
 

SCHRIFTELIJKE VRAAG 

 

nr. 186 

van TINE VAN DER VLOET 

datum: 18 januari 2019 

 

 

aan JO VANDEURZEN 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

 

Persoonsvolgend budget (PVB)  -  Verdeling over de verschillende budgetcategorieën 

 

Op 1 januari 2018 kregen 24.179 mensen een persoonsvolgend budget. Zij kregen, 

naargelang van het gewicht van de vraag en van de zorgzwaarte van de persoon met een 

beperking, een PVB in één van de twaalf budgetcategorieën. 
 

1. Hoeveel mensen ontvingen op 1 januari 2017 een persoonsvolgend budget? Graag een 

opdeling per budgetcategorie, dit met het aantal personen en het totaal gegeven 

zorgbudget per budgetcategorie. 

2. Kan de minister een opdeling per budgetcategorie, dit met het aantal personen en het 

totaal gegeven zorgbudget per budgetcategorie, geven van de 24.179 mensen die op 

1 januari 2018 een budget kregen? 

3. Kan de minister een opdeling per budgetcategorie, dit met het aantal personen en het 

totaal gegeven zorgbudget per budgetcategorie, geven van het aantal nieuwe 

toezeggingen in 2017? Graag een opdeling in nieuwe persoonsvolgende budgetten en 

meervragen naar persoonsvolgend budget. 

4. Kan de minister een opdeling per budgetcategorie, dit met het aantal personen en het 

totaal gegeven zorgbudget per budgetcategorie, geven van het aantal nieuwe 

toezeggingen in 2018? Graag een opdeling in nieuwe persoonsvolgende budgetten en 

meervragen naar persoonsvolgend budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

JO VANDEURZEN  

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

ANTWOORD 

op vraag nr. 186 van 18 januari 2019 

van TINE VAN DER VLOET 

 

 

 

Aantal personen met een PVB afgezet naar berekende budgetcategorieën 

 

Berekende 

budgetcategorie 

01-01-

2017 

begin 

2018 

Stijging / 

daling tov 

vorig 

meetpunt 

30-06-2018 Stijging / 

daling tov 

vorig 

meetpunt 

minder dan 12000 

euro 
3.890 3.777 -113 3.726 -51 

van 12000 tot 17000 

euro 
2.690 2.476 -214 2.450 -26 

van 17000 tot 23750 

euro 
2.266 2.448 182 2.413 -35 

van 23750 tot 31250 

euro 
2.095 2.069 -26 2.062 -7 

van 31250 tot 38000 

euro 
2.512 2.188 -324 2.214 26 

van 38000 tot 42250 

euro 
2.933 2.859 -74 2.834 -25 

van 42250 tot 44250 

euro 
1.111 1.212 101 1.189 -23 

van 44250 tot 47000 

euro 
1.322 1.563 241 1.651 88 

van 47000 tot 53500 

euro 
2.122 2.225 103 2.202 -23 

van 53500 tot 65000 

euro 
1.975 2.523 548 2.604 81 

van 65000 tot 78500 

euro 
530 677 147 680 3 

vanaf 78500 euro 130 162 32 171 9 

Totaal 23.576 24.179 603 24.196 17 

 

We beperken ons hier tot het eerste half jaar van 2018. Het VAPH is momenteel bezig de 

stand van zaken eind 2018 aan het opmaken. Tijdens de commissie Welzijn van het Vlaams 

Parlement van 12 februari a.s. zal het VAPH de eerste cijfergegevens betreffende het jaar 

2018 toelichten. Daarna zal het VAPH werk maken van een jaarverslag dat op haar website 

zal gepubliceerd worden. Het is momenteel nog te vroeg om een concrete datum voor de 

publicatie van het jaarverslag te geven.  

 

In de vierde kolom van onderstaande tabel vindt u het aantal terbeschikkingstellingen 

(TBS) in 2017 per budgetcategorie. De tweede kolom toont het aantal nieuwe 

budgethouders, dus zij die vooraf niet over een PVB beschikten, de derde het percentage 

nieuwe budgethouders t.o.v. het totaal aantal terbeschikkingstellingen.  



  

 

Buddgetcategorie Aantal nieuwe 

budgethouders  

% nieuwe 

budgethouders 

tov alle TBS  

Aantal 

nieuwe 

TBS  

I 43 90% 48 

II 53 66% 80 

III 86 77% 112 

IV 51 50% 101 

IX 35 43% 81 

V 103 53% 195 

VI 16 57% 28 

VII 23 33% 70 

VIII 15 35% 43 

X 261 35% 746 

XI 1 7% 15 

XII 3 30% 10 

Eindtotaal 690 45% 1529 

 
 


