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De actualisering 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 (PVB) 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.1  
 
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 State2 en bij de arbeidsrechtbanken3.  
 
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 actualisering van definitief toegewezen persoonsvolgende budgetten, 
studienota gepubliceerd in januari 2023 op de website van de VZW 
GRIP, www.gripvzw.be.’ 
  

                                            
1 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 de bepalingen die de 
actualisering van de persoonsvolgende budgetten invoeren zijn in werking getreden 
op 1 januari 2021,  https://www.ejustice.just.fgov.be 
 
2 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 het beroep tot nietigverklaring dat werd 
ingesteld op 24 oktober 2021 door een andere belanghebbende en dat werd 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van .8 december 2021,. 
https://www.ejustice.just.fgov.be 
 
3 Op datum van 31 december 2022 is ons slechts één uitspraak bekend, met name 
van de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Kotrijk, A.R. 21/480/A, van 4 november 
2022, waarvan een geanonimiseerde versie werd gepubliceerd op de website van de 
VZW GRIP, https://www.gripvzw.be, en waartegen het VAPH hoger beroep heeft 
ingesteld. 
 

http://www.gripvzw.be/
https://www.ejustice.just.fgov.be/
https://www.ejustice.just.fgov.be/
https://www.gripvzw.be/
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1. Historiek 
 
1.1. Eerste golf actualiseringen in 2021 
 
Met het zorginvesteringsplan maakte Minister van Welzijn Wouter Beke 
op 13 juli 2021 in het Vlaams Parlement bekend dat 2.690 wachtenden 
in prioriteitengroep één binnen de 18 maanden een 
terbeschikkingstelling van hun persoonsvolgend budget (PVB) zouden 
verkrijgen.4 In de prioriteitengroepen zitten de personen met een 
handicap aan wie een persoonsvolgend budget is toegewezen bij 
definitieve beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH), maar die nog geen terbeschikkingstelling van het 
hen toegewezen budget verkregen omdat de Vlaamse Regering de 
daartoe vereiste begrotingsmiddelen (nog) niet aan het VAPH heeft 

toebedeeld.5 
 
In het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ werd beslist om 
de inspanning ten aanzien van de personen met een handicap ‘een nooit 
geziene boost te geven door heel het uitbreidingsbeleid voorzien in deze 
legislatuur – 270 miljoen €- te versnellen tot 2021.’ Concreet houdt dit in 
dat – naast de reeds ingezette middelen in 2020 ten belope van 40 
miljoen € – de bijkomende 230 miljoen € reeds vanaf 2021 kon ingezet 
worden in plaats van gespreid tot 2024. Daarvan zou een bedrag van 
117,2 miljoen € ter beschikking worden gesteld van de personen met 
een handicap die een PVB hebben aangevraagd vóór 31 december 
2020 en die werden ingedeeld in prioriteitengroep één met de meest 
dringende ondersteuningsnoden.6 
                                            
4 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, https://www.vlaamsparlement.be 
 
5  Art. 3, derde lid, 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, 
hierna ‘PVF-Decreet’ genoemd, bepaalt: ‘Op basis van een analyse van de niet 
ingevulde nood aan zorg en ondersteuning voorziet de Vlaamse Regering, binnen de 
beschikbare budgetten, in een groeipad voor de financiering van de niet-rechtstreeks 
toegankelijke zorg en ondersteuning. De Vlaamse Regering brengt daarover jaarlijks 
verslag uit aan het Vlaams Parlement.’, https://www.ejustice.just.fgov.be 
 
6 Nota aan de Vlaamse Regering. Vlaamse Veerkracht. Uitrol uitbreidingsbeleid 2021 
met het oog op perspectief bieden aan de personen met een handicap met 
ondersteuningsnoden (project 121 en 180), 16 juli 2021, 
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be 
 

https://www.vlaamsparlement.be/
https://www.ejustice.just.fgov.be/
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/
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Uit het VAPH-Jaarverslag 20217 blijkt dat inderdaad een gevoelige 
inhaaloperatie werd doorgevoerd. In het jaar 2021 werd in totaal aan 
3.717 unieke personen een PVB, of een verhoging ervan, ter 
beschikking gesteld, zodat op 31 december 2021 nog slechts 328 vragen 
in prioriteitengroep één stonden geregistreerd, met als vroegste 
prioriteitsdatum 1 januari 2021. Dat is de datum waarop een volledig 
gedocumenteerde aanvraag voor een persoonsvolgend budget of een 
herziening ervan bij het VAPH werd geregistreerd. Deze datum wordt in 
de brief die het VAPH stuurt aan de persoon met een handicap ter 
kennisgeving van het hem definitief toegewezen PVB vermeld en bepaalt 
mede de rangorde waarin de toegewezen budgetten effectief worden ter 
beschikking gesteld.8 
 
Op de Parlementaire Vraag nr. 334 van Ann De Martelaer van 1 februari 
2022 over de stand van zaken van de actualisering van 
persoonsvolgende budgetten bij de terbeschikkingstelling ervan gaf 
Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke als antwoord dat ‘in 2021 in 
de prioriteitengroepen in totaal 2.211 Persoonsvolgende Budgetten ter 
beschikking werden gesteld’ (nog geen geconsolideerd cijfer) en dat ‘bij 
1.353 terbeschikkingstellingen een actualisering van het eerder 
toegekende budget werd toegepast. Bij 999 terbeschikkingstellingen lag 
het nieuw toegewezen budget na actualisering lager dan het 
oorspronkelijk toegekende budget. Het betreft hierbij een gemiddelde 
daling van ongeveer 4.830 euro op jaarbasis. Bij 354 
terbeschikkingstellingen lag het nieuw toegewezen budget na 
actualisering hoger dan het oorspronkelijk toegekende budget. Het 
betreft hierbij een gemiddelde stijging van ongeveer 3.655 euro op 
jaarbasis.’9 

                                            
7 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, ‘Het VAPH in cijfers, 2021’, 
p. 6, https://www.vaph.be 
 
8 Art. 15/7 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2016 over de regionale 
prioriteitencommissie, de toekenning van prioriteitengroepen, de vaststelling van de 
maatschappelijke noodzaak, en de rangschikking binnen prioriteitengroepen, ook 
“Zorgregiebesluit” genoemd, bepaalt:.“Binnen elke prioriteitengroep komen de 
personen met een handicap met de vroegste data het eerst in aanmerking voor de 
terbeschikkingstelling van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en 
ondersteuning.”, https://www.ejustice.just.fgov.be  

9 Schriftelijke vraag van Ann De Martelaer aan minister Wouter Beke (Vraag en 
antwoord), Parl. St. Vlaams Parlement, nr. 334 (2021-2022). Personen met een 
handicap - Actualisering persoonsvolgend budget (PVB) bij terbeschikkingstelling, 
https://www.vlaamsparlement.be 
 

https://www.vaph.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=62&imgcn.y=5&DETAIL=2016030417%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=6&cn=2016030417&table_name=WET&nm=2016035677&la=N&chercher=t&dt=BESLUIT+VLAAMSE+REGERING&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27BESLUIT%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27REGERING%27+and+dd+%3D+date%272016-03-04%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2016&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=04&dddm=03#Art.15/5
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=62&imgcn.y=5&DETAIL=2016030417%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=6&cn=2016030417&table_name=WET&nm=2016035677&la=N&chercher=t&dt=BESLUIT+VLAAMSE+REGERING&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27BESLUIT%27%2526+%27VLAAMSE%27%2526+%27REGERING%27+and+dd+%3D+date%272016-03-04%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2016&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=04&dddm=03#LNK0006
https://www.ejustice.just.fgov.be/
https://www.vlaamsparlement.be/
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1.2. Tweede golf actualiseringen in 2022 
 
In 2022 stonden op de wachtlijst in prioriteitengroep één nog weinig 
personen met een handicap die in aanmerking komen voor een 
actualisering van het hen toegewezen PVB. De terbeschikkingstellingen 
van PVB’s of verhogingen ervan die werden toegewezen na aanvragen 
die pas op een datum vanaf 17 maart 2020 bij het VAPH werden 
vervolledigd vallen immers buiten het toepassingsgebied van de 
actualisering.10 
 
‘In de tweede helft van 2021 hebben alle mensen met een vraag in 
prioriteitengroep één met een prioriteringsdatum van 31.12.2020 of 
vroeger een terbeschikkingstelling ontvangen. Gezien de 
prioriteringsdatum teruggaat op de datum van indiening van het 
ondersteuningsplan en hierna een belangrijk deel van de procedure 
volgt, komen nog een beperkt aantal mensen in prioriteitengroep één 
met een prioriteringsdatum van 2020 of vroeger in aanmerking. Deze 
mensen krijgen op korte termijn een terbeschikkingstelling.’11  
 
Het is dus vooral bij de automatische toekenningsgroepen en andere 
prioriteitscategorieën van personen met een handicap die op de 
wachtlijst stonden dat in 2022 nog wel terbeschikkingstellingen met een 
actualisering zijn doorgevoerd. In het Halfjaarlijks Verslag 2022 van het 
VAPH wordt vermeld dat in de eerste jaarhelft 927 persoonsvolgende 
budgetten aan 892 unieke personen werden ter beschikking gesteld, 
maar niet hoeveel van deze terbeschikkingstellingen gepaard gingen met 
een actualisering van het toegewezen PVB.12 
 
Evenwel, door een versnelde terbeschikkingstelling van PVB’s vanaf 1 
december 2022 werden de toegewezen budgetten geactualiseerd van tal 
van personen met een handicap die op de wachtlijst staan in 
prioriteitengroep twee en die deelnemen aan een experiment voor de 
gedeeltelijke terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks 

                                            
10 Zie hierna onder punt 3.1.2. 
 
11 Antwoord van Vlaams Minister van Welzijn Beke op de Schriftelijke Parlementaire 
Vraag nr. 205 van Maurits Van de Reyde van 10 januari 2022, 
https://www.vlaamsparlement.be 
 
12 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, ‘Het VAPH in cijfers, 
Eerste jaarhelft 2022, 2 december 2022, p. 5, https://www.vaph.be 

 

https://www.vlaamsparlement.be/
https://www.vaph.be/


8 
 

toegankelijke zorg en ondersteuning.13 Het ‘experiment’ zou 1.100 
personen met een prioriteringsdatum van 17 januari 2018 of ouder 
omvatten, dit is een kwart van de wachtenden in prioriteitengroep twee.14 
 
Het is op datum van publicatie van deze bijdrage nog niet bekend 
gemaakt hoeveel van deze ‘experimentele’ terbeschikkingstellingen in 
2022 zijn doorgevoerd, en a fortiori evenmin hoeveel daarvan aanleiding 
gaven tot een actualisering van het toegewezen PVB. Vermits deze 
terbeschikkingstellingen pas ingang vonden vanaf 1 december 2022 en 
er bijgevolg voor het jaar 2022 slechts één twaalfde van het gehalveerde 
jaarlijks budget werd ter beschikking gesteld is het gevolg van een 
eventuele actualisering van dit budget voor de deelnemers aan het 
experiment pas ten volle waarneembaar vanaf het budgetjaar 2023. 
  

                                            
13 Art. 3, tweede lid, van 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, Belgisch Staatsblad 26 oktober 2022, met 
inwerkingtreding vanaf 1 december 2022, https://www.ejustice.just.fgov.be 
 
14 VAPH, ‘20 miljoen euro extra voor 1100 deelbudgetten’, 31 oktober 2022, 
https://www.vaph.be 

https://www.ejustice.just.fgov.be/
https://www.vaph.be/
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2. Wat is de ‘actualisering’ van een  persoonsvolgend budget? 

De ‘herbepaling’ of ‘actualisering’ van een reeds toegewezen 
persoonsvolgend budget (PVB) 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 de bepalingen die de actualisering van 
de persoonsvolgende budgetten invoeren zijn in werking getreden op 1 
januari 2021. 

Vóór deze datum kon het 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. 

2.1. 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. 
 
2.2. 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, van het 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. 
 
2.3. De wachtlijst 
 
Door dit budgettair keurslijf komen tal van personen met een handicap, 
nadat hun aanvraag voor de toekenning van een 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 om reden van ontoereikende budgettaire 
middelen. 
 
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 
indiening van hun aanvraag en vooral: van de budgettaire middelen 
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waarover het VAPH beschikking krijgt. Aldus stond, zo blijkt uit de 
VAPH-Jaarverslagen 2020 en 2021, telkens op 31 december, 
respectievelijk een totaal van 16.523 en 15.918 personen geregistreerd 
in de prioriteitengroepen.15 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.  
 
2.4. De terbeschikkingstelling met actualisering 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 actualisering 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’.16 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 actualisering van een persoonsvolgend budget te 
raadplegen in bijlage 3. Daarin wordt de concrete weerslag van deze 
‘herbepaling’ van reeds toegewezen budgetten voor verschillende 
categorieën van budgethouders verduidelijkt en kan de budgethouder 
voor de jaren 2021, 2022 en 2023 het exacte verschil (verlies of winst) 
nalezen dat het gevolg is van de actualisering van het hem toegewezen 
persoonsvolgend budget.  

                                            
15 VAPH, Jaarverslag 2020, ‘Het VAPH in cijfers 2021’, p. 9 en VAPH, Jaarverslag 
2021, ‘Het VAPH in cijfers 2021’, p.10, gepubliceerd respectievelijk op 10 juni 
2021:en 31 mei 2022, https://www.vaph.be 
 
16 Deze vermelding wordt zelfs volledig achterwege gelaten in de standaardbrieven 
ter kennisgeving van terbeschikkingstelling aan de deelnemers van het experiment in 
prioriteitengroep twee, zie 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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3. Voor wie geldt de ‘actualisering’ van het eerder toegewezen PVB? 

3.1. Worden NIET beoogd door de actualisering van het  PVB:  
 
3.1.1. 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 
ter beschikking 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.  
 
3.1.2. De PVB’s of verhogingen ervan, waarvoor de volledige 
aanvragen/herzieningsaanvragen (inclusief 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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3.2. Worden WEL beoogd door de actualisering 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. 
 
4. Hoe verloopt de actualisering 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 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019 tot wijziging van 
een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de 
ondersteuning van personen met een handicap (Mozaïekbesluit 3) 
 
De artikelen 9 en 10 van het Mozaïekbesluit 3, die in werking treden op 1 
januari 2020, voeren een nieuwe wijze van budgetbepaling in met 24 
budgetcategorieën die worden vastgesteld, hetzij aan de hand van een 
omzettingstabel, hetzij op basis van een inschaling van de 
ondersteuningsnoden van de persoon met een handicap aan de hand 
van een nieuw zorgzwaarte-instrument (ZZI). Artikel 25, tweede lid, van 
dit Mozaïekbesluit 3 bepaalt evenwel dat ‘de bepalingen van artikel 19, 
20 en 21 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 en de bijlage bij dat besluit, zoals 
van kracht voor 1 januari 2020, van toepassing zijn op de aanvragen die 
conform artikel 1 tot en met artikel 15 van het voormelde besluit zijn 
ingediend vóór 17 maart 2020.’ 
 
De Vlaamse regelgever heeft uitdrukkelijk beslist dat de nieuwe wijze 
van budgetbepaling geen toepassing vindt op de PVB’s die geldig zijn 
aangevraagd op een datum voorafgaand aan 17 maart 202017, en ook 
nadien werd dit nogmaals door de bevoegde Minister als volgt bevestigd: 
‘De maatregel aangaande 17 maart van vorig jaar werd 
geïmplementeerd bij de overstap van het oude naar het nieuwe ZZI. Het 
doel van die maatregel was voorkomen dat een persoon op zeer korte 
tijd meerdere keren een ZZI-afname zou moeten doorlopen. Er werd 
gesteld dat elke formeel volledige aanvraag – dat wil zeggen dat alle 
noodzakelijke en wettelijk vereiste documentatie vóór 17 maart 2020 aan 
het VAPH werd geleverd – nog kon worden opgenomen met inbegrip 
van een oud ZZI. Indien de aanvraag niet formeel volledig was, zou het 
nieuwe ZZI alsnog moeten worden doorlopen. Door deze aangekondigde 
maatregel waren zowel gebruikers als betrokken diensten op de hoogte 

                                            
17 Zie de Toelichting bij art. 13 in de Nota aan de Vlaamse Regering bij het Ontwerp 
van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal besluiten van de 
Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap, VR 2020 
2404 DOC.0370/1, p. 8, https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be  

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/
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van de op til zijnde wijzigingen, en konden zij zich daar ook op 
voorbereiden.’18 
 
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,(Mozaïekbesluit 5) 
 
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. 

                                            
18 Antwoord van Vlaams Minister van Welzijn Beke op de Vraag om uitleg van 
Immanuel De Reuze over de methode voor de bepaling van het persoonsvolgend 
budget. Verslag van de vergadering van de Commissie voor Welzijn, 
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van 25 mei 2021, Parl. St. Vlaams 
Parlement, nr.3486 (2020-2021),  https://www.vlaamsparlement.be 

https://www.vlaamsparlement.be/
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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. 
 
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 (inwerkingtreding vanaf 1 december 2022)  
 
‘Art. 2. Het agentschap kan, overeenkomstig de bepalingen van dit 
besluit voor maximaal 20.000.000 euro (twintig miljoen euro) de 
budgetten die het agentschap met toepassing van artikel 3 tot en met 
artikel 27 of artikel 35 van het besluit van 27 november 2015 heeft 
toegewezen aan personen met een handicap aan wie conform artikel 8 
tot en met artikel 13 van het besluit van 4 maart 2016 prioriteitengroep 
twee is toegekend, gedeeltelijk ter beschikking stellen.’ 
 
‘Art. 3. In dit artikel wordt verstaan onder budgetcategorie: een 
budgetcategorie als vermeld in tabel 1, die is opgenomen in de bijlage 
die bij het besluit van 27 november 2015 is gevoegd. 
Voor de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van de budgetten, vermeld in 
artikel 2 van dit besluit, wordt het budget in voorkomend geval aangepast 
conform artikel 37/0, § 2, van het besluit van 27 november 2015. 
Als het agentschap nog geen beslissing heeft genomen over de 
terbeschikkingstelling van een budget voor de personen met een 
handicap, vermeld in artikel 2, wordt 50% van het aantal zorggebonden 
punten van de budgetcategorie die het agentschap heeft toegewezen en 
die in voorkomend geval is aangepast als vermeld in het tweede lid, ter 
beschikking gesteld. 
Als het agentschap al een beslissing heeft genomen over de 
terbeschikkingstelling van een budget wordt 50% van het verschil tussen 
het aantal zorggebonden punten van de budgetcategorie van het budget, 
vermeld in artikel 2 die in voorkomend geval is aangepast als vermeld in 
het tweede lid en het aantal zorggebonden punten van de 
budgetcategorie die het agentschap ter beschikking heeft gesteld, ter 
beschikking gesteld.’ 
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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 

 

Nota Jos Huys 

Andere combinaties van gekende B- en P-waarden op basis waarvan 
toegewezen PVB’s zijn ingedeeld in de 12 oude budgetcategorieën, en 
waarvoor ik geen reglementaire grond kon terug vinden, zijn niet mee 
opgenomen in de tabellen in bijlage 3. 
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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 29 november 2022 aan de PVB-
budgethouders.19 

Het persoonsvolgend budget (PVB) bestaat uit 24 budgetcategorieën. 
Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. Hoe hoog 
iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en 
van de vraag die hij stelde aan het VAPH. 

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

Budgetcategorie 
Zorggebonden 
punten (max.) 

Euro (max.) 

1 7,750000 7.195,95 

2 10,260000 9.526,51 

3 15,290000 14.196,92 

4 21,260000 19.740,12 

5 27,220000 25.274,04 

6 31,010000 28.793,10 

7 34,810000 32.321,43 

8 39,380000 36.564,72 

9 43,900000 40.761,59 

10 47,370000 43.983,52 

11 50,840000 47.205,45 

12 54,170000 50.297,39 

13 57,510000 53.398,61 

14 62,160000 57.716,18 

15 65,170000 60.511,00 

16 68,180000 63.305,81 

17 71,190000 66.100,63 

18 74,320000 69.006,86 

19 77,450000 71.913,10 

20 80,580000 74.819,34 

21 86,520000 80.334,69 

22 90,970000 84.466,55 

23 97,127500 90.183,86 

24 103,285000 95.901,16 

                                            
19 VAPH. Extra indexering persoonlijke budgetten 2022 Persoonsvolgend budget 
(PVB): de omslagsleutel van punten naar euro’s wordt verhoogd van 899,68 euro 
naar 928,51 euro per zorggebonden punt, https://www.vaph.be 

https://www.vaph.be/modal/lexicon/pvb
https://www.vaph.be/
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Aanvragen ingediend voor 17 maart 2020, die bovendien formeel 
volledig waren (goedgekeurd ondersteuningsplan en alle noodzakelijke 
documenten van het multidisciplinair verslag) vallen onder de oude 
methode van budgetbepaling. De toewijzing wordt dan ook nog 
uitgedrukt in de 12 vorige budgetcategorieën.  

Geïndexeerde budgetcategorieën 2022 van het persoonsvolgend 
budget (aanvragen voor 17 maart 2020) 

Budgetcategorie 
Zorggebonden 
punten (max.) 

Euro (max.) 

I 12,234511 11.359,87 

II 17,128316 15.903,81 

III 24,469022 22.719,73 

IV 33,644906 31.239,63 

V 42,820789 39.759,53 

VI 50,161496 46.575,45 

VII 53,220123 49.415,42 

VIII 55,055300 51.119,40 

IX 59,949104 55.663,34 

X 70,960164 65.887,22 

XI 88,088480 81.791,03 

XII 103,993344 96.558,86 
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2.3. VAPH Website 3 januari 2023. Hoeveel bedraagt het 
persoonsvolgend budget? 

Het persoonsvolgend budget (PVB) bestaat uit 24 budgetcategorieën. 
Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. Hoe hoog 
iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en 
van de vraag die hij stelde aan het VAPH. 

Geïndexeerde budgetcategorieën 2023 van het persoonsvolgend budget 
voor aanvragen vanaf 17 maart 2020 

(onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse 
Regering) 

Budgetcategorie Zorggebonden 
punten (max.) 

Euro (max.) 

1 7,750000 7.660,57 

2 10,260000 10.141,60 

3 15,290000 15.113,55 

4 21,260000 21.014,66 

5 27,220000 26.905,88 

6 31,010000 30.652,14 

7 34,810000 34.408,29 

8 39,380000 38.925,55 

9 43,900000 43.393,39 

10 47,370000 46.823,35 

11 50,840000 50.253,31 

12 54,170000 53.544,88 

13 57,510000 56.846,33 

14 62,160000 61.442,67 

15 65,170000 64.417,94 

16 68,180000 67.393,20 

17 71,190000 70.368,47 

18 74,320000 73.462,35 

19 77,450000 76.556,23 

20 80,580000 79.650,11 

21 86,520000 85.521,56 

22 90,970000 89.920,21 

23 97,127500 96.006,65 

24 103,285000 102.093,09 

 

https://www.vaph.be/modal/lexicon/pvb


25 
 

Aanvragen ingediend voor 17 maart 2020, die bovendien formeel 
volledig waren (goedgekeurd ondersteuningsplan en alle noodzakelijke 
documenten van het multidisciplinair verslag) vallen onder de oude 
methode van budgetbepaling. De toewijzing wordt dan ook nog 
uitgedrukt in de 12 vorige budgetcategorieën.  

Geïndexeerde budgetcategorieën 2023 van het persoonsvolgend 
budget voor aanvragen vóór 17 maart 2020 

(onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse 
Regering) 

Budgetcategorie Zorggebonden 
punten (max.) 

Euro (max.) 

I 12,234511 12.093,32 

II 17,128316 16.930,66 

III 24,469022 24.186,65 

IV 33,644906 33.256,64 

V 42,820789 42.326,64 

VI 50,161496 49.582,63 

VII 53,220123 52.605,96 

VIII 55,055300 54.419,96 

IX 59,949104 59.257,29 

X 70,960164 70.141,28 

XI 88,088480 87.071,94 

XII 103,993344 102.793,26 

 
Vermits het VAPH streeft naar gelijkwaardige budgetten voor 
gelijkwaardige zorgzwaarteprofielen, werd beslist om de nieuwe 
budgetbepaling ook toe te passen op die dossiers. De herberekening 
wordt toegepast op alle vragen waarbij de budgethoogte werd uitgedrukt 
in oude budgetcategorieën én waarbij het PVB ter beschikking gesteld 
wordt vanaf 5 maart 2021. Meer uitleg over die herberekening kunt u 
terugvinden op de pagina Budgethouders met een terbeschikkingstelling 
vanaf 5 maart 2021. 
 
Nota Jos Huys 

Reglementaire verankering van de nieuwe wijze van indexering wordt, 
met ingang van 1 januari 2023, beoogd in art. 8 van het ontwerpbesluit 
van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten over de 
ondersteuning van personen met een handicap dat principieel werd 
goedgekeurd in de Ministerraad van 23 december 2022 (VR 2022 2312 
DOC.1503/2BIS)  

https://www.vaph.be/pvf/budgethouders-met-tbs-vanaf-5-maart-2021
https://www.vaph.be/pvf/budgethouders-met-tbs-vanaf-5-maart-2021
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Bijlage 3. Tabellen actualisering van een persoonsvolgend budget 

De concrete financiële weerslag van de actualisering 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 
geactualiseerde 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 geactualiseerde 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 op de 
bestedingsmogelijkheden van de budgethouder weergegeven. 

De actualisering van een toegewezen budget resulteert weliswaar 
jaarlijks in eenzelfde procentuele stijging of daling van het 
geactualiseerde 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 actualiseringen van toegewezen budgetten zijn 
doorgevoerd), voor het jaar 2022 en vervolgens voor het jaar 2023. 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). 

Ten behoeve van de deelnemers aan het experiment voor de 
gedeeltelijke terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks 
toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een handicap in 
prioriteitengroep twee worden in bijkomende  tabellen voor het jaar 2022, 
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het eerste jaar waarin halveringen van toegewezen budgetten bij wijze 
van experiment zijn doorgevoerd, en vervolgens voor het jaar 2023 de 
jaarlijkse financiële weerslag van de combinatie van actualisering en 
halvering van het hen definitief toegewezen PVB in beeld gebracht.  
 
Per budgetjaar worden ook telkens afzonderlijke tabellen gepubliceerd 
voor de actualiseringen die worden doorgevoerd bij de 
terbeschikkingstellingen aan de rechthebbenden, respectievelijk van wie 
de B en P-waarden niet (spoor 1) en wel (spoor 2) gekend zijn. Zoals 
reeds aangegeven in de bijlage 1.3. zijn combinaties van gekende B- en 
P-waarden op basis waarvan toegewezen PVB’s zijn ingedeeld in de 12 
oude budgetcategorieën, en waarvoor ik geen reglementaire grond kon 
terug vinden, niet mee opgenomen in de tabellen. 
 
Elke tabel wordt gevolgd door een legende die voor die specifieke tabel 
precies aangeeft hoe de cijfers in elke rubriek zijn bepaald. 
 
Voor de personen met een handicap die in de loop van het budgetjaar 
een terbeschikkingstelling van het geactualiseerde PVB ontvangen dient 
de financiële weerslag nader 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 aan de budgethouders in het kader van het 
experiment in prioriteitengroep twee wordt alleen het bedrag van de 
verhoging van het geactualiseerd budget gehalveerd.  
 
De tabellen geven enkel de jaarbedragen van de budgetcategorieën. 
Deze bedragen stemmen dan ook niet noodzakelijk overeen met deze 
van de budgetlijnen, zoals die genoteerd staan in het individueel dossier 
van de budgethouder en geconsulteerd kunnen worden in de applicatie 
‘Mijn VAPH’, en die ook verhogingen kunnen omvatten die omwille van 
de COVID-19 maatregelen of toekenningen van VIA 5 en VIA 6-middelen 
zijn doorgevoerd. 
 
Cijfers na de komma kunnen verschillen van de effectief toegekende 
bedragen doordat in de berekeningen afgeronde cijfers werden 
gehanteerd. 
.  
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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.  



30 
 

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. 
 
Reglementaire verankering van deze omzetting wordt, met ingang van 1 
januari 2021, beoogd in art. 9 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van een aantal besluiten over de ondersteuning 



34 
 

van personen met een handicap dat principieel werd goedgekeurd in de 
Ministerraad van 23 december 2022 (VR 2022 2312 DOC.1503/2BIS).  
 
Kolom 5. Budgetcategorie 
 
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. 
 
Reglementaire verankering van deze omzetting wordt, met ingang van 1 
januari 2021, beoogd in art. 9 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van een aantal besluiten over de ondersteuning 
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van personen met een handicap dat principieel werd goedgekeurd in de 
Ministerraad van 23 december 2022 (VR 2022 2312 DOC.1503/2BIS). 
 
Kolom 5. Budgetcategorie 
 
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 11.359,87 2 9.526,51 -16,14% -1.833,36 

      
II 15.903,81 3 14.196,92 -10,73% -1.706,89 

      
III 22.719,73 4 19.740,12 -13,11% -2.979,61 

      
IV 31.239,63 6 28.793,10 -7,83% -2.446,53 

      
V 39.759,53 8 36.564,72 -8,04% -3.194,81 

      
VI 46.575,45 10 43.983,52 -5,57% -2.591,93 

      
VII 49.415,42 11 47.205,45 -4,47% -2.209,97 

      
VIII 51.119,40 12 50.297,39 -1,61% -822,01 

      
IX 55.663,34 13 53.398,61 -4,07% -2.264,73 

      
X 65.887,22 16 63.305,81 -3,92% -2.581,41 

      
XI 81.791,03 21 80.334,69 -1,78% -1.456,34 

      
XII 96.558,86 24 95.901,16 -0,68% -657,70 
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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 29 november 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 29 november 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 12.535,62 2 10.512,50 -16,14% -2.023,12 

      
II 17.549,85 3 15.666,30 -10,73% -1.883,55 

      
III 25.071,22 4 21.783,22 -13,11% -3.288,00 

      
IV 34.472,93 6 31.773,19 -7,83% -2.699,74 

      
V 43.874,64 8 40.349,17 -8,04% -3.525,47 

      
VI 51.396,01 10 48.535,81 -5,57% -2.860,20 

      
VII 54.529,92 11 52.091,21 -4,47% -2.438,71 

      
VIII 56.410,26 12 55.503,17 -1,61% -907,09 

      
IX 61.424,50 13 58.925,37 -4,07% -2.499,13 

      
X 72.706,55 16 69.857,96 -3,92% -2.848,59 

      
XI 90.256,40 21 88.649,33 -1,78% -1.607,07 

      
XII 106.552,70 24 105.826,93 -0,68% -725,77 
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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 39.759,53 

 
6 28.793,10 -27,58% -10.966,43 

        
B3/P4 V 39.759,53 

 
8 36.564,72 -8,04% -3.194,81 

        
B4/P3 V 39.759,53 

 
8 36.564,72 -8,04% -3.194,81 

        
B3/P5 VI 46.575,45 

 
9 40.761,59 -12,48% -5.813,86 

        
B4/P4 VII 49.415,42 

 
10 43.983,52 -10,99% -5.431,90 

        
B4/P5 VIII 51.119,40 

 
11 47.205,45 -7,66% -3.913,95 

        
B4/P6 X 65.887,22 

 
14 57.716,18 -12,40% -8.171,04 

        
B5/P4 IX 55.663,34 B6/P4 13 53.398,61 -4,07% -2.264,73 

        
B5/P5 X 65.887,22 B6/P5 14 57.716,18 -12,40% -8.171,04 

        
B5/P6 X 65.887,22 B6/P6 17 66.100,63 +0,32% +213,41 

        
B5/P7 XI 81.791,03 B6/P7 21 80.334,69 -1,78% -1.456,34 

        
B6/P5 XI 81.791,03 B8/P5 20 74.819,34 -8,52% -6.971,69 

        
B6/P6 XI 81.791,03 B8/P6 22 84.466,55 +3,27% +2.675,52 

        
B6/P7 XII 96.558,86 B8/P7 24 95.901,16 -0,68% -657,70 
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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 29 november 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. 
 
Reglementaire verankering van deze omzetting wordt, met ingang van 1 
januari 2021, beoogd in art. 9 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van een aantal besluiten over de ondersteuning 
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van personen met een handicap dat principieel werd goedgekeurd in de 
Ministerraad van 23 december 2022 (VR 2022 2312 DOC.1503/2BIS). 
 
Kolom 5. Budgetcategorie 
 
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 29 november 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 43.874,64 

 
6 31.773,19 -27,58% -12.101,45 

        
B3/P4 V 43.874,64 

 
8 40.349,17 -8,04% -3.525,47 

        
B4/P3 V 43.874,64 

 
8 40.349,17 -8,04% -3.525,47 

        
B3/P5 VI 51.396,01 

 
9 44.980,41 -12,48% -6.415,60 

        
B4/P4 VII 54.529,92 

 
10 48.535,81 -10,99% -5.994,11 

        
B4/P5 VIII 56.410,26 

 
11 52.091,21 -7,66% -4.319,05 

        
B4/P6 X 72.706,55 

 
14 63.689,80 -12,40% -9.016,75 

        
B5/P4 IX 61.424,50 B6/P4 13 58.925,37 -4,07% -2.499,13 

        
B5/P5 X 72.706,55 B6/P5 14 63.689,80 -12,40% -9.016,75 

        
B5/P6 X 72.706,55 B6/P6 17 72.942,05 +0,32% +235,50 

        
B5/P7 XI 90.256,40 B6/P7 21 88.649,33 -1,78% -1.607,07 

        
B6/P5 XI 90.256,40 B8/P5 20 82.563,14 -8,52% -7.693,26 

        
B6/P6 XI 90.256,40 B8/P6 22 93.208,84 +3,27% +2.952,44 

        
B6/P7 XII 106.552,70 B8/P7 24 105.826,93 -0,68% -725,77 

 

 

  



46 
 

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. 
 
Reglementaire verankering van deze omzetting wordt, met ingang van 1 
januari 2021, beoogd in art. 9 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van een aantal besluiten over de ondersteuning 
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van personen met een handicap dat principieel werd goedgekeurd in de 
Ministerraad van 23 december 2022 (VR 2022 2312 DOC.1503/2BIS). 
 
Kolom 5. Budgetcategorie 
 
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. 
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3.9. 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 11.359,87 2 9.526,51 4.763,26 -58,07% -6.596,62 

       
II 15.903,81 3 14.196,92 7.098,46 -55,37% -8.805,35 

       
III 22.719,73 4 19.740,12 9.870,06 -56,56% -12.849,67 

       
IV 31.239,63 6 28.793,10 14.396,55 -53,92% -16.843,08 

       
V 39.759,53 8 36.564,72 18.282,36 -54,02% -21.477,17 

       
VI 46.575,45 10 43.983,52 21.991,76 -52,78% -24.583,69 

       
VII 49.415,42 11 47.205,45 23.602,73 -52,24% -25.812,70 

       
VIII 51.119,40 12 50.297,39 25.148,70 -50,80% -25.970,71 

       
IX 55.663,34 13 53.398,61 26.699,31 -52,03% -28.964,04 

       
X 65.887,22 16 63.305,81 31.652,91 -51,96% -34.234,32 

       
XI 81.791,03 21 80.334,69 40.167,35 -50,89% -41.623,69 

       
XII 96.558,86 24 95.901,16 47.950,58 -50,34% -48.608,28 
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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 29 
november 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 29 november 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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3.10. 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 12.535,62 2 10.512,50 5.256,25 -58,07% -7.279,37 

       
II 17.549,85 3 15.666,30 7.833,15 -55,37% -9.716,70 

       
III 25.071,22 4 21.783,22 10.891,61 -56,56% -14.179,61 

       
IV 34.472,93 6 31.773,19 15.886,60 -53,92% -18.586,34 

       
V 43.874,64 8 40.349,17 20.174,59 -54,02% -23.700,06 

       
VI 51.396,01 10 48.535,81 24.267,91 -52,78% -27.128,11 

       
VII 54.529,92 11 52.091,21 26.045,61 -52,24% -28.484,32 

       
VIII 56.410,26 12 55.503,17 27.751,59 -50,80% -28.658,68 

       
IX 61.424,50 13 58.925,37 29.462,69 -52,03% -31.961,82 

       
X 72.706,55 16 69.857,96 34.928,98 -51,96% -37.777,57 

       
XI 90.256,40 21 88.649,33 44.324,67 -50,89% -45.931,74 

       
XII 106.552,70 24 105.826,93 52.913,47 -50,34% -53.639,24 
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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, 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, 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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3.11. 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 39.759,53 

 
6 28.793,10 14.396,55 -63,79% -25.362,98 

         
B3/P4 V 39.759,53 

 
8 36.564,72 18.282,36 -54,02% -21.477,17 

         
B4/P3 V 39.759,53 

 
8 36.564,72 18.282,36 -54,02% -21.477,17 

         
B3/P5 VI 46.575,45 

 
9 40.761,59 20.380,80 -56,24% -26.194,66 

         
B4/P4 VII 49.415,42 

 
10 43.983,52 21.991,76 -55,50% -27.423,66 

         
B4/P5 VIII 51.119,40 

 
11 47.205,45 23.602,73 -53,83% -27.516,68 

         
B4/P6 X 65.887,22 

 
14 57.716,18 28.858,09 -56,20% -37.029,13 

         
B5/P4 IX 55.663,34 B6/P4 13 53.398,61 26.699,31 -52,03% -28.964,04 

         
B5/P5 X 65.887,22 B6/P5 14 57.716,18 28.858,09 -56,20% -37.029,13 

         
B5/P6 X 65.887,22 B6/P6 17 66.100,63 33.050,32 -49,84% -32.836,91 

         
B5/P7 XI 81.791,03 B6/P7 21 80.334,69 40.167,35 -50,89% -41.623,69 

         
B6/P5 XI 81.791,03 B8/P5 20 74.819,34 37.409,67 -54,26% -44.381,36 

         
B6/P6 XI 81.791,03 B8/P6 22 84.466,55 42.233,28 -48,36% -39.557,76 

         
B6/P7 XII 96.558,86 B8/P7 24 95.901,16 47.950,58 -50,34% -48.608,28 
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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 29 
november 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. 
 
Reglementaire verankering van deze omzetting wordt, met ingang van 1 januari 
2021, beoogd in art. 9 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging 
van een aantal besluiten over de ondersteuning van personen met een handicap dat 
principieel werd goedgekeurd in de Ministerraad van 23 december 2022 (VR 2022 
2312 DOC.1503/2BIS). 
 
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. 
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Kolom 6. Zorgbudget nieuw ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het zorggebonden PVB voor het jaar 2022 (zie 
mededeling VAPH 29 november 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. 
  
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. Voor wie op 1 december 
2022 enkel voor een toegewezen meerbudget op de wachtlijst stond wordt alleen het 
supplement 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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3.12. 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 43.874,64 

 
6 31.773,19 15.886,60 -63,79% -27.988,05 

         
B3/P4 V 43.874,64 

 
8 40.349,17 20.174,59 -54,02% -23.700,06 

         
B4/P3 V 43.874,64 

 
8 40.349,17 20.174,59 -54,02% -23.700,06 

         
B3/P5 VI 51.396,01 

 
9 44.980,41 22.490,21 -56,24% -28.905,81 

         
B4/P4 VII 54.529,92 

 
10 48.535,81 24.267,91 -55,50% -30.262,02 

         
B4/P5 VIII 56.410,26 

 
11 52.091,21 26.045,61 -53,83% -30.364,66 

         
B4/P6 X 72.706,55 

 
14 63.689,80 31.844,90 -56,20% -40.861,65 

         
B5/P4 IX 61.424,50 B6/P4 13 58.925,37 29.462,69 -52,03% -31.961,82 

         
B5/P5 X 72.706,55 B6/P5 14 63.689,80 31.844,90 -56,20% -40.861,65 

         
B5/P6 X 72.706,55 B6/P6 17 72.942,05 36.471,03 -49,84% -36.235,53 

         
B5/P7 XI 90.256,40 B6/P7 21 88.649,33 44.324,67 -50,89% -45.931,74 

         
B6/P5 XI 90.256,40 B8/P5 20 82.563,14 41.281,57 -54,26% -48.974,83 

         
B6/P6 XI 90.256,40 B8/P6 22 93.208,84 46.604,42 -48,36% -43.651,98 

         
B6/P7 XII 106.552,70 B8/P7 24 105.826,93 52.913,47 -50,34% -53.639,24 
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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, 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. 
 
Reglementaire verankering van deze omzetting wordt, met ingang van 1 januari 
2021, beoogd in art. 9 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging 
van een aantal besluiten over de ondersteuning van personen met een handicap dat 
principieel werd goedgekeurd in de Ministerraad van 23 december 2022 (VR 2022 
2312 DOC.1503/2BIS). 
 
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 
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Geïndexeerd jaarbedrag van het besteedbaar 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 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. Voor wie op 1 december 
2022 enkel voor een toegewezen meerbudget op de wachtlijst stond wordt alleen het 
supplement 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. 
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3.13. Tabel 2023 Actualisering PVB zonder gekende B/P waarden 

Toege-
wezen BC 

 
Euro (max.) 

Her-
bepaalde 

BC 
Euro (max.) Verlies 

Verlies in 
euro 

      
I 12.093,32 2 10.141,60 -16,14% -1.951,72 

 
  

 
  

 
  

II 16.930,66 3 15.113,55 -10,73% -1.817,11 

 
  

 
  

 
  

III 24.186,65 4 21.014,66 -13,11% -3.171,99 

 
  

 
  

 
  

IV 33.256,64 6 30.652,14 -7,83% -2.604,50 

 
  

 
  

 
  

V 42.326,64 8 38.925,55 -8,04% -3.401,09 

 
  

 
  

 
  

VI 49.582,63 10 46.823,35 -5,57% -2.759,28 

 
  

 
  

 
  

VII 52.605,96 11 50.253,31 -4,47% -2.352,65 

 
  

 
  

 
  

VIII 54.419,96 12 53.544,88 -1,61% -875,08 

 
  

 
  

 
  

IX 59.257,29 13 56.846,33 -4,07% -2.410,96 

 
  

 
  

 
  

X 70.141,28 16 67.393,20 -3,92% -2.748,08 

 
  

 
  

 
  

XI 87.071,94 21 85.521,56 -1,78% -1.550,38 

 
  

 
  

 
  

XII 102.793,26 24 102.093,09 -0,68% -700,17 
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Legende Tabel 2023 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 2023 van het PVB (zie website 
VAPH 3 januari 2023 hierboven onder bijlage 2.3.) 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 2023 van het PVB (zie website 
VAPH 3 januari 2023 hierboven onder bijlage 2.3.) 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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3.14. Tabel 2023 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 13.344,98 2 11.191,26 -16,14% -2.153,72 

 
  

 
  

 
  

II 18.682,98 3 16.677,80 -10,73% -2.005,18 

 
  

 
  

 
  

III 26.689,97 4 23.189,68 -13,11% -3.500,29 

 
  

 
  

 
  

IV 36.698,70 6 33.824,64 -7,83% -2.874,06 

 
  

 
  

 
  

V 46.707,45 8 42.954,34 -8,04% -3.753,11 

 
  

 
  

 
  

VI 54.714,43 10 51.669,57 -5,57% -3.044,86 

 
  

 
  

 
  

VII 58.050,68 11 55.454,53 -4,47% -2.596,15 

 
  

 
  

 
  

VIII 60.052,43 12 59.086,78 -1,61% -965,65 

 
  

 
  

 
  

IX 65.390,42 13 62.729,93 -4,07% -2.660,49 

 
  

 
  

 
  

X 77.400,90 16 74.368,40 -3,92% -3.032,50 

 
  

 
  

 
  

XI 96.083,89 21 94.373,04 -1,78% -1.710,85 

 
  

 
  

 
  

XII 113.432,36 24 112.659,72 -0,68% -772,64 
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Legende Tabel 2023 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 2023 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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3.15. Tabel 2023 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 42.326,64 

 
6 30.652,14 -27,58% -11.674,50 

        
B3/P4 V 42.326,64 

 
8 38.925,55 -8,04% -3.401,09 

        
B4/P3 V 42.326,64 

 
8 38.925,55 -8,04% -3.401,09 

        
B3/P5 VI 49.582,63 

 
9 43.393,39 -12,48% -6.189,24 

        
B4/P4 VII 52.605,96 

 
10 46.823,35 -10,99% -5.782,61 

        
B4/P5 VIII 54.419,96 

 
11 50.253,31 -7,66% -4.166,65 

        
B4/P6 X 70.141,28 

 
14 61.442,67 -12,40% -8.698,61 

        
B5/P4 IX 59.257,29 B6/P4 13 56.846,33 -4,07% -2.410,96 

        
B5/P5 X 70.141,28 B6/P5 14 61.442,67 -12,40% -8.698,61 

        
B5/P6 X 70.141,28 B6/P6 17 70.368,47 +0,32% +227,19 

        
B5/P7 XI 87.071,94 B6/P7 21 85.521,56 -1,78% -1.550,38 

        
B6/P5 XI 87.071,94 B8/P5 20 79.650,11 -8,52% -7.421,83 

        
B6/P6 XI 87.071,94 B8/P6 22 89.920,21 +3,27% +2.848,27 

        
B6/P7 XII 102.793,26 B8/P7 24 102.093,09 -0,68% -700,17 
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Legende Tabel 2023 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 2023 (zie website 
VAPH 3 januari 2023 hierboven onder bijlage 2.3.) 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. 
 
Reglementaire verankering van deze omzetting wordt, met ingang van 1 
januari 2021, beoogd in art. 9 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van een aantal besluiten over de ondersteuning 
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van personen met een handicap dat principieel werd goedgekeurd in de 
Ministerraad van 23 december 2022 (VR 2022 2312 DOC.1503/2BIS). 
 
Kolom 5. Budgetcategorie 
 
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 2023 (zie website 
VAPH 3 januari 2023 hierboven onder bijlage 2.3.) 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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3.16. Tabel 2023 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 46.707,45 

 
6 33.824,64 -27,58% -12.882,81 

        
B3/P4 V 46.707,45 

 
8 42.954,34 -8,04% -3.753,11 

        
B4/P3 V 46.707,45 

 
8 42.954,34 -8,04% -3.753,11 

        
B3/P5 VI 54.714,43 

 
9 47.884,61 -12,48% -6.829,82 

        
B4/P4 VII 58.050,68 

 
10 51.669,57 -10,99% -6.381,11 

        
B4/P5 VIII 60.052,43 

 
11 55.454,53 -7,66% -4.597,90 

        
B4/P6 X 77.400,90 

 
14 67.801,99 -12,40% -9.598,91 

        
B5/P4 IX 65.390,42 B6/P4 13 62.729,93 -4,07% -2.660,49 

        
B5/P5 X 77.400,90 B6/P5 14 67.801,99 -12,40% -9.598,91 

        
B5/P6 X 77.400,90 B6/P6 17 77.651,61 +0,32% +250,71 

        
B5/P7 XI 96.083,89 B6/P7 21 94.373,04 -1,78% -1.710,85 

        
B6/P5 XI 96.083,89 B8/P5 20 87.893,90 -8,52% -8.189,99 

        
B6/P6 XI 96.083,89 B8/P6 22 99.226,95 +3,27% +3.143,06 

        
B6/P7 XII 113.432,36 B8/P7 24 112.659,72 -0,68% -772,64 
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Legende Tabel 2023 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 2023, 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. 
 
Reglementaire verankering van deze omzetting wordt, met ingang van 1 
januari 2021, beoogd in art. 9 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van een aantal besluiten over de ondersteuning 
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van personen met een handicap dat principieel werd goedgekeurd in de 
Ministerraad van 23 december 2022 (VR 2022 2312 DOC.1503/2BIS). 
 
Kolom 5. Budgetcategorie 
 
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 2023, 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 2023 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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3.17. Tabel 2023 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 12.093,32 2 10.141,60 5.070,80 -58,07% -7.022,52 

       
II 16.930,66 3 15.113,55 7.556,78 -55,37% -9.373,89 

       
III 24.186,65 4 21.014,66 10.507,33 -56,56% -13.679,32 

       
IV 33.256,64 6 30.652,14 15.326,07 -53,92% -17.930,57 

       
V 42.326,64 8 38.925,55 19.462,78 -54,02% -22.863,87 

       
VI 49.582,63 10 46.823,35 23.411,68 -52,78% -26.170,96 

       
VII 52.605,96 11 50.253,31 25.126,66 -52,24% -27.479,31 

       
VIII 54.419,96 12 53.544,88 26.772,44 -50,80% -27.647,52 

       
IX 59.257,29 13 56.846,33 28.423,17 -52,03% -30.834,13 

       
X 70.141,28 16 67.393,20 33.696,60 -51,96% -36.444,68 

       
XI 87.071,94 21 85.521,56 42.760,78 -50,89% -44.311,16 

       
XII 102.793,26 24 102.093,09 51.046,55 -50,34% -51.746,72 
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Legende Tabel 2023 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 2023 van het PVB (zie website VAPH 3 januari 
2023 hierboven onder bijlage 2.3.) 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 2023 van het PVB van de nieuwe 
budgetcategorie (zie website VAPH 3 januari 2023 hierboven onder bijlage 2.3.) 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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3.18. Tabel 2023 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 13.344,98 2 11.191,26 5.595,63 -58,07% -7.749,35 

       
II 18.682,98 3 16.677,80 8.338,90 -55,37% -10.344,08 

       
III 26.689,97 4 23.189,68 11.594,84 -56,56% -15.095,13 

       
IV 36.698,70 6 33.824,64 16.912,32 -53,92% -19.786,38 

       
V 46.707,45 8 42.954,34 21.477,17 -54,02% -25.230,28 

       
VI 54.714,43 10 51.669,57 25.834,79 -52,78% -28.879,65 

       
VII 58.050,68 11 55.454,53 27.727,27 -52,24% -30.323,42 

       
VIII 60.052,43 12 59.086,78 29.543,39 -50,80% -30.509,04 

       
IX 65.390,42 13 62.729,93 31.364,97 -52,03% -34.025,46 

       
X 77.400,90 16 74.368,40 37.184,20 -51,96% -40.216,70 

       
XI 96.083,89 21 94.373,04 47.186,52 -50,89% -48.897,37 

       
XII 113.432,36 24 112.659,72 56.329,86 -50,34% -57.102,50 
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Legende Tabel 2023 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 2023 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. 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 2023 van het PVB van de nieuwe 
budgetcategorie, 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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3.19. Tabel 2023 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 42.326,64 

 
6 30.652,14 15.326,07 -63,79% -27.000,57 

         
B3/P4 V 42.326,64 

 
8 38.925,55 19.462,78 -54,02% -22.863,87 

         
B4/P3 V 42.326,64 

 
8 38.925,55 19.462,78 -54,02% -22.863,87 

         
B3/P5 VI 49.582,63 

 
9 43.393,39 21.696,70 -56,24% -27.885,94 

         
B4/P4 VII 52.605,96 

 
10 46.823,35 23.411,68 -55,50% -29.194,29 

         
B4/P5 VIII 54.419,96 

 
11 50.253,31 25.126,66 -53,83% -29.293,31 

         
B4/P6 X 70.141,28 

 
14 61.442,67 30.721,34 -56,20% -39.419,95 

         
B5/P4 IX 59.257,29 B6/P4 13 56.846,33 28.423,17 -52,03% -30.834,13 

         
B5/P5 X 70.141,28 B6/P5 14 61.442,67 30.721,34 -56,20% -39.419,95 

         
B5/P6 X 70.141,28 B6/P6 17 70.368,47 35.184,24 -49,84% -34.957,05 

         
B5/P7 XI 87.071,94 B6/P7 21 85.521,56 42.760,78 -50,89% -44.311,16 

         
B6/P5 XI 87.071,94 B8/P5 20 79.650,11 39.825,06 -54,26% -47.246,89 

         
B6/P6 XI 87.071,94 B8/P6 22 89.920,21 44.960,11 -48,36% -42.111,84 

         
B6/P7 XII 102.793,26 B8/P7 24 102.093,09 51.046,55 -50,34% -51.746,72 
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Legende Tabel 2023 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 2023 (zie website VAPH 3 januari 
2023 hierboven onder bijlage 2.3.) 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. 
 
Reglementaire verankering van deze omzetting wordt, met ingang van 1 januari 
2021, beoogd in art. 9 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging 
van een aantal besluiten over de ondersteuning van personen met een handicap dat 
principieel werd goedgekeurd in de Ministerraad van 23 december 2022 (VR 2022 
2312 DOC.1503/2BIS). 
 
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. 
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Kolom 6. Zorgbudget nieuw ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het zorggebonden PVB voor het jaar 2023 (zie website 
VAPH 3 januari 2023 hierboven onder bijlage 2.3.)  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. 
  
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. Voor wie op 1 december 
2022 enkel voor een toegewezen meerbudget op de wachtlijst stond wordt alleen het 
supplement 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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3.20. Tabel 2023 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 46.707,45 

 
6 33.824,64 16.912,32 -63,79% -29.795,13 

        
  

B3/P4 V 46.707,45 
 

8 42.954,34 21.477,17 -54,02% -25.230,28 

        
  

B4/P3 V 46.707,45 
 

8 42.954,34 21.477,17 -54,02% -25.230,28 

        
  

B3/P5 VI 54.714,43 
 

9 47.884,61 23.942,31 -56,24% -30.772,13 

        
  

B4/P4 VII 58.050,68 
 

10 51.669,57 25.834,79 -55,50% -32.215,90 

        
  

B4/P5 VIII 60.052,43 
 

11 55.454,53 27.727,27 -53,83% -32.325,17 

        
  

B4/P6 X 77.400,90 
 

14 67.801,99 33.901,00 -56,20% -43.499,91 

        
  

B5/P4 IX 65.390,42 B6/P4 13 62.729,93 31.364,97 -52,03% -34.025,46 

        
  

B5/P5 X 77.400,90 B6/P5 14 67.801,99 33.901,00 -56,20% -43.499,91 

        
  

B5/P6 X 77.400,90 B6/P6 17 77.651,61 38.825,81 -49,84% -38.575,10 

        
  

B5/P7 XI 96.083,89 B6/P7 21 94.373,04 47.186,52 -50,89% -48.897,37 

        
  

B6/P5 XI 96.083,89 B8/P5 20 87.893,90 43.946,95 -54,26% -52.136,94 

        
  

B6/P6 XI 96.083,89 B8/P6 22 99.226,95 49.613,48 -48,36% -46.470,42 

        
  

B6/P7 XII 113.432,36 B8/P7 24 112.659,72 56.329,86 -50,34% -57.102,50 
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Legende Tabel 2023 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 2023, 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. 
 
Reglementaire verankering van deze omzetting wordt, met ingang van 1 januari 
2021, beoogd in art. 9 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging 
van een aantal besluiten over de ondersteuning van personen met een handicap dat 
principieel werd goedgekeurd in de Ministerraad van 23 december 2022 (VR 2022 
2312 DOC.1503/2BIS). 
 
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. 
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Kolom 6. Budget nieuw ZZI 
 
Geïndexeerd jaarbedrag van het besteedbaar PVB voor het jaar 2023, 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 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. Voor wie op 1 december 
2022 enkel voor een toegewezen meerbudget op de wachtlijst stond wordt alleen het 
supplement 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. 
 


