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Combinatieregeling persoonlijke-assistentiebudget 

  

Met uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB) kunt u zorg en ondersteuning organiseren. U kunt zelf 
ondersteuning inkopen (denk bijvoorbeeld aan een overeenkomst met een persoonlijk assistent of 
een dienstenchequebedrijf). U kunt het persoonlijke-assistentiebudget ook combineren met 
ondersteuning vanuit een multifunctioneel centrum (MFC).  
 
 
Inkopen of combineren: wat is het verschil?  
 

● Inkopen: U gebruikt uw persoonlijke-assistentiebudget om ondersteuning te bekostigen. U 
regelt zelf de overeenkomsten en betaalt. U kunt op die manier ook, in beperkte mate, 
dagopvang of verblijf in een multifunctioneel centrum (MFC) inkopen.  
 
Voorbeeld: 

Jan heeft een persoonlijke-assistentiebudget van 39.816,79 euro. Zijn ouders nemen een 
persoonlijk assistent in dienst met een arbeidsovereenkomst om enkele uren per week te 
helpen bij ADL-taken. Daarvoor sluiten ze een overeenkomst en betalen ze ongeveer 687,99 
euro per maand.  
 

● Combineren: U maakt gebruik van dagopvang in een multifunctioneel centrum (MFC) die 
rechtstreeks door het VAPH wordt gefinancierd. Uw persoonlijke-assistentiebudget wordt 
verlaagd (u betaalt dus niet met het PAB) aan de hand van het aantal dagen per week dat u 
gebruikmaakt van een multifunctioneel centrum. Dat kan maximaal 10 dagdelen, of 5 
volledige dagen via schoolaanvullende en/of schoolvervangende dagopvang zijn. U kunt 
nooit combineren met langdurig verblijf.  
 
Voorbeeld: 

Febe heeft een persoonlijke-assistentiebudget van 39.816,79 euro. Zij gaat 4 dagdelen 



 

(ofwel 2 volledige dagen) naar een multifunctioneel centrum en krijgt er schoolaanvullende 
dagopvang. Die combinatie geeft ze door aan het VAPH, en het VAPH verlaagt haar 
persoonlijke-assistentiebudget naar 33.344,09 euro. Febe moet dus niet nog eens de 
ondersteuning aan  het MFC betalen met haar PAB, dat PAB werd immers al verlaagd.  
 

 
Combineren: schoolaanvullende of schoolvervangend dagopvang?  
 

● Schoolaanvullende dagopvang: De kinderen of jongeren gaan naar school. Voor, na en 
tijdens de schooluren worden ze begeleid door het multifunctioneel centrum. 
 

● Schoolvervangende dagopvang: De kinderen of jongeren gaan niet naar school. Tijdens de 
schooluren krijgen ze een alternatief programma aangeboden. Het gaat zowel om de 
kinderen of jongeren die vrijgesteld zijn van leerplicht als om zij die tijdelijk niet meer naar 
school kunnen gaan. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de school. 
 

 
Praktisch: Wat moet u doen om te combineren?  
 

● Ga na in welke periodes u wilt combineren. U geeft enkel wijzigingen in de combinatie 
door als die wijzigingen 4 opeenvolgende weken plaatsvinden.   
 
Voorbeeld: 

Febe uit het vorige voorbeeld gaat tijdens de herfst- en paasvakantie telkens een week naar 
huis. Dat zijn géén 4 opeenvolgende weken. Deze wijziging hoeft dus niet te worden gemeld 
aan het VAPH en zal dus ook geen effect hebben op haar PAB.  
 
In de zomervakantie stopt Febe 2 maanden met combineren. Dit moet wel gemeld worden 
aan het VAPH. Het persoonlijke-assistentiebudget wordt dan wel aangepast. Belangrijk is 
ook dat, ondanks dat Febe niet meer combineert, ze in de zomervakantie wel nog eens af en 
toe naar de vakantieopvang van het multifunctioneel centrum kan gaan. Ze kan daar 
gewoon gebruik van maken en hoeft dat niet in te kopen. Haar begeleidingsovereenkomst 
met het MFC zal ook niet wijzigen.  
 

● Vul het formulier ‘Melding van de combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) 
met andere zorgvormen’ en bezorg dit aan het team budgetbesteding.  
 

○ In dit formulier kunt u aangeven voor welke periode(s) u het persoonlijke-
assistentiebudget wilt combineren met ondersteuning door een multifunctioneel 
centrum. Het formulier laat toe om dat voor een heel jaar (of zelfs langer, als u al 
zeker bent) door te geven. 
 

○ Bezorg het formulier tijdig (liefst voor de combinatie van start gaat) aan het VAPH, 
zo bent u steeds op de hoogte van uw actuele budget. 

 

 

Wilt u meer weten?  

 

In de richtlijnen PAB kunt u uitgebreide informatie terugvinden over de zorg en ondersteuning die 

u kunt inkopen en/of combineren.  

https://www.vaph.be/documenten/melding-van-de-combinatie-van-het-persoonlijke-assistentiebudget-pab-met-andere
https://www.vaph.be/documenten/melding-van-de-combinatie-van-het-persoonlijke-assistentiebudget-pab-met-andere
https://www.vaph.be/documenten/richtlijnen-voor-de-pab-budgethouders

