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Uitbreiding van de bestedingsmogelijkheden 
van het persoonlijke-assistentiebudget 

Het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) kan voortaan op meer manieren besteed worden. Op die 
manier wordt meer ingespeeld op de noden van personen met een handicap en krijgt u als PAB-
budgethouder meer flexibiliteit. 

Het persoonlijke-assistentiebudget kon u al gebruiken om kortdurend verblijf in een 
multifunctioneel centrum te vergoeden. Dat kan uiteraard alleen als de zorg en ondersteuning die 
het multifunctioneel centrum verleent niet al op een andere manier wordt vergoed. 

Ook kon u met het persoonlijke-assistentiebudget al kortdurende woonondersteuning of 
kortdurende dagondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder kopen. Kortdurende 
ondersteuning is ondersteuning van maximum 92 dagen (al dan niet aaneensluitend) in een 
kalenderjaar. 

U kunt het persoonlijke-assistentiebudget voortaan ook gebruiken om kortdurende ondersteuning 
te kopen bij een groenezorginitiatief of een ouderinitiatief en om ambulante en mobiele 
begeleiding te vergoeden.  

Specifiek gaat het om onderstaande vormen van zorg en ondersteuning die u voortaan met een 
persoonlijke-assistentiebudget kunt betalen:  

● kortdurend verblijf en dagondersteuning bij ouderinitiatieven en dagondersteuning bij 
groenezorginitiatieven, tot een maximum van 92 dagen, al dan niet aaneensluitend, per 
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kalenderjaar.  
 
 

● mobiele en ambulante begeleiding door een multifunctioneel centrum of een vergunde 
zorgaanbieder, tot een maximum van 36 mobiele begeleidingen of 51 ambulante 
begeleidingen per kalenderjaar. Het is aan de budgethouder om over de prijs te 
onderhandelen met de zorgaanbieder. Het VAPH bepaalt geen kostprijs.  

Let op: u kunt met het persoonlijke-assistentiebudget in totaal 92 dagen kortdurende 
ondersteuning kopen per kalenderjaar, niet per aanbieder. 
 
Hebt u nog vragen?  

In de Richtlijnen voor de PAB-budgethouders en op www.vaph.be/pab kunt u lezen wat u als 
budgethouder met een persoonlijke-assistentiebudget wel of niet kunt doen en welke 
overeenkomsten u kunt afsluiten. 

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.   
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