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Zenithgebouw 
Koning Albert II-laan 37 
1030 BRUSSEL 
www.vaph.be 

MEDEDELING 

Gericht aan: PAB-budgethouders 

12 maart 2021 

PAB/21/10 

 

Contactpersoon Team Budgetbesteding 

E-mail budgetbesteding@vaph.be 

Telefoon 02 249 30 00 

  

Nieuwe versie richtlijnen voor de PAB-
budgethouders 
Er werd een nieuwe versie van de richtlijnen gepubliceerd op 12 maart 2021. 

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de vorige versie? 

Pagina Hoofdstuk Wijziging 

10 3.3.1 Een arbeidsovereenkomst met een 
individuele begeleider of student 

Aanvulling rond BIS-nummer buitenlandse 
begeleider - aanvulling rond 
ondernemingsnummer budgethouder 

10 3.3.2 Een overeenkomst met een 
familielid verwant tot de tweede graad of 
een gezinslid van de budgethouder 

Aanvulling rond ondernemingsnummer 
budgethouder 

11 3.3.6 Een overeenkomst voor kortdurend 
verblijf in een multifunctioneel centrum 

Wijziging naam bijlage formulier 

12 3.3.7 Een overeenkomst met een 
vergunde zorgaanbieder 
voor  kortdurende woon- of 
dagondersteuning (max. 92 dagen) 

Wijziging naam bijlage formulier + periode 
van 3 maanden gewijzigd naar 92 dagen 

13 3.3.12 Een overeenkomst in het kader van 
onbelast bijklussen 

Schrappen van mogelijkheid tot bijklussen 
van burger tot burger 

13 3.3.13 Een overeenkomst met een 
vergunde zorgaanbieder (inclusief 
multifunctioneel centrum)  voor mobiele 
en ambulante begeleiding 

Nieuw type overeenkomst 
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14 3.3.14 Een overeenkomst met een 
geregistreerd groenezorginitiatief voor 
dagondersteuning 

Nieuw type overeenkomst 

14 3.3.15 Een overeenkomst met een 
geregistreerd ouderinitiatief voor 
dagondersteuning en kortdurend verblijf 

Nieuw type overeenkomst 

16 4.3 Waar mag ik mijn PAB nog inzetten? Uitbreiding met nieuwe 
bestedingsmogelijkheden 

23 7.4.12 Een overeenkomst met een 
vergunde zorgaanbieder (inclusief 
multifunctioneel centrum)  voor mobiele 
en ambulante begeleiding. 

Uitbreiding kosten die in aanmerking 
worden genomen voor de besteding van 
het PAB 

23  7.4.13 Een overeenkomst met een 
geregistreerd groenezorginitiatief voor 
dagondersteuning 

Uitbreiding kosten die in aanmerking 
worden genomen voor de besteding van 
het PAB 

23 7.4.14 Een overeenkomst met een 
geregistreerd ouderinitiatief voor 
dagondersteuning en kortdurend verblijf 

Uitbreiding kosten die in aanmerking 
worden genomen voor de besteding van 
het PAB 

 
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.   
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