078 15 34 00
 zorglijn.vlaamsbrabant@cm.be 

zorglijn.brussel@cm.be

Zorglijn Limburg
  011 280 281
  zorglijn.limburg@cm.be 
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Zorglijn Oost-Vlaanderen
  078 152 152
   zorglijn.oostvlaanderen@cm.be

Zorglijn West-Vlaanderen
  050 20 76 76
  zorglijn.westvlaanderen@cm.be

MOB MRB 
PB 10300 - Brussel
  02 240 87 73
  mrb@cm.be



Deze brochure heeft een informatieve waarde. Voor een gedetailleerde omschrijving van de rech-
ten en plichten van de leden en van het ziekenfonds zijn enkel de statuten rechtsgeldig. 

Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker.
Met jouw reactie verbeteren we immers onze service.
Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je 
klacht binnen de 30 dagen.

V.U.: Bart De Ruysscher - Haachtsesteenweg 579, postbus 40, 1031 Brussel

©CM - augustus 2020

Ben je al CM-lid, dan weet je dat je op CM kunt rekenen. 
Ben je nog geen lid, dan nodigen wij je uit om onze troeven 
te leren kennen. Ga langs in het CM-kantoor in je buurt 
of surf naar www.cm.be.


