
1 
 

De halvering van geactualiseerde persoonsvolgende budgetten 
 
Jos Huys 
 
Onderhavige nota beoogt een beknopte toelichting te geven bij de 
bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 
2022 over een experiment voor de gedeeltelijke terbeschikkingstelling 
van budgetten voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en 
ondersteuning aan personen met een handicap in prioriteitengroep twee. 
Dit besluit heeft voor bepaalde personen met een handicap op de 
wachtlijst een “actualisering” van het hen toegewezen persoonsvolgend 
budget tot gevolg. Hierdoor worden de budgetten van tal van personen 
met een handicap, die vaak al meerdere jaren op de wachtlijst staan, 
“geactualiseerd” op het ogenblik dat zij eindelijk de helft van het budget 
ter beschikking krijgen in het kader van het experiment dat van start gaat 
op 1 december 2022.1 De nota is louter beschrijvend van aard en doet 
geen uitspraak over de rechtmatigheid van de bestaande regeling.  
 
Met de Mededeling van 31 oktober 2022 bevestigde het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) dat de Vlaamse 
Regering 20 miljoen euro extra heeft vrij gemaakt om aan 1.100 
personen uit prioriteitengroep twee de helft van hun toegewezen budget 
of meervraag ter beschikking te stellen vanaf 1 december 2022. Het gaat 
om mensen met een prioriteringsdatum van 17 januari 2018 of ouder.2 
Een groot 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 halvering van 
geactualiseerde persoonsvolgende budgetten, studienota gepubliceerd 
in november 2022 op de website van de VZW GRIP, 
https://www.gripvzw.be 

  

                                            
1 Overeenkomstig art. 7 van het BVR van 16 september 2022 over een experiment 
voor de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks 
toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een handicap in 
prioriteitengroep twee, treedt dit besluit in werking op de eerste dag van de maand 
die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen, die ingaat op de dag na 
de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2022. 
 
2 VAPH Mededeling 31.10.2022; ”20 miljoen euro extra voor 1100 deelbudgetten”, 
https://www.vaph.be 

https://www.gripvzw.be/
https://www.vaph.be/
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1. De actualisering en halvering 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 
meerderjarige personen met een handicap werd ingevoerd door 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. Het 
Mozaïekbesluit 5 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 
april 2021, en is in werking getreden op 1 januari 2021. Sindsdien 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.3 

Het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) stelt 
de persoonsvolgende budgetten voor niet rechtstreeks toegankelijke 
zorg en ondersteuning slechts ter beschikking binnen de grenzen van de 
middelen die zijn vastgelegd op zijn begroting voor de toekenning van 
budgetten aan meerderjarigen. 
 
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. 
 

                                            
3
 Zie verder in de legende bij elke tabel. Voor een volledige toelichting leze men Huys 

Jos., “De herbepaling van definitief toegewezen persoonsvolgende budgetten”, 
studienota gepubliceerd in maart 2022 op de website van de VZW GRIP 
https://cdn.digisecure.be 

https://cdn.digisecure.be/
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Aldus stond, zo blijkt uit het jaarverslag 2021 van het VAPH, op 31 
december 2021 een totaal van 5.034 PVB’s op de wachtlijst 
geregistreerd in de prioriteitengroep twee.4 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 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.  
 
Door een versnelde terbeschikkingstelling van PVB’s vanaf 1 december 
2022 worden de toegewezen budgetten van tal van personen met een 
handicap die op de wachtlijst staan in prioriteitengroep twee en 
deelnemen aan het experiment “geactualiseerd” en vervolgens 
gehalveerd. De brief waarbij het VAPH de budgethouder in kennis stelt 
van de terbeschikkingstelling vermeldt evenwel niet het exacte 
(geïndexeerde) bedrag van het budget waarop men aanspraak had 
kunnen maken, indien geen actualisering en halvering van het 
toegewezen budget was doorgevoerd.5 U dient daartoe de Tabellen 
actualisering en halvering van een persoonsvolgend budget te 
raadplegen. Daarin wordt, voor de duurtijd van het experiment PG twee, 
de concrete weerslag van deze actualisering en halvering van reeds 
toegewezen budgetten voor verschillende categorieën van 
budgethouders verduidelijkt. 
 
De concrete financiële weerslag van de herbepaling en halvering van 
een toegewezen budget zal verschillend zijn in functie van het 
percentage aan cashbesteding van zijn PVB door de budgethouder. 

                                            
4 VAPH. “Jaarverslag 2021: het VAPH in cijfers”, 31 mei 2022, https://www.vaph.be 
 
5 VAPH. “1100 deelbudgetten in prioriteitengroep 2: voorbeeldbrieven”, 10 november 
2022, https://www.vaph.be 
 

https://www.vaph.be/
https://www.vaph.be/
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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 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 
geactualiseerde budget, zoals bepaald door het Mozaïekbesluit 5, en 
vervolgens gehalveerd werd voor de duur van het experiment PG twee; 

- en vervolgens tussen het werkelijk besteedbaar bedrag van het 
toegewezen budget en dat van het geactualiseerde en gehalveerde 
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 actualisering en halvering op de 
bestedingsmogelijkheden van de budgethouder weergegeven. Hoewel 
deze impact jaarlijks resulteert in eenzelfde procentuele daling van het 
van het geactualiseerde en gehalveerde budget in vergelijking met het 
toegewezen budget, groeit het verschil in nominale cijfers (uitgedrukt in 
euro’s) jaar na jaar ingevolge de indexering van de budgetcategorieën. 

Hierna volgen dan ook enkel tabellen voor het jaar 2022, het eerste jaar 
waarin halveringen van toegewezen budgetten bij wijze van experiment 
zijn doorgevoerd. Daarbij wordt verwezen naar de mededeling van de 
geïndexeerde bedragen van de budgetcategorieën die door het VAPH 
op 13 januari 2022 aan de budgethouders werd verstuurd.6 

Voor de personen met een handicap die in de loop van het budgetjaar 
een terbeschikkingstelling van het geactualiseerde PVB ontvangen dient 
de financiële weerslag berekend te worden pro rata van het aantal nog in 
dat jaar resterende dagen. Bij terbeschikkingstelling van een verhoging 
van een reeds voorheen ter beschikking gesteld budget wordt alleen het 
bedrag van de verhoging van het geactualiseerd budget gehalveerd. 

Cijfers na de komma kunnen verschillen van de toegekende bedragen 
doordat in de berekeningen afgeronde cijfers werden gehanteerd.  

                                            
6 VAPH, Mededeling aan PVB-budgethouders, Indexaanpassing persoonsvolgend 
budget, 13 januari 2022, https://www.vaph.be 

https://www.vaph.be/
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2. Tabellen actualisering en halvering van een PVB 

2.1. Tabel 2022 Exp. PG2 Actualisering en halvering PVB zonder gekende B/P 
waarden  

BC Oud 
Euro 

(max.) 
BC 

Nieuw 
Euro 

(max.) 
Gehalveerd 

bedrag 
Verlies 

Verlies in 
euro 

              

I 11 007,14 2 9 230,72 4 615,36 -58,07% -6 391,78 

              

II 15 410,00 3 13 756,11 6 878,06 -55,37% -8 531,95 

              

III 22 014,29 4 19 127,20 9 563,60 -56,56% -12 450,69 

              

IV 30 269,65 6 27 899,08 13 949,54 -53,92% -16 320,11 

              

V 38 525,01 8 35 429,40 17 714,70 -54,02% -20 810,31 

              

VI 45 129,29 10 42 617,84 21 308,92 -52,78% -23 820,37 

              

VII 47 881,08 11 45 739,73 22 869,87 -52,24% -25 011,22 

              

VIII 49 532,15 12 48 735,67 24 367,84 -50,80% -25 164,32 

              

IX 53 935,01 13 51 740,60 25 870,30 -52,03% -28 064,71 

              

X 63 841,44 16 61 340,18 30 670,09 -51,96% -33 171,35 

              

XI 79 251,44 21 77 840,31 38 920,16 -50,89% -40 331,29 

              

XII 93 560,73 24 92 923,45 46 461,73 -50,34% -47 099,01 
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Legende Tabel 2022 Exp. PG2 Actualisering en halvering PVB zonder gekende 
B/P waarden  

Kolom 1. BC Oud 
 
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 
(Centrale Registratie van Zorgvragen) stond voor een budget of tussenkomst van 
een voorziening, en die op 1 januari 2021 nog op de wachtlijst voor een PVB stond. 
De objectieve ondersteuningsnood aan begeleiding en permanentie (uitgedrukt in 
B/P waarden) is niet gekend. 
 
Kolom 2. Euro (max) 
 
Geïndexeerd jaarbedrag voor het jaar 2022 van het PVB (zie mededeling VAPH 13 
januari 2022) 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. BC Nieuw  
 
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). 
 
Kolom 4. Euro (max) 
 
Geïndexeerd jaarbedrag voor het jaar 2022 van het PVB van de nieuwe 
budgetcategorie (zie mededeling VAPH 13 januari 2022) 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. Gehalveerd bedrag 
 
Tijdens de duur van het experiment van gedeeltelijke terbeschikkingstelling van 
persoonsvolgende budgetten aan de langst wachtenden in prioriteitengroep twee 
wordt het geactualiseerd bedrag van het PVB gehalveerd. 
 
Kolom 6 Verlies 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na actualisering en 
halvering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in pct. van het toegewezen PVB. 
 
Kolom 7. Verlies in euro 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na actualisering en 
halvering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in euro. 
 

.  
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2.2. Tabel 2022 Exp. PG2 Actualisering en halvering PVB, inclusief 
beheerskosten, en zonder gekende B/P waarden  

BC Oud  Euro (max.) 
BC 

Nieuw 
Euro 

(max.) 
Gehalveerd 

bedrag 
Verlies 

Verlies in 
euro 

              

I 12 146,38 2 10 186,10 5 093,05 -58,07% -7 053,33 

              

II 17 004,94 3 15 179,87 7 589,94 -55,37% -9 415,01 

              

III 24 292,77 4 21 106,87 10 553,44 -56,56% -13 739,34 

              

IV 33 402,56 6 30 786,63 15 393,32 -53,92% -18 009,25 

              

V 42 512,35 8 39 096,34 19 548,17 -54,02% -22 964,18 

              

VI 49 800,17 10 47 028,79 23 514,40 -52,78% -26 285,78 

              

VII 52 836,77 11 50 473,79 25 236,90 -52,24% -27 599,88 

              

VIII 54 658,73 12 53 779,81 26 889,91 -50,80% -27 768,83 

              

IX 59 517,28 13 57 095,75 28 547,88 -52,03% -30 969,41 

              

X 70 449,03 16 67 688,89 33 844,45 -51,96% -36 604,59 

              

XI 87 453,96 21 85 896,78 42 948,39 -50,89% -44 505,57 

              

XII 103 244,27 24 102 541,03 51 270,52 -50,34% -51 973,76 
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Legende Tabel 2022 Exp. PG2 Actualisering en halvering PVB, inclusief 
beheerskosten, en zonder gekende B/P waarden  

Kolom 1. BC Oud 
 
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 
(Centrale Registratie van Zorgvragen) stond voor een budget of tussenkomst van 
een voorziening, en die op 1 januari 2021 nog op de wachtlijst voor een PVB stond. 
De objectieve ondersteuningsnood aan begeleiding en permanentie (uitgedrukt in 
B/P waarden) is niet gekend. 
 
Kolom 2. Euro (max) 
 
Geïndexeerd jaarbedrag voor het jaar 2022 van het PVB (zie mededeling VAPH 13 

januari 2022), 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. BC Nieuw  
 
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). 
 
Kolom 4. Euro (max) 
 
Geïndexeerd jaarbedrag voor het jaar 2022 van het PVB van de nieuwe 
budgetcategorie (zie mededeling VAPH 13 januari 2022), 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. 
 
Kolom 5. Gehalveerd bedrag 
 
Tijdens de duur van het experiment van gedeeltelijke terbeschikkingstelling van 
persoonsvolgende budgetten aan de langst wachtenden in prioriteitengroep twee 
wordt het geactualiseerd bedrag van het PVB gehalveerd. 
 
Kolom 6 Verlies besteedbaar PVB 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na actualisering en 
halvering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in pct. van het toegewezen PVB. . 
 
Kolom 7. Verlies in euro besteedbaar PVB 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na actualisering en 
halvering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in euro.  
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2.3. Tabel 2022 Exp. PG2 Actualisering en halvering PVB met gekende B/P 
waarden 

 

B en P 
Oud 

BC 
Oud 

Zorg 
budget 
oud ZZI 

B en 
P 

Nieuw 

BC 
Nieuw 

Zorgbudget 
nieuw ZZI 

Gehalveerd 
bedrag 

Verlies 
Verlies in 
euro 

                  

B3/P3 V 38 525,01   6 27 899,08 13 949,54 -63,79% -24 575,47 

                  

B3/P4 V 38 525,01   8 35 429,40 17 714,70 -54,02% -20 810,31 

                  

B4/P3 V 38 525,01   8 35 429,40 17 714,70 -54,02% -20 810,31 

                  

B3/P5 VI 45 129,29   9 39 495,95 19 747,98 -56,24% -25 381,32 

                  

B4/P4 VII 47 881,08   10 42 617,84 21 308,92 -55,50% -26 572,16 

                  

B4/P5 VIII 49 532,15   11 45 739,73 22 869,87 -53,83% -26 662,29 

                  

B4/P6 X 63 841,44   14 55 924,11 27 962,06 -56,20% -35 879,39 

                  

B5/P4 IX 53 935,01 B6/P4 13 51 740,60 25 870,30 -52,03% -28 064,71 

                  

B5/P5 X 63 841,44 B6/P5 14 55 924,11 27 962,06 -56,20% -35 879,39 

                  

B5/P6 X 63 841,44 B6/P6 17 64 048,22 32 024,11 -49,84% -31 817,33 

                  

B5/P7 XI 79 251,44 B6/P7 21 77 840,31 38 920,16 -50,89% -40 331,29 

                  

B6/P5 XI 79 251,44 B8/P5 20 72 496,21 36 248,11 -54,26% -43 003,34 

                  

B6/P6 XI 79 251,44 B8/P6 22 81 843,89 40 921,95 -48,36% -38 329,50 

                  

B6/P7 XII 93 560,73 B8/P7 24 92 923,45 46 461,73 -50,34% -47 099,01 
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Legende Tabel 2022 Exp. PG2 Actualisering en halvering PVB met gekende B/P 
waarden 

Kolom 1. B en P Oud 
 
Vastgestelde ondersteuningsnoden aan begeleiding (B) en permanentie (P) op grond 
van de oude wijze van budgetbepaling.(12 budgetcategorieën). Voor de 
budgetcategorieën I tot IV was daarbij geen afname van het zorgzwaarteinstrument 
(ZZI) voorzien. Voor de budgetcategorieën V tot XII is de objectieve 
ondersteuningsnood aan begeleiding en permanentie (uitgedrukt in B/P waarden) 
gekend. 
 
Kolom 2. BC Oud  
 
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 en die op 1 januari 2021 nog op de wachtlijst voor een PVB stond. 
 
Kolom 3. Zorgbudget oud ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het PVB voor het jaar 2022 (zie mededeling VAPH 13 
januari 2022) 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. en 
die op 1 januari 2021 nog op de wachtlijst voor een PVB stond.  
 
Kolom 4. B en P Nieuw 
 
Blijkens een VAPH-mededeling van 22 april.2021 op de website van het VAPH, 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 de 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. BC Nieuw 
 
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. 
 
Kolom 6. Zorgbudget nieuw ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het zorggebonden PVB voor het jaar 2022 (zie 
mededeling VAPH 13 januari 2022.) 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 en die op 1 
januari 2021 nog op de wachtlijst voor een PVB stond. 
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Kolom 7. Gehalveerd bedrag 
 
Tijdens de duur van het experiment van gedeeltelijke terbeschikkingstelling van 
persoonsvolgende budgetten aan de langst wachtenden in prioriteitengroep twee 
wordt het geactualiseerd bedrag van het PVB gehalveerd. 
 
Kolom 8 Verlies 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na actualisering en 
halvering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in pct. van het toegewezen PVB. 
 
Kolom 9. Verlies in euro 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na actualisering en 
halvering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in euro. 
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2.4. Tabel 2022 Exp. PG2 Actualisering en halvering PVB, inclusief 
beheerskosten, met gekende B/P waarden 

 

B en P 
Oud 

BC 
Oud 

Budget 
oud ZZI 

B en P 
Nieuw 

BC 
Nieuw 

Budget 
nieuw ZZI 

Gehalveerd 
bedrag 

Verlies 
Verlies in 
euro 

                  

B3/P3 V 42 512,35   6 30 786,63 15 393,32 -63,79% -27 119,04 

                  

B3/P4 V 42 512,35   8 39 096,34 19 548,17 -54,02% -22 964,18 

                  

B4/P3 V 42 512,35   8 39 096,34 19 548,17 -54,02% -22 964,18 

                  

B3/P5 VI 49 800,17   9 43 583,78 21 791,89 -56,24% -28 008,28 

                  

B4/P4 VII 52 836,77   10 47 028,79 23 514,40 -55,50% -29 322,38 

                  

B4/P5 VIII 54 658,73   11 50 473,79 25 236,90 -53,83% -29 421,84 

                  

B4/P6 X 70 449,03   14 61 712,26 30 856,13 -56,20% -39 592,90 

                  

B5/P4 IX 59 517,28 B6/P4 13 57 095,75 28 547,88 -52,03% -30 969,41 

                  

B5/P5 X 70 449,03 B6/P5 14 61 712,26 30 856,13 -56,20% -39 592,90 

                  

B5/P6 X 70 449,03 B6/P6 17 70 677,21 35 338,61 -49,84% -35 110,43 

                  

B5/P7 XI 87 453,96 B6/P7 21 85 896,78 42 948,39 -50,89% -44 505,57 

                  

B6/P5 XI 87 453,96 B8/P5 20 79 999,57 39 999,79 -54,26% -47 454,18 

                  

B6/P6 XI 87 453,96 B8/P6 22 90 314,73 45 157,37 -48,36% -42 296,60 

                  

B6/P7 XII 103 244,27 B8/P7 24 102 541,03 51 270,52 -50,34% -51 973,76 
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Legende Tabel 2022 Exp. PG2 Actualisering en halvering PVB, inclusief 
beheerskosten, met gekende B/P waarden 

Kolom 1. B en P Oud 
 
Vastgestelde ondersteuningsnoden aan begeleiding (B) en permanentie (P) op grond 
van de oude wijze van budgetbepaling.(12 budgetcategorieën). Voor de 
budgetcategorieën I tot IV was daarbij geen afname van het zorgzwaarteinstrument 
(ZZI) voorzien. Voor de budgetcategorieën V tot XII is de objectieve 
ondersteuningsnood aan begeleiding en permanentie (uitgedrukt in B/P waarden) 
gekend. 
 
Kolom 2. BC Oud  
 
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 en die op 1 januari 2021 nog op de wachtlijst voor een PVB stond. 
 
Kolom 3. Budget oud ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het PVB voor het jaar 2022 (zie mededeling VAPH 13 
januari 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. en die op 1 januari 2021 nog op de wachtlijst voor 
een PVB stond.  
 
Kolom 4. B en P Nieuw 
 
Blijkens een VAPH-mededeling van 22 april.2021 op de website van het VAPH, 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 de 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. BC Nieuw 
 
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. 
 
Kolom 6. Budget nieuw ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het besteedbaar PVB voor het jaar 2022 (zie 
mededeling VAPH 13 januari 2022), inclusief 10,35 % beheerskosten, dat ingevolge 
de actualisering ter beschikking wordt gesteld aan de persoon met een handicap die 
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voorafgaand aan 17.03.2020 een aanvraag of herzieningsaanvraag voor een PVB 
heeft ingediend en die op 1 januari 2021 nog op de wachtlijst voor een PVB stond. 
  
Kolom 7. Gehalveerd bedrag 
 
Tijdens de duur van het experiment van gedeeltelijke terbeschikkingstelling van 
persoonsvolgende budgetten aan de langst wachtenden in prioriteitengroep twee 
wordt het geactualiseerd bedrag van het PVB gehalveerd. 
 
Kolom 8 Verlies besteedbaar PVB 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na actualisering en 
halvering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in pct. van het toegewezen PVB. 
 
Kolom 9. Verlies in euro besteedbaar PVB 
 
Verschil op jaarbasis tussen het toegewezen PVB en het na actualisering en 
halvering ter beschikking gestelde PVB, uitgedrukt in euro. 
 

 


