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Persoonsvolgend budget beheren 

Als u uw persoonsvolgend budget wilt beheren, dan kiest u in het menu bovenaan Persoonsvolgend 

budget.  

 

U komt dan terecht op uw budgetlijn van het huidige jaar.  

 

Links op het scherm vindt u een keuzemenu terug met daarin volgende opties: 

 

• terbeschikkingstellingen 

• budgetlijnen 

• inhoudingen 

• overeenkomsten 

• inzien/starten met cash 

• terugvorderbaar voorschot 

• volmachten 

• post 

• controles 
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Terbeschikkingstellingen 

Persoonsvolgend budget > Terbeschikkingstellingen 

Onder ‘Terbeschikkingstellingen’ vindt u een overzicht van de budgetten die u ter beschikking werden 

gesteld. 

U vindt er:  

• de datum waarop u een budget kreeg (startdatum) 

• de datum waarop uw budget afloopt (einddatum) 

o Voor budgetten van onbepaalde duur staat als jaartal 9999 ingevuld. 

• de procedure volgens dewelke u dat budget kreeg  

• het bedrag op jaarbasis 
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Budgetlijnen 

Persoonsvolgend budget > Budgetlijnen 

Onder ‘Budgetlijnen’ vindt u: 

• uw budgetlijnen 

• uw beschikbaar persoonsvolgend budget op jaarbasis 

• een overzicht van de nog in te houden bedragen 

U kunt er: 

• kosten indienen; 

• uw vrij besteedbaar deel opvragen; 

• de historiek van uw transacties raadplegen. 

Uw budgetlijnen 

Als u al meerdere jaren een persoonsvolgende budget hebt, dan kunt u bij ‘uw budgetlijnen’ de gewenste 

budgetlijn selecteren. 

Een budgetlijn is telkens voor een jaar aangezien het persoonsvolgend budget een budget per jaar is. 

 

Het getoonde bedrag is uw budget voor heel het geselecteerde jaar, zonder beheerskosten. 

� In het jaar waarop uw persoonsvolgend budget ter beschikking wordt gesteld, beschikt u niet over 

het hele jaarbudget. Het budget dat u dat jaar krijgt, wordt berekend op basis van de dag waarop 

uw budget ter beschikking wordt gesteld en op basis van eventueel eerdere 

terbeschikkingstellingen (zie ‘Terbeschikkingstellingen’). Zo kunt u in het voorbeeld op de 

afbeelding zien dat het budget voor 2016 lager was dan het budget voor 2017. Dat komt omdat het 

persoonsvolgend budget pas ter beschikking werd gesteld in de loop van 2016.  
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Uw beschikbaar persoonsvolgend budget xxxx 

Onder ‘Uw beschikbaar persoonsvolgend budget XXXX’ zijn uw ‘tellers’ terug te vinden. Die geven een 

overzicht van uw nog resterende budget van het geselecteerde jaar en het terugvorderbaar voorschot dat 

werd uitbetaald. 

� Als het terugvorderbaar voorschot niet zichtbaar is, dan wil dat zeggen dat er nog geen 

terugvorderbaar voorschot werd uitbetaald. 

 

Nog in te houden bedragen  

‘Nog in te houden bedragen’ zijn bedragen die u aan het VAPH moet betalen, en die afgehouden worden 

van volgende uitbetalingen.  

Onder ‘Nog in te houden bedragen’ vindt u: 

• oorspronkelijk bedrag: het totale bedrag van de inhouding 

• restbedrag: het bedrag dat nog moet afgehouden worden van de volgende uitbetaling 

� Het restbedrag kan verschillend zijn van het oorspronkelijk bedrag als er al een deel werd 

ingehouden bij een vorige uitbetaling. Het bedrag van die vorige uitbetaling was in dat 

geval lager dan de inhouding, waardoor er nog een resterend in te houden bedrag is.  

• reden en opmerking: geven aan waarom het bedrag moet ingehouden worden 
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Eens het restbedrag van de inhouding 0 euro bedraagt, wordt de melding ‘Er zijn geen inhoudingen’ 

zichtbaar:  

 

U kunt nog een overzicht vinden van vroegere inhoudingen onder de rubriek ‘Inhoudingen’.  

PVB-kosten toevoegen 

� Als u uw persoonsvolgend budget geheel of gedeeltelijk wilt besteden in cash, dan moet u eerst de 

procedure ‘starten met cash’ volgen. Pas daarna kunt u kosten indienen en uw vrij besteedbaar deel 

opvragen. 

� Als u uw persoonsvolgend budget in voucher besteedt, dan moet u geen kosten indienen. U kunt wel 

uw vrij besteedbaar deel opvragen. Dat kan niet online. Daarvoor moet u het formulier ‘Opvragen vrij 

besteedbaar deel van het persoonsvolgend budget’ invullen en bezorgen naar het VAPH.  

 

Via de knop ‘PVB-kosten toevoegen’ kunt u kosten indienen. 

Via de knop ‘Vrij besteedbaar deel opvragen’ kunt u uw vrij besteedbaar deel opvragen.  

 

PVB-KOSTEN TOEVOEGEN    

Via ‘PVB-kosten toevoegen’ kunt u alle kosten toevoegen die u maakte in kader van uw persoonsvolgend 

budget. 

� U kunt enkel kosten indienen voor goedgekeurde overeenkomsten. 
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1. Klik op PVB-kosten toevoegen. 

 

2. U krijgt nu een overzicht van alle goedgekeurde cashovereenkomsten waarvoor u kosten kunt 

indienen.  

� Als u een overeenkomst niet terugvindt in het overzicht, dan wil dat zeggen dat die 

overeenkomst nog niet werd geregistreerd of nog niet werd goedgekeurd. 

3. Selecteer de overeenkomst waarop de kosten betrekking hebben.  

4. Selecteer het kostentype. 

� Het kostentype varieert naargelang het type overeenkomst: 

� Dienstencheques moet u registeren onder de overeenkomst met het 

dienstenchequebedrijf waarop u beroep doet. Doet u op meerdere bedrijven beroep, 

dan maakt u een inschatting van hoeveel cheques u zult nodig hebben per bedrijf en 

registreert u de aankoop per bedrijf.  

� Kosten voor preventie en bescherming, maaltijdcheques, 

arbeidsongevallenverzekering … registreert u onder de overeenkomst met de 

desbetreffende individuele begeleider. Heeft een factuur voor bijvoorbeeld een 

arbeidsongevallenverzekering betrekking op meerdere individuele begeleider, dan 

kunt u kiezen onder welke overeenkomst u die registreert.  

 

5. Selecteer het boekingstype. 

 

� kosten: facturen die u betaalde  

� creditnota’s: bedragen die u teruggestort kreeg (bijvoorbeeld van een sociaal secretariaat) 

 

6. Vul de startdatum en de einddatum in: 

� Deze data refereren naar de periode waarop de kosten betrekking hebben. Bijvoorbeeld loon 

januari: startdatum 1/1/xx en einddatum 31/1/xx.  

� Deze data moeten altijd vallen binnen het budgetjaar waarvoor u kosten indient en binnen de 

start- en einddatum van de betreffende overeenkomst.  

• Kosten voor bijvoorbeeld een arbeidsongevallenverzekering die betrekking hebben op 

verschillende jaren, geeft u ofwel in met de facturatiedatum, ofwel splitst u de factuur 
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op over de jaren waarop die betrekking heeft en geeft u ieder deel in onder de 

betreffende budgetlijn.  

• Kosten voor de aankoop van dienstencheques kunt u  registreren met dezelfde start- 

als einddatum, namelijk de datum waarop u de dienstencheques aankocht.  

 

7. Vul het bedrag in euro in.  

� Gebruik komma’s en geen punt. 

� Voor creditnota’s noteert u enkel het bedrag. Let op: (u mag geen ‘min’-teken noteren. 

 

8. Referentie: geen verplicht veld 

� In dit veld kunt u maar een beperkt aantal karakters invullen. 

� U kunt in dit veld bijvoorbeeld het factuurnummer noteren.  

 

9. Klik op aanvraag tot betaling of aanvraag tot betaling en  volgende toevoegen. 

 

� Aanvraag tot betaling: gebruik deze knop als u geen verdere kosten meer wilt toevoegen 

� Aanvraag tot betaling en volgend toevoegen: gebruik deze knop als u nog volgende kosten wilt 

toevoegen.  

 

Alle ingediende kosten worden apart uitbetaald. De ingevoerde kosten  worden ’s nachts verwerkt, dat 

betekent doorgestuurd. De uitbetaling gebeurt maximaal 30 dagen na het indienen van de kosten.  

Alle kosten krijgen een status zodat u onmiddellijk kunt zien of uw betaling verwerkt is en wat de 

actuele stand van zaken is:  

• goedgekeurd: uw kosten zijn aanvaard maar nog niet verwerkt. Op dit moment kunt u de kosten 

nog verwijderen met de knop prullenmand  . 

• in verwerking: de betaling zal uitgevoerd worden. 

• volledig verwerkt: de betaling werd uitgevoerd. 

• gedeeltelijk verwerkt: de kosten zijn gedeeltelijk uitbetaald. Dat kan het gevolg zijn van een 

ingegeven correctie of een budgetoverschrijding. 

• budget overschreden: de kosten zijn niet uitbetaald, omdat het jaarbudget overschreden is. 

 

� Mogen kosten gegroepeerd ingegeven worden?  

Volgende kosten mogen gegroepeerd ingegeven worden:  

• dienstencheques  
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• interim  

• vrijwilligersorganisatie  

• vrij besteedbaar deel  

Die kosten hoeft u dus niet per factuur ingeven, maar mag u over verschillende weken/maanden 

samentellen om dan als één kost in te geven per overeenkomst.  

Andere kosten zoals de lonen van de individuele begeleiders, kosten sociaal secretariaat, facturen 

van zelfstandigen moeten per factuur geregistreerd worden.  

� Fout gemaakt bij het ingeven van kosten?  

 
• U kunt op elke kost een wijziging registreren via het menu acties. Zo kunt u een foutief 

bedrag aanpassen met de knop  . 

• Via de knop  kunt u controleren op welke rekeningnummer het bedrag uitbetaald is. 

VRIJ BESTEEDBAAR DEEL OPVRAGEN 

� Het vrij besteedbaar deel is een gedeelte van uw persoonsvolgend budget dat u kunt besteden 

zonder dat u moet verantwoorden waaraan u het besteedt. U moet daarvoor dus geen facturen, 

tickets of enig ander bewijs bijhouden of voorleggen bij eventuele controle of inspectie.  

� U kunt het vrij besteedbaar deel enkel opvragen als uw persoonsvolgend budget daarvoor 

toereikend is. 

 

1. Klik op Vrij besteedbaar deel opvragen. 

 

2. U krijgt nu te zien hoeveel u maximaal nog kunt opvragen voor het betreffende budgetjaar.  

3. Vul het bedrag in euro in. 

4. Referentie: geen verplicht veld  

� In dit veld kunt u maar een beperkt aantal karakters invullen.  

5. Klik op Bewaren. 
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Transacties 

Onder ‘transacties’ vindt u een overzicht van al uw ingediende kosten en de bijhorende betaling/ 

inhouding. 

 

Via ‘Inzien kost ‘  kunt u meer informatie terugvinden over de kosten/betaling.  

� OPGELET! Bij de informatie over een betaling vindt u de datum terug waarop de kosten werden 

verwerkt. Het bedrag wordt binnen de dertig kalenderdagen effectief gestort. 

Via ‘Exporteer transacties’ kunt u een Excelbestand downloaden. Daarin vindt u een overzicht van alle 

ingediende kosten en de bijhorende betaling.  
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Inhoudingen 

Persoonsvolgend budget > Inhoudingen 

Onder ‘Inhoudingen’ vindt u een overzicht van de inhoudingen die al uitgevoerd werden en van de 

inhoudingen die nog moeten uitgevoerd worden.  

 

� Inhoudingen zijn bedragen die u aan het VAPH moet betalen en die afgehouden worden van 

volgende uitbetalingen.  

� Inhoudingen die al volledig verwerkt zijn, hebben een restbedrag van 0 euro. Die inhoudingen vindt 

u terug onder de rubriek ‘Historiek transacties’.  

� Als er nog een restbedrag is, dan zal de inhouding uitgevoerd worden bij de volgende uitbetaling. 

Die inhouding is dan ook zichtbaar onder de rubriek ‘Budgetlijnen’.  
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Overeenkomsten 

Persoonsvolgend budget > Overeenkomsten 

Onder ‘Overeenkomsten’ vindt u een overzicht van al uw ingediende overeenkomsten en kunt u nieuwe 

overeenkomsten toevoegen. 

Cashovereenkomsten en voucherovereenkomsten 

U kunt een lijst vinden van uw cashovereenkomsten en uw voucherovereenkomsten.  

 

� Enkel cashovereenkomsten kunt u zelf beheren. Voucherovereenkomsten worden beheerd door de 

vergunde zorgaanbieders en de bijstandsorganisaties.  

U kunt uw cashovereenkomsten inzien, wijzigen en verwijderen.  

 

• Inzien: via ‘Inzien’ vindt u alle details over uw overeenkomst.  

• Wijzigen: als u een overeenkomst stopzet, dan kunt u via ‘Wijzigen’ de einddatum van uw 

overeenkomst ingeven.  

• Verwijderen:  Via ‘Verwijderen’ verwijdert u definitief de overeenkomst. Dat kan enkel als er nooit 

kosten voor die overeenkomst geregistreerd werden.  

Bij voucherovereenkomsten hebt u enkel de mogelijkheid om uw overeenkomsten in te zien. 

 

Overeenkomsten toevoegen 

� U kunt enkel cashovereenkomsten toevoegen. 

� Voucherovereenkomsten worden beheerd door de vergunde zorgaanbieders en de 

bijstandsorganisaties. Als u merkt dat er iets niet klopt bij een voucherovereenkomst, neem dan 

contact op met de betreffende zorgaanbieder of bijstandsorganisatie.  
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1. Ga naar het overzicht van de cashovereenkomsten. 

2. Klik op Overeenkomst toevoegen.  

 

3. Selecteer het type van overeenkomst. 

4. Klik op Ga verder. 

 
� Als uw individuele begeleider een familielid is (verwant tot de 2de graad), dan kiest u het type 

overeenkomst ‘met een gezinslid of met een familielid verwant tot de 2de graad’ en niet het type 

‘met een individueel begeleider/student in loonverband’. 

� Bij een overeenkomst voor vervoer, kiest u het type ‘voor vervoer van personen met een handicap’. 

OOK als u het vervoer betaalt met dienstencheques.  

� Voor dienstencheques moet u de overeenkomst registreren die u gesloten hebt met het 

dienstenchequebedrijf (bijvoorbeeld PHServices) waarop u beroep doet. De overeenkomst die u 

sluit met het bedrijf waar u de dienstencheques koopt (bijvoorbeeld Sodexo), moet u niet 

registreren. 

� Voor een overeenkomst met een zelfstandige kiest u het type overeenkomst ‘met een natuurlijke- 

of rechtspersoon’.  

� Overeenkomsten die u sloot voor preventie en bescherming, maaltijdcheques, 

arbeidsongevallenverzekering … moet u niet registreren. De kosten die u daarvoor maakt, kunnen 

ingebracht worden onder de arbeidsovereenkomst met de individuele begeleider (zie ‘PVB-kosten 

toevoegen’).  

� Voor een overeenkomst met een bijstandsorganisatie zijn er drie mogelijkheden: lidgeld, 

startpakket en intensieve bijstand. Let goed op dat u de juiste overeenkomst selecteert. 

• Voor een lidmaatschap hoeft u geen overeenkomst te sluiten met de bijstandsorganisatie. 

U moet het lidmaatschap wel als overeenkomst registreren en de factuur van het lidgeld  

bijhouden, zodat u die kan voorleggen bij eventuele controle of inspectie.  

5. Vul de velden in. De verplichte velden zijn aangeduid met een sterretje. De velden zijn verschillend 

naargelang het type overeenkomst. 

• Startdatum 

• Einddatum: bij een overeenkomst van bepaalde duur moet u de einddatum invullen. Bij een 

overeenkomst van onbepaalde duur moet u geen einddatum invullen.  

• Frequentie: vul het (gemiddeld) aantal uur per week in (ook al is dat vaak wisselend).  
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• Kostprijs: vul het loon/vergoeding in per uur/maand. U kunt ook een bedrag ingeven dat niet 

per uur/maand van toepassing is. Verduidelijk in dat geval bij de taakomschrijving waarop de 

kosten betrekking hebben (vb. € 0,40/km voor vervoer).  

• Taakomschrijving: geef een omschrijving van de taken die de individuele begeleider  zal 

uitvoeren. Die moeten overeenkomen met de taken die vermeld zijn op de overeenkomst.  

• Rijksregisternummer of ondernemingsnummer en naam van de zorgaanbieder:  

� Bij een zelfstandige vult u altijd het ondernemingsnummer in en niet het 

rijksregisternummer.  

� Als u een buitenlandse begeleider wilt tewerkstellen die niet in België woont, maar wel in 

België sociaal verzekerd is, dan moet de werknemer een BIS-nummer (INSZ-nummer) 

hebben. U registreert het BIS-nummer van de werknemer. 

� Om een ondernemingsnummer te registreren, start u met de landcode van de 

zorgaanbieder. Voor België: BE, voor Nederland: NL enzoverder.   

• Bij ‘woonondersteuning’, ‘dagondersteuning’, ‘individuele praktische hulp’ ‘individuele 

psychosociale begeleiding’ en ‘globale individuele ondersteuning’ vult u het aantal 

dagen/nachten per week in. 

� Vul een getal in tussen 0 en 7 en noteer maximum twee cijfers na de komma. 

� Het aantal dagen/nachten per week moet in de overeenkomst met de vergunde 

zorgaanbieder vermeld staan. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met uw 

vergunde zorgaanbieder.  

6. Klik op Bewaren. 

7. Uw overeenkomst werd toegevoegd aan uw overzicht van overeenkomsten. 

� De overeenkomst heeft als status ‘in behandeling’. Binnen de 30 kalenderdagen wordt uw 

overeenkomst door het VAPH behandeld en zal de status ‘goedgekeurd’ of ‘geweigerd’ 

worden.  

� Als een overeenkomst geweigerd wordt, dan ontvangt u daarover een brief. Die brief kunt 

u ook terugvinden onder de rubriek ‘Post’. 

� Van zodra een overeenkomst goedgekeurd is, kunt u kosten daarvoor indienen.  
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Starten met cash of Inzien starten met cash 

Persoonsvolgend budget > Starten met cash of Inzien starten met cash     

Onder ‘Starten met cash’ kunt u uw cashbudget activeren. Als u dat al deed, dan kunt u het ingediende 

formulier inkijken.  

� Als u uw budget in voucher besteedt en uw vrij besteedbaar deel wilt opvragen, dan moet u uw 

cashbudget daarvoor NIET activeren (zie ‘PVB-kosten toevoegen en betaling aanvragen’). 

� Starten met cash kan enkel als u een overeenkomst registreerde en die overeenkomst goedgekeurd 

werd.  

 

1. Klik op Starten met cash.  

2. Vul de velden van het invulformulier in. 

� Als u een wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een bewindvoerder) hebt, dan bent u 

verplicht om dat aan te geven in het invulformulier. U moet dan ook een kopie van het vonnis van 

de rechtbank waarin dat gestaafd wordt, toevoegen.  

� U moet een inschatting maken van hoeveel budget u op jaarbasis in cash zult gaan besteden. Voor 

die inschatting moet u rekening houden met het budget zonder de beheerskosten. 

• U kunt uw budget in cash besteden aan zorg en ondersteuning die gegeven wordt door een 

persoon of een dienst die niet door het VAPH vergund is (een individuele begeleider, een 

vrijwilligersorganisatie, gezinszorg, een poetshulp ...). In dat geval krijgt u voor het 

cashgedeelte 11,94 % bovenop uw persoonsvolgend budget. Dat is een compensatie voor 

het administratieve beheer van uw budget. Daarmee kunt u ook bijkomende zorg en 

ondersteuning inkopen. 

� Op basis van uw inschatting zal uw terugvorderbaar voorschot berekend worden (zie 

Terugvorderbaar voorschot). 

• Voor het gedeelte van uw budget dat u in voucher besteedt, kunt u geen terugvorderbaar 

voorschot ontvangen, aangezien de betaling rechtstreeks afgehandeld wordt tussen het 

VAPH en de vergunde zorgaanbieder of de bijstandsorganisatie.  

3. Klik op Bewaar. 

4. Uw formulier wordt verzonden naar het VAPH en uw terugvorderbaar voorschot wordt uitbetaald. 
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Terugvorderbaar voorschot 

Persoonsvolgend budget > Terugvorderbaar voorschot 

Onder ’Terugvorderbaar voorschot’ vindt wanneer uw voorschot werd uitbetaald en hoeveel er werd 

uitbetaald.  

� Het terugvorderbaar voorschot is een vierde van het deel van uw persoonsvolgend budget dat u in 

cash wilt besteden. Het dient om de facturen van de overeenkomsten die u afsloot, te betalen 

zonder dat u die zelf moet voorschieten. Het voorschot is geen deel van uw budget. Bij de 

stopzetting van uw budget, moet u het voorschot volledig terugbetalen. 

� Uw terugvorderbaar voorschot wordt berekend op basis van het bedrag dat u invulde in het 

formulier ‘Persoonsvolgend budget starten met cash’ en bedraagt  een vierde van het deel van uw 

budget dat u denkt in cash te besteden.   

� Als u uw terugvorderbaar voorschot wilt verhogen of verlagen (wegens aanpassing besteding in 

voucher – cash), dan kunt u dat niet online doen. U moet dan opnieuw het formulier 

‘Persoonsvolgend budget starten met besteding in cash’ invullen en het bedrag in cash op jaarbasis 

invullen. Op basis daarvan zal uw terugvorderbaar voorschot herberekend worden.  
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Volmachten  

Persoonsvolgend budget > Volmachten 

Onder ‘Volmachten’ vindt u een overzicht van de medewerkers van een bijstandsorganisatie die rechten 

hebben in uw dossier. U kunt op ieder moment de volmachten zelf intrekken.  

� Momenteel kunnen er enkel nog maar volmachten verleend worden aan bijstandsorganisaties. 

Door hen een volmacht te geven, geeft u hen toestemming om uw dossier in te zien of te beheren. 

De volmachten worden door de bijstandsorganisaties geregistreerd.  
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Post 

Persoonsvolgend budget > Post 

Onder ‘Post’ vindt u een overzicht van alle brieven die u over het persoonsvolgend budget aan het VAPH 

bezorgde en de brieven die het VAPH aan u verstuurde. 

Klik op Toon om de brief te downloaden en in te kijken.  

 

� De verzendingsdatum geeft aan op welke datum het VAPH de brief verstuurde.  

� Documenten die u ons via mail of per post bezorgde, worden opgeladen en verwerkt in uw dossier. 

Ze verschijnen onder ‘Verstuurd naar het VAPH’. Het duurt maximum zeven werkdagen om uw 

documenten te registreren. 

� Documenten die al opgeladen zijn, maar nog moeten verwerkt worden, krijgen de status ‘nieuw 

gescande post’. Als het document verwerkt is door het VAPH, dan is het statusveld leeg.  
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Controles 

� Onder Controles kunt u documenten opladen wanneer het VAPH dat vraagt. 

� Bovenaan dit item kunt u zien tot wanneer er documenten kunnen opgeladen worden. 

 

 

 


