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Extra indexering persoonlijke budgetten 2022 

  

In normale omstandigheden past het VAPH één keer per jaar uw persoonlijk budget (PAB of PVB) 

aan aan de gezondheidsindex. Daarvoor baseert het VAPH zich op de cijfers van de index van 

december van het voorgaande jaar. In 2022 zijn er echter meerdere overschrijdingen van de 

spilindex geweest. In de mededeling over het betalen van het minimumloon van 28 november 

2022  vindt u een duidelijk overzicht terug van deze indexsprongen.  

 

Het VAPH past daarom uitzonderlijk en eenmalig een extra indexering toe op de budgetten van 

2022.  

 

Concreet:  

● De persoonlijke budgetten (jaarbedrag) worden aangepast aan de hand van de gemiddelde 

extra kost van de spilindexoverschrijdingen in 2022.  

 

○ Persoonlijke-assistentiebudget (PAB): een verhoging van 3,56 % op de budgetten 

zoals eerst meegedeeld in januari 20221  

○ Persoonsvolgend budget (PVB): de omslagsleutel van punten naar euro’s wordt 

verhoogd van 899,68 euro naar 928,51 euro per zorggebonden punt.2  

                                                           
1
 https://www.vaph.be/documenten/mededeling-aan-pab-budgethouders-13-januari-2022 

2
 https://www.vaph.be/documenten/mededeling-aan-pvb-budgethouders-13-januari-2022 

https://www.vaph.be/documenten/mededeling-aan-pab-en-pvb-budgethouders-28-november-2022-1
https://www.vaph.be/documenten/mededeling-aan-pab-budgethouders-13-januari-2022
https://www.vaph.be/documenten/mededeling-aan-pvb-budgethouders-13-januari-2022


 

 

● De verhoging van de budgetten gaat retroactief in. Ze is dus geldig vanaf 1 januari 2022.  

 

● De aanpassing wordt doorgevoerd op 30 november 2022. Vanaf die datum ziet u de 

verhoging verschijnen in het e-loket mijnvaph.be.  

 

We geven nog twee aandachtspunten mee:  

 

● Voor alle kosten, met uitzondering van de kosten die u betaalt met het vrij besteedbaar 

deel, moet u ook een overeenkomst hebben. Die overeenkomst moet eerst geregistreerd 

(en goedgekeurd) worden bij het VAPH.  

 

● U kunt kosten indienen voor het jaar 2022 tot en met 31 maart 2023. Daarna is het slechts 

in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk om kosten in te dienen.  

 

Begin zeker op tijd met het in orde brengen van uw administratie bij het VAPH. Zo loopt u geen 

terugbetalingen mis.  

 


