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• Budgethoudersvereniging

• Zorgconsulent

• Sociale Beweging (sensibilisatie, actie, 

beleidsbeïnvloeding, educatie)

• Zelforganisatie van personen met een beperking

• 1100 aangesloten budgethouders

• 350 intensief gecoachte budgethouders

• 1500 kandidaat-budgethouders 



Onze Droom

Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht 

voor een samenleving waar alle personen met 

beperking controle hebben over hun leven, 

zodat ze vrij zijn.



Onafhankelijk Leven vzw wil ervoor zorgen dat alle 

personen met een beperking vrij en doordacht 

kunnen beslissen hoe, waarvoor, door wie, waar, 

wanneer zij ondersteund worden.

Onze Missie

Hefboom: Persoonlijk Budget

Money = Power



Peter

“ Blijven doen wat ik 

nu kan: werken, papa 

zijn, … dankzij het 

PAB” 



Eddy 

“als een vogel in 

een gouden kooi …

PVF zou een 

oplossing kunnen 

zijn”   



Ann 

Mama van twee 

dochters

Wacht al 10 jaar op een 

PAB

Geen hoop

Trek mijn plan- zonder 

budget

Maar gemakkelijk is het 

niet



Glenn 

“mijn school, dat was 

eigenlijk gewoon 

bezigheidstherapie, ik 

heb daarmee heel wat 

kansen gemist”



Jorik & Hilde 

“zonder eigen budget zou 

ik Jorik moeten plaatsen 

of mijn eigen carrière en 

leven als het ware moeten 

opofferen”



Dominiek

Gevlucht uit Tordaele en 

mijn eigen thuis gemaakt 



Verworvenheden PAB behouden

• Zelf je assistent kiezen: een match op maat, geen 

opgelegde kwalificaties, ook mantelzorg mag je 

vergoeden

• Bestedingsvrijheid behouden: zelf bepalen wat de 

assistent doet

• Assistenten vast in dienst, interim, zelfstandigen, 

dienstencheques of via vrijwilligersstatuut



Verworvenheden PAB behouden

• Geen erkenningssysteem voor aanbieders

• Voor assistentie thuis, op school, op ‘t werk, 

voor vervoer/mobiliteit, vrije tijd, vakantie, …

• Onafhankelijk advies, informatie en coaching 

door budgethoudersverenigingen



Waarom steun aan dit decreet?

• PAB blijft gecontinueerd – Stand Still Principe

• PVF minstens even ruim besteedbaar als PAB 

• Iedereen kan (blijven) kiezen voor cash 

• Bovengrens cash budget optrekken naar €

75000 // kostprijs voorzieningen vandaag

• Toename van de macht van de gebruiker in 

onderhandeling tegenover voorzieningen 

(zowel cash als voucher)



Waarom steun aan dit decreet?

• Met cash zullen we ook diensten kunnen 

inkopen, verder dan persoonlijke assistentie

• Decreet maakt het onmogelijk groepen uit te 

sluiten (bv Personen met verstandelijke 

beperking of mantelzorgers) 

• Oplossing overgang meerderjarigen –

minderjarigen 



Verder werken

• Volgende regering minstens € 500 miljoen 

vrijmaken om wachtlijsten aan te pakken.

• Uitvoeringsbesluiten PVF-decreet – waken 

over kritische punten:

– Systeem van budgetbepaling

– Overgang van PAB naar PVF-systeem

– Risico op sluipende besluitvorming rond de 

werking van de concentrische cirkels uitsluiten

• Hervorming en afbouw Prioriteitensysteem

.



Waarom we redelijk gerust zijn

• Nieuwe visie is doorgedrongen bij zowel koepels 

van voorzieningen, alle gebruikersorganisaties, 

en stap voor stap ook het VAPH.

• Geen politieke stemmen meer die vrijheden van 

het Persoonlijk Assistentie Budget aanvallen.

• Het PAB zorgde voor een kritische massa aan 

mensen met een beperking die, ook in de 

uitvoering, geen enkele stap achteruit zullen 

dulden.



En het BOB?

• Principieel: elke persoon met een beperking 

moet recht hebben op de ondersteuning die 

hij nodig heeft.

• De realiteit:

– Meer dan € 1 miljard (?) tekort

– Voorbije 14 jaar enorme groei van de wachtlijsten

– Geen enkele politieke coalitie bracht kentering

• BOB zal voor heel wat mensen beter zijn dan 

wat ze vandaag kunnen verwachten: NIKS




