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Zenithgebouw 
Koning Albert II-laan 37 
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MEDEDELING 

Gericht aan: PVB-budgethouders 

20 januari 2021 

PVB/21/6 

 

Contactpersoon Team Budgetbesteding 

E-mail budgetbesteding@vaph.be 

Telefoon 02 249 30 00 

  

Nieuwe versie bestedingsregels persoonsvolgend budget 

Er werd een nieuwe versie van de bestedingsregels gepubliceerd op 20 januari 2021. 

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de vorige versie? 

Pagina Hoofdstuk Wijziging 

2-3 1 Wat is het persoonsvolgend budget? Bedragen in euro’s aangepast naar 
aanleiding van de indexering 2021 

5-6 5.1 Uw persoonsvolgend budget 
besteden in cash 

Verlaging van de beheerkosten van 
11,94 % naar 10,35 % 

7 5.4 Het vrij besteedbaar deel van uw 
budget 

Wijzigingen naar aanleiding van de 
berekening van de hoogte van het vrij 
besteedbaar deel 

8 6.1.2 Cashovereenkomsten 
 
 

Aanvulling in verband  met 
dienstencheques, overeenkomst 
bijklussen, overeenkomst met een 
woonzorgcentrum 

10 6.2.5 Cashovereenkomst bij een persoon 
of organisatie die zorg en ondersteuning 
biedt maar die niet door het VAPH 
vergund is 

Aanvulling rond het 
ondernemingsnummer 
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10-11-12 7 Welke kosten worden in aanmerking 
genomen voor de besteding van uw 
budget in cash? 

Overeenkomst met een gezinslid van de 
budgethouder of met een familielid dat 
verwant is met de budgethouder tot de 
tweede graad, overeenkomst met een 
individuele begeleider/student in 
loonverband 

Overeenkomst voor vervoer van 
personen met een handicap 

Overeenkomst met een 
woonzorgcentrum 

 
 
 
 
Aanvullingen in verband met de 
eindejaarspremie en andere premies, 
aanvulling in verband met 
consumptiecheques 
 
 
 
Aanvulling rond reis-en 
verplaatsingskosten 
 
Aanvulling rond de aanvaarde kosten 
 

12 8 Wanneer verzendt u de kostenstaat?  Uiterste indieningsdatum van kosten 
gewijzigd van 1 maart naar 1 april 

Hebt u nog vragen?  

Het team Budgetbesteding van het VAPH is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 249 30 00, 

van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (op vrijdag en tijdens de maanden juli en 

augustus tot 16.00 uur). Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen hebt. U kunt het team 

Budgetbesteding ook bereiken via budgetbesteding@vaph.be.  


