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De herbepaling van definitief toegewezen persoonsvolgende 
budgetten 
 
Jos Huys 
 
Onderhavige nota beoogt een beknopte toelichting te geven bij de 
bepalingen in het Mozaïekbesluit 5 die voor de personen met een 
handicap op de wachtlijst een “actualisering” van het hen toegewezen 
persoonsvolgend budget tot gevolg hebben. Hierdoor worden de 
budgetten van tal van personen met een handicap, die vaak al meerdere 
jaren op de wachtlijst staan, “herbepaald” op het ogenblik dat zij eindelijk 
het budget ter beschikking krijgen.  
 
De nota is louter beschrijvend van aard en doet geen uitspraak over de 
rechtmatigheid van de bestaande regeling. Daarover lopen juridische 
procedures bij de Raad van State1 en bij de arbeidsrechtbanken2.  
 
Met het zorginvesteringsplan maakte Minister van Welzijn Wouter Beke 
op 13 juli 2021 in het Vlaams Parlement bekend dat 2.690 wachtenden 
in prioriteitengroep 1 binnen de 18 maanden een terbeschikkingstelling 
van hun persoonsvolgend budget zouden verkrijgen.3 Een gestaag 
groeiend aantal onder hen wordt aldus mogelijks geconfronteerd met de 
gevolgen van de actualisering van hun budget., die hierna worden 
verduidelijkt. 
 
Voor deze beknopte nota verleende VZW GRIP  de opdracht, maar de 
inhoud ervan bindt enkel de auteur. Niets uit deze bijdrage mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt, tenzij met navolgende bronvermelding: “Huys Jos, 
De herbepaling van definitief toegewezen persoonsvolgende budgetten, 
studienota gepubliceerd in maart 2022 op de website van de VZW GRIP, 
www.gripvzw.be.”  

                                            
1 Zie het beroep tot nietigverklaring dat op 26 juni 2020 werd ingesteld door GRIP 
VZW en een aantal belanghebbenden, en dat werd bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 29 september 2021; zie ook de beroepen tot nietigverklaring en tot 
schorsing die werden ingesteld respectievelijk op 24 oktober 2021 en 18 november 
2021 door een andere belanghebbende en die werden bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van.8 december 2021.  
 
2 Geen exacte gegevens bekend op datum van publicatie van deze nota. 
 
3 Verslag van de Gedachtewisseling 107 (2020-2021) over het investeringsplan voor 
personen met een handicap in de vergadering van de Welzijnscommissie van 13 juli 
2021, uitgebracht door Tine van der Vloet, www.vlaamsparlement.be 

http://www.gripvzw.be/
http://www.vlaamsparlement.be/
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1. Wat is de “herbepaling” van een  persoonsvolgend budget? 

De “herbepaling” of “actualisering” van een reeds toegewezen 
persoonsvolgend budget is een nieuwigheid die in de regelgeving 
betreffende de persoonsvolgende financiering van de ondersteuning van 
personen met een handicap werd ingevoerd door de artikelen 26, 29 en 
55, eerste lid van het Besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2021 
tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse regering over de 
ondersteuning van personen met een handicap, hierna “Mozaïekbesluit 
5” genoemd. De tekst van deze artikelen wordt samengevat in de bijlage 
1 bij deze nota. Het Mozaïekbesluit 5 werd gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 29 april 2021, en is in werking getreden op 1 januari 
2021. 

Vóór deze datum kon het persoonsvolgend budget (PVB) van de 
persoon met een handicap alleen worden gewijzigd in het kader van een 
herzieningsprocedure, en dit na een inschaling van zijn (gewijzigde) 
ondersteuningsnoden. Thans wordt, ingevolge de “actualisering” van het 
toegewezen budget, voor bepaalde categorieën van budgethouders, het 
bedrag van hun PVB op systematische wijze “herbepaald” op het 
ogenblik dat het hen effectief ter beschikking wordt gesteld. 

Persoonsvolgende financiering 
 
Om de betekenis van deze bepalingen te begrijpen, moeten we ze 
situeren in het globaal kader van het Decreet van 25 april 2014 
houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een 
handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en 
de ondersteuning voor personen met een handicap, ook wel het “PVF-
Decreet” genoemd. Het is een kaderdecreet, waaraan de Vlaamse 
regering uitvoering verleent door opeenvolgende besluiten, zoals het 
Mozaïekbesluit 5. 
 
De actualisering van budgetten die door het Mozaïekbesluit 5 werd 
ingevoerd betreft uitsluitend de persoonsvolgende budgetten voor niet 
rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning van meerderjarige 
personen met een handicap. We gaan in deze beknopte nota dan ook 
niet verder in op het persoonlijke assistentiebudget dat aan 
minderjarigen kan worden ter beschikking gesteld, en evenmin op 
andere pijlers van de persoonsvolgende financiering, zoals het 
basisondersteuningsbudget en de rechtstreeks toegankelijke zorg en 
ondersteuning. Ook andere artikelen van het Mozaïekbesluit 5, die 
bijvoorbeeld betrekking hebben over de toeleiding tot en de besteding 
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van het persoonsvolgend budget, blijven onbesproken. We beogen 
uitsluitend de “actualisering” van het PVB te verduidelijken. 
 
Het budgettair keurslijf 
 
Overeenkomstig artikel 3, vierde lid, van het PVF-Decreet stelt de 
Vlaamse regering jaarlijks het beschikbare budget vast dat voor de 
uitvoering van het decreet beschikbaar is. Overeenkomstig art. 15, 
tweede lid, PVF-Decreet bepaalt de Vlaamse regering ook de verdeling 
van het totale beschikbare budget tussen zorg en ondersteuning voor 
minderjarigen en zorg en ondersteuning voor meerderjarigen. 
 
Het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) stelt 
de persoonsvolgende budgetten voor niet rechtstreeks toegankelijke 
zorg en ondersteuning dan ook slechts ter beschikking binnen de 
grenzen van de middelen die zijn vastgelegd op zijn begroting voor de 
toekenning van budgetten aan meerderjarigen. 
 
De wachtlijst 
 
Door dit budgettair keurslijf komen tal van personen met een handicap, 
nadat hun aanvraag voor de toekenning van een persoonsvolgend 
budget (PVB) door het VAPH is goedgekeurd, op de wachtlijst terecht. 
Onder “personen op de wachtlijst” verstaan we: de personen met een 
handicap aan wie een PVB is toegewezen, dat nog niet ter beschikking 
werd gesteld. Zij ontvingen van het VAPH een brief met definitieve 
toewijzing van een persoonsvolgend budget, en met de mededeling dat 
het helaas niet mogelijk is om onmiddellijk een budget ter beschikking te 
stellen rekening houdend met de beschikbare middelen. Ook de 
toegekende budgetcategorie en het daarmee overeenstemmend jaarlijks 
bedrag van het toegewezen budget zijn daarin vermeld.  
 
De wachtlijst omvat eveneens de personen met een handicap aan wie 
na een procedure in herziening een hoger PVB is toegewezen, maar aan 
wie deze verhoging van hun budget nog niet ter beschikking werd 
gesteld. 
 
Aan sommige toekenningsgroepen wordt een toegewezen PVB op korte 
termijn ter beschikking gesteld. Voor wellicht een meerderheid van de 
personen met een handicap aan wie een PVB is toegewezen wordt de 
datum van terbeschikkingstelling van hun budget evenwel bepaald op 
basis van de prioriteitengroep waarin ze zijn ingedeeld, de datum van 
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indiening van hun aanvraag en vooral: van de budgettaire middelen 
waarover het VAPH beschikking krijgt.  
 
Aldus stond, zo blijkt uit de halfjaarlijkse verslagen van het VAPH, op 30 
juni 2020 en op 30 juni 2021 respectievelijk een totaal van 16.578 en 
16.992 personen geregistreerd in de prioriteitengroepen. 
 
Deze wachtlijst omvat niet de personen met een handicap die een PVB 
hebben aangevraagd dat hen nog niet werd toegewezen. Zij wachten 
natuurlijk ook, maar dan op een beslissing over hun aanvraag en komen 
eventueel later op de wachtlijst, indien hun aanvraag wordt goedgekeurd 
en hen een PVB wordt toegewezen.  
 
De terbeschikkingstelling met herbepaling van het PVB 
 
De persoon met een handicap aan wie een PVB is toegewezen kan pas 
de wachtlijst verlaten en effectief zijn budget aanwenden voor de 
benodigde zorg en ondersteuning, wanneer hij van het VAPH een 
nieuwe brief ontvangt, waarbij de effectieve terbeschikkingstelling van 
het PVB, alsmede het bedrag en de ingangsdatum ervan, worden 
meegedeeld. 
 
Ingevolge het Mozaïekbesluit 5 wordt bij deze terbeschikkingstelling voor 
sommige categorieën van budgethouders hun voorheen ten definitieve 
titel toegewezen PVB vervangen door een nieuw toegewezen PVB.  

Voor wie de terbeschikkingstelling gebeurt met een herbepaling van het 
eerder toegewezen persoonsvolgend budget, vermeldt de 
kennisgevingbrief van het VAPH dat “U een aangepaste budgetcategorie 
ontvangt en niet de budgetcategorie die u werd toegewezen”. Deze brief 
vermeldt evenwel niet het exacte (geïndexeerde) bedrag van het budget 
waarop men aanspraak had kunnen maken, indien geen actualisering 
van het toegewezen budget was doorgevoerd. U dient daartoe de 
Tabellen herbepaling van een persoonsvolgend budget te raadplegen in 
bijlage 3. Daarin wordt de concrete weerslag van deze “actualisering” 
van reeds toegewezen budgetten voor verschillende categorieën van 
budgethouders verduidelijkt en kan de budgethouder voor de jaren 2021 
en 2022 het exacte verschil (verlies of winst) nalezen dat het gevolg is 
van de herbepaling van het hem toegewezen persoonsvolgend budget. 
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2. Voor wie geldt de “herbepaling” van het eerder toegewezen PVB? 

2.1. Worden NIET beoogd door de herbepaling van het  PVB:  
 
Categorie 1. de PVB’s waarvoor reeds een beslissing van 
terbeschikkingstelling is genomen vóór 01.01.2021.  
 
De actualisering van toegewezen budgetten betreft uitsluitend de 
personen op de wachtlijst, en heeft dus geen betrekking op de budgetten 
die reeds vóór 01.01.2021 ter beschikking zijn gesteld:  
- hetzij in het kader van de transitie (van PAB of opvangplaats in 
collectieve voorziening) naar persoonsvolgende financiering,  
- hetzij ingevolge een eerste aanvraag PVB of ingevolge een 
herzieningsaanvraag.  
 
Bijvoorbeeld: geen actualisering voor wie in 2016 automatisch een PVB 
toegewezen kreeg op grond van verblijf in tehuis niet-werkenden.  
Bijvoorbeeld: geen actualisering voor wie aanvraag PVB of aanvraag 
herziening deed op 01.09.2017 en voor wie het PVB (desgevallend na 
herziening) op 01.06.2018 werd toegewezen en aan wie op 01.10.2019 
dit budget effectief ter beschikking werd gesteld.  
 
Categorie 2. de aanvragen/herzieningsaanvragen PVB waarvoor het 
volledig aanvraagdossier (het door het VAPH goedgekeurd 
ondersteuningsplan en het multidisciplinair inschalingverslag) bij het 
VAPH werd ingediend op een datum vanaf 17.03.2020. Voor deze 
aanvragen wordt een beslissing van toewijzing van een PVB immers 
genomen op basis van de nieuwe methode van budgetbepaling met een 
vernieuwd Zorgzwaarte-instrument (ZZI) en 24 budgetcategorieën. 
 
De actualisering betreft immers uitsluitend de budgetten die zijn 
toegewezen op basis van de oude inschalingprocedure (oud ZZI of 
gemotiveerd verslag met toekenning van 12 budgetcategorieën) of in het 
kader van de transitie van de wachtlijst die reeds bestond bij de 
invoering van de persoonsvolgende financiering.  
 
Bijvoorbeeld: geen actualisering voor wie aanvraag PVB of aanvraag 
herziening PVB deed op 01.10.2019 en voor wie de mutualiteit het ZZI 
naar het VAPH heeft gestuurd op 20.03.2020. De toewijzing van het PVB 
(desgevallend na herziening) op bijvoorbeeld 01.10.2020 gebeurde dan 
reeds overeenkomstig de nieuwe wijze van budgetbepaling. 
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2.2. Worden WEL beoogd door de herbepaling van het PVB: de 
budgetten die zijn toegewezen in het kader van de transitie naar 
persoonsvolgende financiering of die zijn aangevraagd vóór 17.03.2020, 
maar nog niet ter beschikking zijn gesteld op 01.01.2021. 
 
3. Hoe verloopt de herbepaling van het eerder toegewezen PVB? 
 
Deze “actualisering” van het aan de persoon met een handicap 
toegewezen persoonsvolgend budget (PVB) gebeurt langs twee sporen: 
 
Spoor 1 Personen op de wachtlijst van wie de objectieve 
ondersteuningsnood aan begeleiding en permanentie (uitgedrukt in B/P 
waarden) niet gekend is. Het betreft inzonderheid de personen die bij de 
invoering van de persoonsvolgende financiering in 2016 reeds op de 
toenmalige wachtlijst (CRZ, Centrale Registratie van Zorgvragen) 
stonden voor een budget of tussenkomst van een voorziening. 
Overeenkomstig art. 3, tweede lid, van het Besluit van de Vlaamse 
regering van 10 juni 2016 houdende de transitie van personen met een 
handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering 
heeft het VAPH de zorgvragen van meerderjarige personen met een 
handicap die op 1 mei 2016 als actieve zorgvraag geregistreerd waren 
en waarvoor reeds een beslissing tot toewijzing was genomen, vertaald 
naar een PVB. 
 
Ingevolge het Mozaïekbesluit 5 wordt bij de terbeschikkingstelling van 
het budget de toegewezen budgetcategorie vervangen door een nieuwe 
budgetcategorie overeenkomstig tabel 9 van de bijlage bij dit besluit. 
 
Spoor 2. Personen op de wachtlijst van wie de B/P waarden wel zijn 
gekend op basis van de oude methode budgetbepaling. Het betreft 
onder meer de personen die sinds de invoering van de 
persoonsvolgende financiering, maar vóór 17.03.2020 een eerste 
aanvraag PVB of een herzieningsaanvraag indienden. 
 
Ingevolge het Mozaïekbesluit 5 wordt bij de terbeschikkingstelling van 
het budget op basis van deze gekende B/P-waarden een nieuwe 
budgetcategorie bepaald op basis van een nieuwe reeks van 
combinaties van B- en P-waarden en daarmee corresponderende 
budgetcategorieën (de zogenaamde “nieuwe wijze van budgetbepaling”), 
die als tabel 2 in de bijlage bij het Mozaïekbesluit 5 is toegevoegd.  
 
.  
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Bijlage 1. Reglementaire bepalingen 
 
1.1. Samenvatting van de relevante reglementaire bepalingen 
 
Artikel 26 van het Mozaïekbesluit 5 voegt in hoofdstuk 8 “De 
terbeschikkingstelling van een budget voor niet rechtstreeks 
toegankelijke zorg en ondersteuning” van het Besluit van de Vlaamse 
regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van 
de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en 
ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over 
de terbeschikkingstelling van dat budget, een nieuw artikel 37/0 in.  
 
Overeenkomstig § 2, eerste lid, van dit nieuw artikel 37/0 worden de 
budgetten die niet zijn vastgesteld conform de nieuwe methode van 
budgetbepaling “geactualiseerd” op het moment dat ze ter beschikking 
kunnen worden gesteld.  
 
Deze “actualisering” van het aan de persoon met een handicap 
toegewezen persoonsvolgend budget (PVB) gebeurt langs twee sporen:  
 
Overeenkomstig § 2, tweede lid, van dit nieuw artikel 37/0, wordt de 
budgetcategorie van de persoon met een handicap van wie de 
ondersteuningsfuncties, frequenties en B/P waarden zijn gekend op 
basis van de inschaling volgens de “oude methode van budgetbepaling”, 
opnieuw vastgesteld volgens de “nieuwe methode van budgetbepaling”. 
Een nieuwe beslissing vervangt de reeds eerder genomen beslissing tot 
toewijzing van een PVB.  
 
Overeenkomstig § 2, derde lid, van dit nieuw artikel 37/0, wordt de 
budgetcategorie van de persoon met een handicap van wie de B/P 
waarden niet zijn gekend, omdat ze bij de invoering van 
persoonsvolgende financiering in één grote beweging vertaald zijn naar 
een PVB, opnieuw vastgesteld op basis van een omzettingstabel. De 
beslissing tot toewijzing van het aangepaste budget vervangt de eerdere 
beslissing tot toewijzing. 
 
Artikel 29 van het Mozaïekbesluit 5 voert nieuwe tabellen in, onder meer: 
Tabel 9. Tabel voor omzetting van oude naar nieuwe budgetcategorieën 
voor de personen met een handicap van wie de B/P waarden niet zijn 
gekend. 
 
Artikel 55, eerste lid, van het Mozaïekbesluit 5 stelt de datum van 
inwerkingtreding van de artikelen 26 en 29 vast op 1 januari 2021.  
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1.2. Tabel 9 in de bijlage bij het Mozaïekbesluit 5 

Tabel voor omzetting van oude naar nieuwe budgetcategorieën 

(Bron: Belgisch Staatsblad van 29 april 2021) 
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1.3. Tabel 2 in de bijlage bij het Besluit van de Vlaamse regering van 
27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de 
aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg 
en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap 
en over de terbeschikkingstelling van dat budget 

(Bron:  Belgisch Staatsblad van 15 januari 2016) 

Budgetcategorie Zorgzwaarte van de persoon met een handicap 

I 

  
II 

III 

IV 

V B3/P3; B3/P4; B4/P3 

VI B3/P5 

VII B4/P4 

VIII B4/P5 

IX B5/P4 

X B4/P6; B5/P5; B5/P6 

XI B5/P7; B6/P5; B6/P6 

XII B6/P7 
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1.4. Tabel 2 in de bijlage bij het Mozaïekbesluit 5 

Zorgzwaarte en zorggebonden punten voor het bepalen van de 
budgetcategorie (Belgisch Staatsblad van 29 april 2021)
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Bijlage 2. Mededelingen VAPH indexering persoonsvolgend budget 

2.1. Mededeling VAPH 12 januari 2021 aan de PVB-budgethouders.  

Het persoonsvolgend budget (PVB) dat in cash besteed wordt, werd aangepast aan 
de index. De basisomslagsleutel om de punten te vertalen in euro’s, werd voor het 
jaar 2021 opgetrokken van 861,86 euro naar 868,83 euro per zorggebonden punt. 
Uw persoonsvolgend budget dat u in cash besteedt, zal daardoor verhogen. Het 
persoonsvolgend budget bestaat uit 24 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in 
zorggebonden punten. In de onderstaande tabel vindt u per budgetcategorie ook de 
waarde in euro, geldig in 2021.  

 
Tabel: Geïndexeerde budgetcategorieën 2021 van het persoonsvolgend budget 
(aanvragen vanaf 17 maart 2020) 

 

Budgetcategorie 
Zorggebonden punten 

(max.) 
Euro (max.) 

1 7,750000 6733,43 

2 10,260000 8914,20 

3 15,290000 13.284,41 

4 21,260000 18.471,33 

5 27,220000 23.649,55 

6 31,010000 26.942,42 

7 34,810000 30.243,97 

8 39,380000 34.214,53 

9 43,900000 38.141,64 

10 47,370000 41.156,48 

11 50,840000 44.171,32 

12 54,170000 47.064,52 

13 57,510000 49.966,41 

14 62,160000 54.006,47 

15 65,170000 56.621,65 

16 68,180000 59.236,83 

17 71,190000 61.852,01 
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18 74,320000 64.571,45 

19 77,450000 67.290,88 

20 80,580000 70.010,32 

21 86,520000 75.171,17 

22 90,970000 79.037,47 

23 97,127500 84.387,29 

24 103,285000 89.737,11 

 
Aanvragen van een persoonsvolgend budget die ingediend werden voor 17 maart 
2020 én formeel volledig waren (dat wil zeggen dat ze een goedgekeurd 
ondersteuningsplan en alle noodzakelijke documenten van het multidisciplinair 
verslag bevatten) vallen nog onder de vorige budgetbepalingsmethodiek. Het 
persoonsvolgend budget bestond toen uit 12 budgetcategorieën. Ook die 
budgetcategorieën zijn geïndexeerd. U vindt de zorggebonden punten en waarde die 
ermee overeenstemt in 2021, uitgedrukt in euro, in de onderstaande tabel. 

 
Tabel: Geïndexeerde budgetcategorieën 2021 van het persoonsvolgend budget 

(aanvragen voor 17 maart 2020) 
 

Budgetcategorie Zorggebonden punten (max.) Euro (max.) 

I 12,234511 10.629,71 

II 17,128316 14.881,59 

III 24,469022 21.259,42 

IV 33,644906 29.231,70 

V 42,820789 37.203,99 

VI 50,161496 43.581,81 

VII 53,220123 46.239,24 

VIII 55,055300 47.833,70 

IX 59,949104 52.085,58 

X 70,960164 61.652,32 

XI 88,088480 76.533,91 

XII 103,993344 90.352,54 
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2.2. Mededeling VAPH 13 januari 2022 aan de PVB-budgethouders.  

De bedragen van de persoonlijke budgetten werden aangepast aan de index. In deze 
mededeling vindt u de indexaanpassing voor het persoonsvolgend budget (PVB). De 
basisomslagsleutel om de punten te vertalen in cash (euro’s), werd voor het jaar 
2022 opgetrokken van 868,83 euro naar 899,68 euro per zorggebonden punt. Uw 
persoonsvolgend budget dat u in cash besteedt, zal daardoor verhogen. Het 
persoonsvolgend budget bestaat uit 24 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in 
zorggebonden punten. In de onderstaande tabel vindt u per budgetcategorie ook de 
waarde in euro, geldig in 2022.  

Tabel: Geïndexeerde budgetcategorieën 2022 van het persoonsvolgend budget 
(aanvragen vanaf 17 maart 2020) 

Budgetcategorie Zorggebonden punten 

(max.) 

Euro (max.) 

1 7,750000 6.972,52 

2 10,260000 9.230,72 

3 15,290000 13.756,11 

4 21,260000 19.127,20 

5 27,220000 24.489,29 

6 31,010000 27.899,08 

7 34,810000 31.317,86 

8 39,380000 35.429,40 

9 43,900000 39.495,95 
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10 47,370000 42.617,84 

11 50,840000 45.739,73 

12 54,170000 48.735,67 

13 57,510000 51.740,60 

14 62,160000 55.924,11 

15 65,170000 58.632,15 

16 68,180000 61.340,18 

17 71,190000 64.048,22 

18 74,320000 66.864,22 

19 77,450000 69.680,22 

20 80,580000 72.496,21 

21 86,520000 77.840,31 

22 90,970000 81.843,89 

23 97,127500 87.383,67 

24 103,285000 92.923,45 
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Tabel: Geïndexeerde budgetcategorieën 2022 van het persoonsvolgend budget 
(aanvragen vóór 17 maart 2020) 

Budgetcategorie Zorggebonden punten (max.) Euro (max.) 

I 12,234511 11.007,14 

II 17,128316 15.410,00 

III 24,469022 22.014,29 

IV 33,644906 30.269,65 

V 42,820789 38.525,01 

VI 50,161496 45.129,29 

VII 53,220123 47.881,08 

VIII 55,055300 49.532,15 

IX 59,949104 53.935,01 

X 70,960164 63.841,44 

XI 88,088480 79.251,44 

XII 103,993344 93.560,73 
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Bijlage 3. Tabellen herbepaling van een persoonsvolgend budget 

De concrete financiële weerslag van de herbepaling van een 
toegewezen budget zal verschillend zijn in functie van het percentage 
aan cashbesteding van zijn PVB door de budgethouder. 

Als de budgethouder zijn budget besteedt bij een door het VAPH vergunde 
zorgaanbieder, heeft deze zorgaanbieder recht op een extra-budget ter 
dekking van de organisatiekosten ten belope van 17,85% voor het jaar 
2021 en van 16,18% vanaf het jaar 2022.  
 
De budgethouder die kiest voor cashbesteding van zijn PVB bij niet door 
het VAPH vergunde zorgaanbieders beschikt over een bijkomend bedrag 
ten belope van (onveranderd sinds 1 januari 2021) 10,35% van zijn budget 
ter dekking van de beheerskosten. 

In de hierna volgende tabellen wordt telkens de vergelijking gemaakt  

- eerst tussen het bedrag van het toegewezen budget en dat van het 
herbepaalde budget, zoals bepaald door de tabellen bij het 
Mozaïekbesluit 5; 

- en vervolgens tussen het werkelijk besteedbaar bedrag van het 
toegewezen budget en dat van het herbepaalde budget van de 
budgethouder die zijn PVB integraal besteedt aan niet vergunde 
zorgaanbieders, dus met inbegrip van 10,35% beheerskosten. 

Aldus wordt de werkelijke impact van de herbepaling op de 
bestedingsmogelijkheden van de budgethouder weergegeven. 

De herbepaling van een toegewezen budget resulteert weliswaar jaarlijks 
in eenzelfde procentuele stijging of daling van het herbepaalde budget in 
vergelijking met het toegewezen budget, maar het verschil in nominale 
cijfers (uitgedrukt in euro’s) groeit jaar na jaar ingevolge de indexering 
van de budgetcategorieën. 

Hierna volgen dan ook afzonderlijke tabellen voor het jaar 2021 (eerste 
jaar waarin herbepalingen van toegewezen budgetten zijn doorgevoerd), 
en voor het jaar 2022. Voor elk budgetjaar wordt verwezen naar de 
mededeling van de geïndexeerde bedragen van de budgetcategorieën 
die door het VAPH aan de budgethouders werd verstuurd (zie bijlage 2). 

Voor de personen met een handicap die in de loop van het budgetjaar 
een terbeschikkingstelling van het herbepaalde PVB ontvangen dient de 
financiële weerslag berekend te worden pro rata van het aantal nog in 
dat jaar resterende dagen.  
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3.1. Tabel 2021 Actualisering PVB zonder gekende B/P waarden 

 

Toege-
wezen 

BC 
Euro (max.) 

Her-
bepaalde 

BC 
Euro (max.) Verlies 

Verlies in 
euro 

      

      

I 10.629,71 2 8.914,20 -16,14% -1.715,51 

      

II 14.881,59 3 13.284,41 -10,73% -1.597,18 

      

III 21.259,42 4 18.471,33 -13,11% -2.788,09 

      

IV 29.231,70 6 26.942,42 -7,83% -2.289,28 

      

V 37.203,99 8 34.214,53 -8,04% -2.989,46 

      

VI 43.581,81 10 41.156,48 -5,57% -2.425,33 

      

VII 46.239,24 11 44.171,32 -4,47% -2.067,92 

      

VIII 47.833,70 12 47.064,52 -1,61% -769,18 

      

IX 52.085,58 13 49.966,41 -4,07% -2.119,17 

      

X 61.652,32 16 59.236,83 -3,92% -2.415,49 

      

XI 76.533,91 21 75.171,17 -1,78% -1.362,74 

      

XII 90.352,54 24 89.737,11 -0,68% -615,43 
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Legende Tabel 2021 Actualisering PVB zonder gekende B/P 
waarden 

Kolom 1. Toegewezen BC 
 
Budgetcategorie die bij de transitie naar persoonsvolgende financiering 
volgens de oude bepalingswijze (12 budgetcategorieën) werd 
toegewezen aan de persoon met een handicap die reeds bij de invoering 
van het PVF-Decreet op de CRZ-wachtlijst stond. 
 
Kolom 2. Euro (max) 
 
Geïndexeerd jaarbedrag voor het jaar 2021 van het PVB (zie mededeling 
VAPH 12 januari 2021 hierboven onder bijlage 2.1.) dat werd 
toegewezen aan de persoon met een handicap die reeds bij de invoering 
van het PVF-Decreet op de CRZ-wachtlijst stond. 
. 
Kolom 3. Herbepaalde BC 
 
Ingevolge het Mozaïekbesluit 5 wordt de budgetcategorie van de 
persoon met een handicap van wie de B/P waarden niet zijn gekend op 
het ogenblik van de terbeschikkingstelling van het PVB opnieuw 
vastgesteld op basis van een omzettingstabel (tabel 9 van de bijlage bij 
Mozaïekbesluit 5, zie hierboven onder bijlage 1.2.). 
 
Kolom 4. Euro (max) 
 
Geïndexeerd jaarbedrag voor het jaar 2021 van het PVB (zie mededeling 
VAPH 12 januari 2021 hierboven onder bijlage 2.1.) dat ingevolge de 
actualisering ter beschikking wordt gesteld aan de persoon met een 
handicap die reeds bij de invoering van het PVF-Decreet op de CRZ-
wachtlijst stond.  
 
Kolom 5. Verlies 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in pct. van het 
toegewezen PVB. 
 
Kolom 6. Verlies in euro 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in euro.  
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3.2. Tabel 2021 Actualisering PVB inclusief beheerskosten en 
zonder gekende B/P waarden 

 

Toege-
wezen 

BC 

Euro 
(max.) 

Her-
bepaalde 

BC 
Euro (max.) Verlies 

Verlies in 
euro 

            

I 11.729,88 2 9.836,82 -16,14% -1.893,07 

            

II 16.421,83 3 14.659,35 -10,73% -1.762,49 

            

III 23.459,77 4 20.383,11 -13,11% -3.076,66 

            

IV 32.257,18 6 29.730,96 -7,83% -2.526,22 

            

V 41.054,60 8 37.755,73 -8,04% -3.298,87 

            

VI 48.092,53 10 45.416,18 -5,57% -2.676,35 

            

VII 51.025,00 11 48.743,05 -4,47% -2.281,95 

            

VIII 52.784,49 12 51.935,70 -1,61% -848,79 

            

IX 57.476,44 13 55.137,93 -4,07% -2.338,50 

            

X 68.033,34 16 65.367,84 -3,92% -2.665,49 

            

XI 84.455,17 21 82.951,39 -1,78% -1.503,78 

            

XII 99.704,03 24 99.024,90 -0,68% -679,13 
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Legende Tabel 2021 Actualisering PVB inclusief beheerskosten en 
zonder gekende B/P waarden 

Kolom 1. Toegewezen BC  
 
Budgetcategorie die  bij de transitie naar persoonsvolgende financiering 
volgens de oude bepalingswijze (12 budgetcategorieën) werd 
toegewezen aan de persoon met een handicap die reeds bij de invoering 
van het PVF-Decreet op de CRZ-wachtlijst stond.  
 
Kolom 2. Euro (max) 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het PVB voor het jaar 2021, inclusief 10,35 
% beheerskosten, dat werd toegewezen aan de persoon met een 
handicap die reeds bij de invoering van het PVF-Decreet op de CRZ-
wachtlijst stond.  
 
Kolom 3. Herbepaalde BC 
 
Ingevolge het Mozaïekbesluit 5 wordt de budgetcategorie van de 
persoon met een handicap van wie de B/P waarden niet zijn gekend op 
het ogenblik van de terbeschikkingstelling van het PVB opnieuw 
vastgesteld op basis van een omzettingstabel (tabel 9 van de bijlage bij 
Mozaïekbesluit 5, zie hierboven onder bijlage 1.2.). 
 
Kolom 4. Euro (max) 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het PVB voor het jaar 2021, inclusief 10,35 
% beheerskosten, dat ingevolge de actualisering ter beschikking wordt 
gesteld aan de persoon met een handicap die reeds bij de invoering van 
het PVF-Decreet op de CRZ-wachtlijst stond. Dit is het bedrag dat de 
budgethouder die kiest voor cashbesteding van zijn PVB daadwerkelijk 
in 2021 kan besteden.  
 
Kolom 5. Verlies 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in pct. van het 
toegewezen PVB. 
 
Kolom 6. Verlies in euro 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in euro.  
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3.3. Tabel 2021 Actualisering PVB met gekende B/P waarden 

 

 

 

  

B en P 
Waarden BC 

Zorggebonden 
budget oud ZZI 

Nieuwe 
B en P 

Waarden BC 

Zorggebonden 
budget nieuw 

ZZI 
Winst of 
Verlies 

Winst of 
Verlies in 
euro 

                

B3/P3 V 37.203,99 
 

6 26.942,42 -27,58% -10.261,57 

        
B3/P4 V 37.203,99 

 
8 34.214,53 -8,04% -2.989,46 

        
B4/P3 V 37.203,99 

 
8 34.214,53 -8,04% -2.989,46 

        
B3/P5 VI 43.581,81 

 
9 38.141,64 -12,48% -5.440,17 

        
B4/P4 VII 46.239,24 

 
10 41.156,48 -10,99% -5.082,76 

        
B4/P5 VIII 47.833,70 

 
11 44.171,32 -7,66% -3.662,38 

        
B4/P6 X 61.652,32 

 
14 54.006,47 -12,40% -7.645,85 

        
B5/P4 IX 52.085,58 B6/P4 13 49.966,41 -4,07% -2.119,17 

        
B5/P5 X 61.652,32 B6/P5 14 54.006,47 -12,40% -7.645,85 

        
B5/P6 X 61.652,32 B6/P6 17 61.852,01 +0,32% +199,69 

        
B5/P7 XI 76.533,91 B6/P7 21 75.171,17 -1,78% -1.362,74 

        
B6/P5 XI 76.533,91 B8/P5 20 70.010,32 -8,52% -6.523,59 

        
B6/P6 XI 76.533,91 B8/P6 22 79.037,47 +3,27% +2.503,56 

        
B6/P7 XII 90.352,54 B8/P7 24 89.737,11 -0,68% -615,43 
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Legende Tabel 2021 Actualisering PVB met gekende B/P waarden 

Kolom 1. Combinaties B en P-Waarden 
 
Vastgestelde ondersteuningsnoden aan begeleiding (B) en permanentie 
(P) op grond van de oude wijze van budgetbepaling. Zie hierboven onder 
bijlage 1.3. de Tabel 2 in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling 
van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke 
zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap 
en over de terbeschikkingstelling van dat budget, B.S. 15.01.2016. Voor 
de budgetcategorieën I tot IV was daarbij geen afname van het 
zorgzwaarteinstrument (ZZI) voorzien. 
 
Kolom 2. Budgetcategorie  
 
Budgetcategorie die bij definitieve beslissing overeenkomstig de oude 
bepalingswijze (12 budgetcategorieën) werd toegewezen aan de 
persoon met een handicap die voorafgaand aan 17.03.2020 een 
aanvraag of herzieningsaanvraag voor een PVB heeft ingediend. 
 
Kolom 3. Zorggebonden budget oud ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag voor het jaar 2021 (zie mededeling VAPH 12 
januari 2021 hierboven onder bijlage 2.1.) van het PVB dat na de 
inschalingsprocedure met het oud ZZI bij definitieve beslissing werd 
toegewezen aan de persoon met een handicap die voorafgaand aan 
17.03.2020 een aanvraag of herzieningsaanvraag voor een PVB heeft 
ingediend.  
.. 
Kolom 4. Nieuwe B en P Waarden 
 
Blijkens een VAPH-mededeling op de website van 22 april 2021, en 
bevestigd door Vlaams Minister BEKE in zijn antwoord op de 
parlementaire vraag in de Commissie van Welzijn, Volksgezondheid, 
Gezin en Armoedebestrijding op 25 mei 2021, wordt bij deze 
actualisering de oude B-waarde 5 omgezet naar een nieuwe B-waarde 6, 
en wordt de oude B-waarde 6 omgezet naar een nieuwe B-waarde 8. De 
P-waarde blijft ongewijzigd. 
 
Kolom 5. Budgetcategorie 
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Ingevolge het Mozaïekbesluit 5 wordt voor vragen waarbij  B/P waarden 
gekend zijn, bij de terbeschikkingstelling van het PVB, op basis van deze 
parameters een nieuwe budgetcategorie bepaald volgens de nieuwe 
wijze van budgetbepaling. De nieuwe indeling met 24 budgetcategorieën 
berust op nieuwe combinaties B en P-Waarden, zoals vastgesteld in de 
Tabel 2 in de bijlage bij het Mozaïekbesluit 5 (zie hierboven onder bijlage 
1.4.) 
 
Kolom 6. Zorggebonden budget nieuw ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag voor het jaar 2021 van het PVB (zie mededeling 
VAPH 12 januari 2021 hierboven onder bijlage 2.1.) dat ingevolge de 
actualisering ter beschikking wordt gesteld aan de persoon met een 
handicap die voorafgaand aan 17.03.2020 een aanvraag of 
herzieningsaanvraag voor een PVB heeft ingediend.  
 
Kolom 7. Verlies/Winst 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in pct. van het 
toegewezen PVB. 
 
Kolom 8. Verlies/Winst in euro 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in euro. 
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3.4. Tabel 2021 Actualisering PVB inclusief beheerskosten met 
gekende B/P waarden 

B en P 
Waarden BC 

Besteed-
baar 

budget 
oud ZZI 

Nieuwe B 
en P 

Waarden BC 

Besteed-
baar budget 

nieuw ZZI 
Verlies/ 
Winst 

Verlies / 
Winst in 

euro 

                

B3/P3 V 41.054,60   6 29.730,96 -27,58% -11.323,64 

               
B3/P4 V 41.054,60   8 37.755,73 -8,04% -3.298,87 

               
B4/P3 V 41.054,60   8 37.755,73 -8,04% -3.298,87 

               
B3/P5 VI 48.092,53   9 42.089,30 -12,48% -6.003,23 

               
B4/P4 VII 51.025,00   10 45.416,18 -10,99% -5.608,83 

               
B4/P5 VIII 52.784,49   11 48.743,05 -7,66% -4.041,44 

               
B4/P6 X 68.033,34   14 59.596,14 -12,40% -8.437,20 

               
B5/P4 IX 57.476,44 B6/P4 13 55.137,93 -4,07% -2.338,51 

               
B5/P5 X 68.033,34 B6/P5 14 59.596,14 -12,40% -8.437,20 

               
B5/P6 X 68.033,34 B6/P6 17 68.253,69 +0,32% +220,36 

               
B5/P7 XI 84.455,17 B6/P7 21 82.951,39 -1,78% -1.503,78 

               
B6/P5 XI 84.455,17 B8/P5 20 77.256,39 -8,52% -7.198,78 

               
B6/P6 XI 84.455,17 B8/P6 22 87.217,85 +3,27% +2.762,68 

               
B6/P7 XII 99.704,03 B8/P7 24 99.024,90 -0,68% -679,13 
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Legende Tabel 2021 Actualisering PVB inclusief beheerskosten met 
gekende B/P waarden 

Kolom 1. Combinaties B en P-Waarden 
 
Vastgestelde ondersteuningsnoden aan begeleiding (B) en permanentie 
(P) op grond van de oude wijze van budgetbepaling. Zie hierboven onder 
bijlage 1.3. de Tabel 2 in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling 
van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke 
zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap 
en over de terbeschikkingstelling van dat budget, B.S. 15.01.2016. Voor 
de budgetcategorieën I tot IV was daarbij geen afname van het 
zorgzwaarteinstrument (ZZI) voorzien. 
 
Kolom 2. Budgetcategorie  
 
Budgetcategorie die bij definitieve beslissing overeenkomstig de oude 
bepalingswijze (12 budgetcategorieën) werd toegewezen aan de 
persoon met een handicap die voorafgaand aan 17.03.2020 een 
aanvraag of herzieningsaanvraag voor een PVB heeft ingediend. 
 
Kolom 3. Besteedbaar budget oud ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag voor het jaar 2021 van het PVB, inclusief 10,35 
% beheerskosten, dat na de inschalingsprocedure met het oud ZZI bij 
definitieve beslissing werd toegewezen aan de persoon met een 
handicap die voorafgaand aan 17.03.2020 een aanvraag of 
herzieningsaanvraag voor een PVB heeft ingediend. 
 
Kolom 4. Nieuwe B en P Waarden 
 
Blijkens een VAPH-mededeling op de website van 22 april 2021, en 
bevestigd door Vlaams Minister BEKE in zijn antwoord op de 
parlementaire vraag in de Commissie van Welzijn, Volksgezondheid, 
Gezin en Armoedebestrijding op 25 mei 2021, wordt bij deze 
actualisering de oude B-waarde 5 omgezet naar een nieuwe B-waarde 6, 
en wordt de oude B-waarde 6 omgezet naar een nieuwe B-waarde 8. De 
P-waarde blijft ongewijzigd. 
 
Kolom 5. Budgetcategorie 
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Ingevolge het Mozaïekbesluit 5 wordt voor vragen waarbij  B/P waarden 
gekend zijn, bij de terbeschikkingstelling van het PVB op basis van deze 
parameters een nieuwe budgetcategorie bepaald volgens de nieuwe 
wijze van budgetbepaling. De nieuwe indeling met 24 budgetcategorieën 
berust op nieuwe combinaties B en P-Waarden, zoals vastgesteld in de 
Tabel 2 in de bijlage bij het Mozaïekbesluit 5 (zie hierboven onder bijlage 
1.4.) 
 
Kolom 6. Besteedbaar budget nieuw ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag voor het jaar 2021 van het PVB dat ingevolge 
de actualisering ter beschikking wordt gesteld aan de persoon met een 
handicap die voorafgaand aan 17.03.2020 een aanvraag of 
herzieningsaanvraag voor een PVB heeft ingediend. Dit is het bedrag dat 
de budgethouder die kiest voor cashbesteding van zijn PVB 
daadwerkelijk in 2021 kan besteden.  
 
Kolom 7. Verlies/Winst 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in pct. van het 
toegewezen PVB. 
 
Kolom 8. Verlies/Winst in euro 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in euro. 
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3.5. Tabel 2022 Actualisering PVB zonder gekende B/P waarden 

 

Toege-
wezen BC  

 
Euro (max.) 

Her-
bepaalde 

BC 
Euro (max.) Verlies 

Verlies in 
euro 

            

I 11.007,14 2 9.230,72 -16,14% -1.776,42 

            

II 15.410,00 3 13.756,11 -10,73% -1.653,89 

            

III 22.014,29 4 19.127,20 -13,11% -2.887,09 

            

IV 30.269,65 6 27.899,08 -7,83% -2.370,57 

            

V 38.525,01 8 35.429,40 -8,04% -3.095,61 

            

VI 45.129,29 10 42.617,84 -5,57% -2.511,45 

            

VII 47.881,08 11 45.739,73 -4,47% -2.141,35 

            

VIII 49.532,15 12 48.735,67 -1,61% -796,48 

            

IX 53.935,01 13 51.740,60 -4,07% -2.194,41 

            

X 63.841,44 16 61.340,18 -3,92% -2.501,26 

            

XI 79.251,44 21 77.840,31 -1,78% -1.411,13 

            

XII 93.560,73 24 92.923,45 -0,68% -637,28 
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Legende Tabel 2022 Actualisering PVB zonder gekende B/P 
waarden 

Kolom 1. Toegewezen BC  
 
Budgetcategorie die bij de transitie naar persoonsvolgende financiering 
volgens de oude bepalingswijze (12 budgetcategorieën) werd 
toegewezen aan de persoon met een handicap die reeds bij de invoering 
van het PVF-Decreet op de CRZ-wachtlijst stond. 
 
Kolom 2. Euro (max) 
 
Geïndexeerd jaarbedrag voor het jaar 2022 van het PVB (zie mededeling 
VAPH 13 januari 2022 hierboven onder bijlage 2.2.) dat werd 
toegewezen aan de persoon met een handicap die reeds bij de invoering 
van het PVF-Decreet op de CRZ-wachtlijst stond. 

Kolom 3. Herbepaalde BC  
 
Ingevolge het Mozaïekbesluit 5 wordt de budgetcategorie van de 
persoon met een handicap van wie de B/P waarden niet zijn gekend op 
het ogenblik van de terbeschikkingstelling van het PVB opnieuw 
vastgesteld op basis van een omzettingstabel (tabel 9 van de bijlage bij 
Mozaïekbesluit 5, zie hierboven onder bijlage 1.2.). 
 
Kolom 4. Euro (max) 
 
Geïndexeerd jaarbedrag voor het jaar 2022 van het PVB (zie mededeling 
VAPH 13 januari 2022 hierboven onder bijlage 2.2.) dat ingevolge de 
actualisering ter beschikking wordt gesteld aan de persoon met een 
handicap die reeds bij de invoering van het PVF-Decreet op de CRZ-
wachtlijst stond. 
 
Kolom 5. Verlies 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in pct. van het 
toegewezen PVB. 
 
Kolom 6. Verlies in euro 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in euro. 
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3.6. Tabel 2022 Actualisering PVB inclusief beheerskosten en 
zonder gekende B/P waarden 

Toege-
wezen BC  

 
Euro (max.) 

Her-
bepaalde 

BC 
Euro (max.) Verlies 

Verlies in 
euro 

            

I 12.146,38 2 10.186,10 -16,14% -1.960,28 

            

II 17.004,94 3 15.179,87 -10,73% -1.825,07 

            

III 24.292,77 4 21.106,87 -13,11% -3.185,90 

            

IV 33.402,56 6 30.786,63 -7,83% -2.615,93 

            

V 42.512,35 8 39.096,34 -8,04% -3.416,01 

            

VI 49.800,17 10 47.028,79 -5,57% -2.771,38 

            

VII 52.836,77 11 50.473,79 -4,47% -2.362,98 

            

VIII 54.658,73 12 53.779,81 -1,61% -878,92 

            

IX 59.517,28 13 57.095,75 -4,07% -2.421,53 

            

X 70.449,03 16 67.688,89 -3,92% -2.760,14 

            

XI 87.453,96 21 85.896,78 -1,78% -1.557,18 

            

XII 103.244,27 24 102.541,03 -0,68% -703,24 

 
  



32 
 

Legende Tabel 2022 Actualisering PVB inclusief beheerskosten en 
zonder gekende B/P waarden 

Kolom 1. Toegewezen BC  
 
Budgetcategorie die bij de transitie naar persoonsvolgende financiering 
volgens de oude bepalingswijze (12 budgetcategorieën) werd 
toegewezen aan de persoon met een handicap die reeds bij de invoering 
van het PVF-Decreet op de CRZ-wachtlijst stond.  
 
Kolom 2. Euro (max) 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het PVB, inclusief 10,35 % beheerskosten, 
dat werd toegewezen aan de persoon met een handicap die reeds bij de 
invoering van het PVF-Decreet op de CRZ-wachtlijst stond.  
 
Kolom 3. Herbepaalde BC  
 
Ingevolge het Mozaïekbesluit 5 wordt de budgetcategorie van de 
persoon met een handicap van wie de B/P waarden niet zijn gekend op 
het ogenblik van de terbeschikkingstelling van het PVB opnieuw 
vastgesteld op basis van een omzettingstabel (tabel 9 van de bijlage bij 
Mozaïekbesluit 5, zie hierboven onder bijlage 1.2). 
 
Kolom 4. Euro (max) 
 
Geïndexeerd jaarbedrag, inclusief 10,35 % beheerskosten, van het PVB 
dat ingevolge de actualisering ter beschikking wordt gesteld aan de 
persoon met een handicap die reeds bij de invoering van het PVF-
Decreet op de CRZ-wachtlijst stond. Dit is het bedrag dat de 
budgethouder die kiest voor cashbesteding van zijn PVB daadwerkelijk 
in 2022 kan besteden.  
 
Kolom 5. Verlies 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in pct. van het 
toegewezen PVB. 
 
Kolom 6. Verlies in euro 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in euro.  
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3.7. Tabel 2022 Actualisering PVB met gekende B/P waarden 

B en P 
Waarden BC 

Zorggebonden 
budget oud 

ZZI 

Nieuwe B 
en P 

Waarden BC 

Zorggebonden 
budget nieuw 

ZZI 
Verlies/ 
Winst 

Verlies of 
Winst in 
euro 

                

B3/P3 V 38.525,01   6 27.899,08 -27,58% -10.625,93 

                

B3/P4 V 38.525,01   8 35.429,40 -8,04% -3.095,61 

                

B4/P3 V 38.525,01   8 35.429,40 -8,04% -3.095,61 

                

B3/P5 VI 45.129,29   9 39.495,95 -12,48% -5.633,34 

                

B4/P4 VII 47.881,08   10 42.617,84 -10,99% -5.263,24 

                

B4/P5 VIII 49.532,15   11 45.739,73 -7,66% -3.792,42 

                

B4/P6 X 63.841,44   14 55.924,11 -12,40% -7.917,33 

                

B5/P4 IX 53.935,01 B6/P4 13 51.740,60 -4,07% -2.194,41 

                

B5/P5 X 63.841,44 B6/P5 14 55.924,11 -12,40% -7.917,33 

                

B5/P6 X 63.841,44 B6/P6 17 64.048,22 +0,32% +206,78 

                

B5/P7 XI 79.251,44 B6/P7 21 77.840,31 -1,78% -1.411,13 

                

B6/P5 XI 79.251,44 B8/P5 20 72.496,21 -8,52% -6.755,23 

                

B6/P6 XI 79.251,44 B8/P6 22 81.843,89 +3,27% +2.592,45 

                

B6/P7 XII 93.560,73 B8/P7 24 92.923,45 -0,68% -637,28 
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Legende Tabel 2022 Actualisering PVB met gekende B/P waarden 

Kolom 1. Combinaties B en P-Waarden 
 
Vastgestelde ondersteuningsnoden aan begeleiding (B) en permanentie 
(P) op grond van de oude wijze van budgetbepaling. Zie hierboven onder 
bijlage 1.3. de Tabel 2 in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling 
van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke 
zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap 
en over de terbeschikkingstelling van dat budget, B.S. 15.01.2016. Voor 
de budgetcategorieën I tot IV was daarbij geen afname van het 
zorgzwaarteinstrument (ZZI) voorzien. 
 
Kolom 2. Budgetcategorie  
 
Budgetcategorie die bij definitieve beslissing overeenkomstig de oude 
bepalingswijze (12 budgetcategorieën) werd toegewezen aan de 
persoon met een handicap die voorafgaand aan 17.03.2020 een 
aanvraag of herzieningsaanvraag voor een PVB heeft ingediend. 
 
Kolom 3. Zorggebonden budget oud ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het PVB voor het jaar 2022 (zie mededeling 
VAPH 13 januari 2022 hierboven onder bijlage 2.2.) dat na de 
inschalingsprocedure met het oud ZZI bij definitieve beslissing werd 
toegewezen aan de persoon met een handicap die voorafgaand aan 
17.03.2020 een aanvraag of herzieningsaanvraag voor een PVB heeft 
ingediend.  
.. 
Kolom 4. Nieuwe B en P Waarden 
 
Blijkens een VAPH-mededeling van 22 april.2021 op de website, en 
bevestigd door Vlaams Minister BEKE in zijn antwoord op de 
parlementaire vraag in de Commissie van Welzijn, Volksgezondheid, 
Gezin en Armoedebestrijding op 25 mei 2021, wordt bij deze 
actualisering de oude B-waarde 5 omgezet naar een nieuwe B-waarde 6, 
en wordt de oude B-waarde 6 omgezet naar een nieuwe B-waarde 8. De 
P-waarde blijft ongewijzigd. 
 
Kolom 5. Budgetcategorie 
 



35 
 

Ingevolge het Mozaïekbesluit 5 wordt voor vragen waarbij  B/P waarden 
gekend zijn, bij de terbeschikkingstelling van het PVB op basis van deze 
parameters een nieuwe budgetcategorie bepaald volgens de nieuwe 
wijze van budgetbepaling. De nieuwe indeling met 24 budgetcategorieën 
berust op nieuwe combinaties B en P-Waarden, zoals vastgesteld in de 
Tabel 2 in de bijlage bij het Mozaïekbesluit 5 (zie hierboven onder bijlage 
1.4.). 
 
Kolom 6. Zorggebonden budget nieuw ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het PVB voor het jaar 2022 (zie mededeling 
VAPH 13 januari 2022 hierboven onder bijlage 2.2.) dat ingevolge de 
actualisering ter beschikking wordt gesteld aan de persoon met een 
handicap die voorafgaand aan 17.03.2020 een aanvraag of 
herzieningsaanvraag voor een PVB heeft ingediend. 
  
Kolom 7. Verlies/Winst 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in pct. van het 
toegewezen PVB. 
 
Kolom 8. Verlies/Winst in euro 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in euro. 
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3.8. Tabel 2022 Actualisering PVB inclusief beheerskosten met 
gekende B/P waarden 
 

B en P 
Waarden BC 

Besteed-
baar 

budget 
oud ZZI 

Nieuwe B 
en P 

Waarden BC 

Besteed-
baar 

budget 
nieuw ZZI 

Verlies/ 
Winst 

Verlies/ 
Winst in 
euro 

                

B3/P3 V 42.512,35   6 30.786,63 -27,58% -11.725,72 

                

B3/P4 V 42.512,35   8 39.096,34 -8,04% -3.416,01 

                

B4/P3 V 42.512,35   8 39.096,34 -8,04% -3.416,01 

                

B3/P5 VI 49.800,17   9 43.583,78 -12,48% -6.216,39 

                

B4/P4 VII 52.836,77   10 47.028,79 -10,99% -5.807,98 

                

B4/P5 VIII 54.658,73   11 50.473,79 -7,66% -4.184,94 

                

B4/P6 X 70.449,03   14 61.712,26 -12,40% -8.736,77 

                

B5/P4 IX 59.517,28 B6/P4 13 57.095,75 -4,07% -2.421,53 

                

B5/P5 X 70.449,03 B6/P5 14 61.712,26 -12,40% -8.736,77 

                

B5/P6 X 70.449,03 B6/P6 17 70.677,21 +0,32% +228,18 

                

B5/P7 XI 87.453,96 B6/P7 21 85.896,78 -1,78% -1.557,18 

                

B6/P5 XI 87.453,96 B8/P5 20 79.999,57 -8,52% -7.454,39 

                

B6/P6 XI 87.453,96 B8/P6 22 90.314,73 +3,27% +2.860,77 

                

B6/P7 XII 103.244,27 B8/P7 24 102.541,03 -0,68% -703,24 
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Legende Tabel 2022 Actualisering PVB inclusief beheerskosten met 
gekende B/P waarden 
 

Kolom 1. Combinaties B en P-Waarden 
 
Vastgestelde ondersteuningsnoden aan begeleiding (B) en permanentie 
(P) op grond van de oude wijze van budgetbepaling. Zie hierboven onder 
bijlage 1.3. Tabel 2 in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering 
van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de 
aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en 
ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over 
de terbeschikkingstelling van dat budget, B.S. 15.01.2016. Voor de 
budgetcategorieën I tot IV was daarbij geen afname van het 
zorgzwaarteinstrument (ZZI) voorzien.  
 
Kolom 2. Budgetcategorie  
 
Budgetcategorie die bij definitieve beslissing overeenkomstig de oude 
bepalingswijze (12 budgetcategorieën) werd toegewezen aan de 
persoon met een handicap die voorafgaand aan 17.03.2020 een 
aanvraag of herzieningsaanvraag voor een PVB heeft ingediend. 
 
Kolom 3. Besteedbaar budget oud ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het PVB voor het jaar 2022, inclusief 10,35 
% beheerskosten, dat na de inschalingsprocedure met het oud ZZI bij 
definitieve beslissing werd toegewezen aan de persoon met een 
handicap die voorafgaand aan 17.03.2020 een aanvraag of 
herzieningsaanvraag voor een PVB heeft ingediend.  
.. 
Kolom 4. Nieuwe B en P Waarden 
 
Blijkens een VAPH-mededeling van 22 april 2021 op de website, en 
bevestigd door Vlaams Minister BEKE in zijn antwoord op de 
parlementaire vraag in de Commissie van Welzijn, Volksgezondheid, 
Gezin en Armoedebestrijding op 25 mei 2021, wordt bij deze 
actualisering de oude B-waarde 5 omgezet naar een nieuwe B-waarde 6, 
en wordt de oude B-waarde 6 omgezet naar een nieuwe B-waarde 8. De 
P-waarde blijft ongewijzigd. 
 
Kolom 5. Budgetcategorie 
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Ingevolge het Mozaïekbesluit 5 wordt voor vragen waarbij  B/P waarden 
gekend zijn, bij de terbeschikkingstelling van het PVB op basis van deze 
parameters een nieuwe budgetcategorie bepaald volgens de nieuwe 
wijze van budgetbepaling. De nieuwe indeling met 24 budgetcategorieën 
berust op nieuwe combinaties B en P-Waarden, zoals vastgesteld in de 
Tabel 2 in de bijlage bij het Mozaïekbesluit 5 (zie hierboven onder bijlage 
1.4.). 
 
Kolom 6. Besteedbaar budget nieuw ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het PVB voor het jaar 2022, inclusief 10,35 
% beheerskosten, dat ingevolge de actualisering ter beschikking wordt 
gesteld aan de persoon met een handicap die voorafgaand aan 
17.03.2020 een aanvraag of herzieningsaanvraag voor een PVB heeft 
ingediend. Dit is het bedrag dat de budgethouder die kiest voor 
cashbesteding van zijn PVB daadwerkelijk in 2022 kan besteden. 
 
Kolom 7. Verlies/Winst 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in pct. van het 
toegewezen PVB. 
 
Kolom 8. Verlies/Winst in euro 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na 
actualisering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in euro. 
 


