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Uitbreiding bestedingsmogelijkheden persoonlijke-

assistentiebudget (PAB) 

 

  

Op 24 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering een gewijzigde regelgeving goed over de besteding 

van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). PAB-budgethouders zullen vanaf 1 december 2022 

hun budget ruimer kunnen inzetten om meer zorg op hun maat te organiseren.  

 

Wat kunt u nu al doen met het persoonlijke-assistentiebudget?  

 

Met het persoonlijke-assistentiebudget kunt u persoonlijke assistenten betalen om thuis of op 

school ondersteuning te voorzien. U kunt ook bijstand van een bijstandsorganisatie betalen. 

 

Daarnaast is het in sommige situaties mogelijk om een aantal nachten verblijf in te kopen en om 

kortdurende ondersteuning in de dag of begeleidingen te betalen. Dat is nu beperkt tot 92 nachten 

verblijf, 92 dagen dagondersteuning en 36 mobiele of 51 ambulante begeleidingen.  

 

Wat is er binnenkort mogelijk met het persoonlijke-assistentiebudget?  

 

Het blijft uiteraard mogelijk om persoonlijke assistenten of een bijstandsorganisatie te betalen. 



 

Daarnaast is het mogelijk om ondersteuning te betalen bij VAPH-zorgaanbieders, kunt u gebruik 

maken van meer dagen/nachten ondersteuning en meer algemene psychosociale begeleidingen en 

zijn er meer mogelijkheden om uw vervoer te organiseren met uw budget. 

 

Ondersteuning bij VAPH-zorgaanbieders 

U kunt uw persoonlijke-assistentiebudget gebruiken om ondersteuning te betalen bij VAPH-

zorgaanbieders. Dat zijn multifunctionele centra (MFC’s), vergunde zorgaanbieders, 

ouderinitiatieven en groenezorginitiatieven. U kunt dan beperkt verblijf of begeleidingen inkopen 

of gebruik maken van ondersteuning gedurende de dag. Tot nu toe was het niet mogelijk om 

dagondersteuning in te kopen bij een multifunctioneel centrum. Vanaf 1 december wordt dat wel 

toegelaten. Als u dagondersteuning wilt bij een multifunctioneel centrum, kiest u zelf of u gebruik 

maakt van de ‘combinatieregeling’ of dat u de dagondersteuning wilt inkopen: 

● Als u uw persoonlijke-assistentiebudget ‘combineert’ met dagondersteuning vanuit een 

multifunctioneel centrum, geeft u dat door aan het VAPH en wordt uw budget 

verhoudingsgewijs verminderd. Uw budget wordt dan aangepast rekening houdend met 

het aantal dagen dat u gebruik maakt van het centrum. 

● Als u ‘inkoopt’, gebruikt u zelf uw budget om de zorgaanbieder te betalen. 

 

Meer dagen/nachten ondersteuning en meer begeleidingen 

Het maximum aantal ondersteuningsdagen wordt opgetrokken van 92 naar 155 nachten/dagen en 

een PAB-budgethouder kan voortaan gebruik maken van 104 begeleidingen (mobiele, ambulante 

of groepsbegeleidingen) per kalenderjaar: 

● Dagopvang/dagondersteuning: multifunctionele centra, vergunde zorgaanbieders, 

ouderinitiatieven en groenezorginitiatieven bieden collectieve ondersteuning overdag. Dat 

kan voor of na school zijn, of ter vervanging van school. U kunt maximaal 155 dagen per 

kalenderjaar inkopen. Let wel, als u uw persoonlijke-assistentiebudget al combineert met 

dagopvang in het multifunctioneel centrum, dan kunt u in datzelfde centrum niet ook nog 

extra dagopvang inkopen. Dat kan wel in een ander multifunctioneel centrum. 

● Verblijf/woonondersteuning: voor ondersteuning in een (leef)groep ‘s avonds en ‘s nachts 

kunt u terecht bij multifunctionele centra, vergunde zorgaanbieders en ouderinitiatieven. U 

kunt maximaal 155 nachten per kalenderjaar inkopen.  

● Begeleiding: u kunt maximaal 104 begeleidingen per kalenderjaar inkopen. U kunt kiezen 

voor: 

○ ambulante begeleiding: u gaat naar de zorgaanbieder 



 

○ mobiele begeleiding: de begeleider komt naar u 

○ begeleiding in groep 

Met het PAB kan enkel de ondersteuning zelf betaald worden. De eventuele individuele kosten of 

bijdrage van de zorgaanbieders kunnen niet vergoed worden met het PAB. 

 

U kunt alle bovenstaande ondersteuning combineren. Zo kunt u bijvoorbeeld 155 nachten gaan 

logeren in een multifunctioneel centrum en daarnaast nog een aantal dagen per week gebruik 

maken van ondersteuning in de dag bij een groenezorginitiatief, zoals een zorgboerderij. U kunt al 

die ondersteuning combineren voor zover er ruimte is binnen uw budget. 

 
 
Meer mogelijkheden om de kosten voor uw vervoer te betalen 

Tot op vandaag waren de mogelijkheden om uw vervoer te betalen zeer beperkt. U kon alleen met 

een zelfstandige zoals een taxicentrale uw vervoer regelen.  

 

Voortaan kunt u ook een overeenkomst in het kader van vervoer sluiten met een multifunctioneel 

centrum. Let op: dat kan niet wanneer u gebruik maakt van de combinatieregel. 

 

 

Vanaf wanneer gaan de aanpassingen in?  

De aanpassingen gaan in vanaf 1 december 2022. Vanaf die datum kan u gebruik beginnen maken 

van het hoger aantal dagen, nachten of uren ondersteuning.  

 

In mijnvaph.be zal u de aanpassingen kunnen zien vanaf 30 november 2022 na de oplevering van 

de applicatie. De nieuwe of aangepaste overeenkomsten heten dan:   

- Overeenkomst voor kortdurend verblijf in een multifunctioneel centrum 

- Overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder voor kortdurende woon- en/of  

dagondersteuning 

- Een overeenkomst met een geregistreerd ouderinitiatief voor kortdurende 

dagondersteuning en/of kortdurend verblijf 

- Een overeenkomst met een geregistreerd groene zorginitiatief voor kortdurende 

dagondersteuning 

- Een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder (inclusief multifunctioneel centrum) 

voor kortdurende mobiele en ambulante begeleiding 

- Overeenkomst met een multifunctioneel centrum (MFC) voor dagondersteuning (nieuw) 



 

- Overeenkomst voor vervoer van personen met een handicap met een rechtspersoon of 

een multifunctioneel centrum (MFC) (nieuw) 

Heeft u al een overeenkomst lopen voor 92 dagen en/of nachten, of uren begeleiding? U hoeft 

niets te doen. Het VAPH voert de nodige wijzigingen uit achter de schermen.   

 

Wat kan u nog doen in december 2022?  

 

U kan voor zowel dagen, nachten als uren begeleiding meer ondersteuning inkopen. U kan 

maximaal gaan tot 155 dagen, 155 nachten en/of 104 begeleidingen.  

Vanaf 1 januari 2023 kan u opnieuw kortdurende ondersteuning en/of begeleidingen inkopen: 

● Maximaal 155 dagen 

● Maximaal 155 nachten 

● Maximaal 104 uur begeleidingen 

 

U kan ook vervoerskosten betalen met het PAB. Let wel op: als dat vervoer wordt georganiseerd 

door het MFC waar u ook ondersteuning krijgt die u niet met het PAB betaalt maar wel combineert, 

kan u geen extra overeenkomst registreren. De kosten van dat vervoer zijn al opgenomen in de 

overeenkomst met het MFC.  

 

Hebt u vragen? 

Het VAPH informeert de VAPH-zorgaanbieders van deze wijzigingen. Voor meer informatie over de 

mogelijke ondersteuning kan u ook bij uw VAPH-zorgaanbieder terecht. 

 

Als u verder nog vragen hebt, dan kunt u ook contact opnemen met het VAPH: 

● U kunt uw vraag stellen via het e-loket mijnvaph.be. Zo is uw vraag en antwoord meteen 

geregistreerd in uw dossier.  

● U kunt ons ook mailen, bellen of schrijven. Vermeld altijd uw dossiernummer als u ons 

mailt, belt of schrijft. Zo kunnen we u vlotter helpen. Onze medewerkers zijn telefonisch 

bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag en tijdens de 

maanden juli en augustus sluiten onze kantoren om 16.00 uur. 

 

Het VAPH streeft ernaar om vragen binnen de vijf werkdagen te beantwoorden. 

 

 


