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Beste (toekomstige) persoonlijke assistent,  
 
 
Deze infofiche geeft meer uitleg over het PAB, budgethouder 
zijn, de job als persoonlijke assistent. We hopen jou hiermee 
meer duidelijkheid te geven over deze job en over de taak 
van budgethoudersvereniging BOL-BUDIV.  
Onze voornaamste doelstelling met deze infofiche is het in 
contact brengen van budgethouders en persoonlijke 
assistenten met elkaar.  
 
Vergeet ook niet om je aan te sluiten bij BOL-BUDIV. Je krijgt 
onze nieuwsbrief 4 keer per jaar gratis (!) per post en/of per 
mail toegestuurd. Je vindt er allerlei nuttige informatie, o.a. 
ook de zoekertjes van budgethouders en van assistenten uiteraard.  
 
Heb je nog vragen, wil je een zoekertje plaatsen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!  
Ook als je niet meer geïnteresseerd bent, gelieve ons daarvan te verwittigen.  
 
BOL-BUDIV is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12u en van 13 tot 16u via 
bovenstaande contactgegevens. 
 
Veel succes! 
 
 
Het BOL-BUDIV team  
 
 
TIP: Bekijk ook het beroepenfilmpje op onze website.  
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1 Wat is het PAB? 
 
PAB staat voor Persoonlijk Assistentie Budget. Personen met een handicap (of de ouder(s) 
of wettelijke vertegenwoordiger) kunnen dit budget aanvragen bij het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH). Met dit budget kunnen zij zelf bepalen en kiezen 
WIE hen ondersteunt of begeleidt, OP WELKE MANIER, voor WELKE TAKEN en 
WANNEER.  
 
Met het PAB kan de persoon met een handicap (of de ouder(s) of wettelijke 
vertegenwoordiger(s) ) zelf zijn/haar zorg organiseren, zelfstandig of in familiaal verband 
blijven wonen, in gewone buurten leven, sociale contacten onderhouden en activiteiten 
ontplooien in onze samenleving, … . Het PAB ondersteunt zo de inzet van familieleden en 
mantelzorgers die dag in dag uit een zo normaal mogelijk leven van personen met een 
handicap in de eigen thuisomgeving mogelijk maken.  
 
PAB mag gebruikt worden voor alle taken die iemand door zijn/haar handicap niet (meer) of 
moeilijker zelf kan doen. Bijvoorbeeld:  
 

 Huishoudelijke activiteiten (vb. Koken, poetsen,…)  

 Lichamelijke ondersteuning (vb. Aan- en uitkleden, persoonlijke hygiëne,…)  

 Verplaatsingen  

 Dagbesteding (vb. Hulp op het werk, familiebezoek, vrije tijdsbesteding,…)  

 Administratief werk (vb. Helpen ordenen van papieren, voorlezen van brieven,…)  

 Pedagogische begeleiding  
 

Het PAB mag niét gebruikt worden voor:  
 

 Aankoop van hulpmiddelen (ook geen doventolken).  

 Betalen van medische/paramedische behandelingen, onderzoeken en therapieën die 
behoren tot de bevoegdheid van RIZIV.  

 Budgetbegeleiding van het OCMW  

 Eigenlijk onderwijs en eigenlijke tewerkstelling (bijvoorbeeld: assistent mag mee in de 
klas/op het werk voor vervoer, leegmaken tas, installeren computer, enz, maar niét voor 
lesgeven of het uitvoeren van het werk zelf!).  
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2 Persoonlijke assistentie,  
de sleutel tot een onafhankelijk bestaan1 

 
De cruciale rol van persoonlijke assistentie in het leven van 
personen met een ernstige handicap werd erkend in verschillende 
internationale verklaringen. Personen met een ernstige handicap 
hebben nood aan assistentie bij de activiteiten van hun dagelijks 
leven zoals persoonlijke hygiëne, eten, aan- en uitkleden, 
huishoudelijk werk, verplaatsingen buitenhuis, werken en 
vrijetijdsbesteding en, indien van toepassing, communiceren, 
structuur brengen in de dagindeling, of gelijkaardige bijstand.  
 
Persoonlijke assistentie betekent dat:  
 
1 De financiering van de assistentie gaat naar de persoon met een handicap en niet naar 

de assistentieverlener; 
2 Gebruikers vrij zijn om de mate van controle over de assistentieverlening te bepalen die 

overeenstemt met hun noden, bekwaamheden, actuele levensomstandigheden, 
voorkeuren en betrachtingen. Deze keuzemogelijkheid omvat ook het recht om volledig 
zelf de inhoud van de assistentieverlening te bepalen, wat veronderstelt dat de gebruiker 
beslist wie als assistent werkt, voor welke taken, op welke tijdstippen en plaatsen, en hoe 
de assistentieverlening moet gebeuren. Om het met een boutade uit te drukken: 
persoonlijke assistentie betekent dat de gebruiker de baas is. 

 
Kinderen en gebruikers met verstandelijke of psycho-sociale beperkingen kunnen nood 
hebben aan ondersteuning vanwege derden (ouder(s), wettelijke vertegenwoordiger(s) bij 
het uitoefenen van deze functies. 
 
De term ‘persoonlijke assistentie’ kan in elk geval niet gebruikt worden voor diensten waarbij 
huisvesting en assistentie in één enkel pakket worden aangeboden. Elk beleid inzake 
persoonlijke assistentie moet gecombineerd worden met een beleid voor een toegankelijke 
samenleving, zodat mensen met een ernstige handicap in staat worden gesteld deel te 
nemen aan het gemeenschapsleven en niet langer naar residentiële settings worden 
verbannen.  
 
Budgethouders hebben de vrijheid om hun assistentie in te kopen, zowel bij publieke als 
private assistentieverleners die met of zonder winstoogmerk opereren en/of om hun eigen 
assistenten aan te werven, met inbegrip van familieleden. De budgetten worden per kwartaal 
vooruitbetaald. Budgethouders zijn er toe gehouden elk kwartaal verantwoording af te leggen 
over het gebruik van het budget.  
                                               
1 Bron: Ratzka, Adolf (ed.). 2004-10. "Een model voor een nationale politiek inzake persoonlijke 
assistentie." A project of the European Center for Excellence in Personal Assistance (ECEPA). 
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/ratzka200410a-nl.html  
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3 Spelregels voor de persoonlijke assistent 
 
Wanneer je als persoonlijk assistent werkt is het niet altijd gemakkelijk om te weten wat kan 
en wat niet.  Doordat je intens met de budgethouder samenwerkt zijn de grenzen niet altijd 
even duidelijk.  Wat mag, wat mag niet?  
 
De hoofdtaak van de assistent is om de budgethouder te ondersteunen om zelfstandig 
te kunnen leven en dit volledig volgens de wensen van de budgethouder.  
 
Persoonlijke assistenten mogen assistentie verlenen op vlak van:  
 

 
huishoudelijke activiteiten 
lichamelijke activiteiten; 
dagactiviteiten; 
verplaatsingen; 
 

  

Dit kan zowel praktische, inhoudelijke als 
organisatorische hulp en/of ondersteuning zijn 

school en werk 
 

 Enkel praktische hulp en/of ondersteuning bij 
handelingen van het dagelijks leven.  

agogische, pedagogische, orthopedagogische begeleiding en/of ondersteuning  
van de persoon met een handicap en/of zijn ouders 
 

 
De persoonlijke assistent mag NIET:  
 

 lesgeven aan de persoon met een handicap  
 de professionele job van de persoon met een handicap overnemen; 
 therapieën uitvoeren (waarvoor het RIZIV bevoegd is); 
 het budget beheren; 
 de assistentie organiseren. 
 

Assistenten doen soms (met de beste bedoelingen!) toch taken die zij eigenlijk niet mogen 
doen. Wanneer het niet mogelijk is voor de budgethouder om de administratie rond het 
budget te beheren, wordt er af en toe geholpen door de assistent.  Praktische hulp is hierbij 
geen probleem. Maar zowel assistent als budgethouder moeten goed opletten: de assistent 
mag niet bepalen wat de budgethouder met zijn/haar budget doet. Het basisprincipe van het 
PAB is dat de budgethouder de keuzevrijheid heeft om te doen met zijn budget wat hij wilt. 
Zo is het dan ook belangrijk dat de budgethouder bepaalt wanneer er assistentie aanwezig is 
en wat de taken zijn van de assistent.  Het zijn dus niet de assistenten die beslissen wie er 
werkt, wanneer er wordt gewerkt en wat er wordt gedaan. Tip: om belangenvermenging te 
vermijden, gebeurt dit best met iemand die geen assistent is. Bv. Een familielid of kennis, 
een PAB-coach, … .    
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4 Wat is een budgethouder?  
 
Een persoon met een handicap (of de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger) die het PAB 
krijgt, noemt men een budgethouder. Het budget of het PAB dat zij krijgen is een jaarbudget 
van minimum 8.323,78 euro en maximum 38.844,29 euro (index 2007). Met dit budget kan 
de budgethouder zelf assistenten in dienst nemen, er wordt een arbeidsovereenkomst 
opgemaakt tussen de budgethouder en de assistent. De budgethouder wordt in dit geval 
WERKGEVER. De budgethouder kan ook een overeenkomst opmaken met een 
interimbureau, een voorziening, een dienstenonderneming (dienstencheques) of een PWA-
kantoor. In dit geval wordt de budgethouder OPDRACHTGEVER. Het interimbureau, de 
voorziening, dienstenonderneming of PWA-kantoor is dan de werkgever van de persoonlijke 
assistent.  
 
Het jaarbudget wordt in kwartalen (4 maanden) gesplitst. Het eerste voorschot wordt op de 
rekening van de budgethouder gestort vanaf het ogenblik dat de PAB-cel van het VAPH de 
eerste overeenkomst ontvangen heeft. Minstens 95% van de kosten moeten verantwoord 
worden als kosten voor de tewerkstelling van de assistent (= directe kosten). Maximum 5% 
mag besteed worden voor indirecte kosten (bijvoorbeeld: tickets assistent…) 
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5 Wat is budgethoudersvereniging BOL-BUDIV?  
 
Korte historiek: Independent Living Vlaanderen ontstaat in 1987 vanuit een groep personen 
met een fysieke handicap. Inclusie Vlaanderen is een gebruikersvereniging voor personen 
met een verstandelijke beperking en autisme. ILV en IV ijveren voor het wettelijk erkennen 
van het persoonlijke assistentiebudget (PAB). Op 21 december 2001 wordt het decreet 
gewijzigd met het oog op het toekennen van het persoonsgebonden budget (PGB), en met 
het oog op het directe financiering van de voorzieningen. Het PGB is een koepel van 3 
soorten budgetten: 
 

 Budget voor het inkopen van zorg in bestaande Vlaams Fonds voorzieningen 

 Persoonlijk assistentiebudget  

 Budget voor het kopen van hulpmiddelen  
 
Enkel het PAB is reeds van kracht (PAB-Besluit: 15 december 2000). Het PGB voor het 
inkopen van zorg en voor het aankopen van hulpmiddelen is nog niet van toepassing. In het 
kader van het PAB-besluit worden 4 budgethoudersverenigingen in het leven geroepen.  ILV 
besluit zich om te vormen tot Budgethoudersvereniging Onafhankelijk Leven vzw (BOL), 
Inclusie Vlaanderen richt Budgethoudersvereniging Inclusie Vlaanderen vzw (BUDIV) op, om 
in 2005 alleen verder te gaan. BOL groeide vanuit personen met een fysieke beperking, 
BUDIV vanuit personen met een verstandelijke beperking. In 2007 fusioneren BOL en 
BUDIV tot één grote budgethoudersvereniging.  
 
Een budgethoudersvereniging is een vereniging van  en voor budgethouders (PAB-
houders) of personen met een handicap die hiervoor belangstelling hebben. Het is een 
organisatie die weet wat er bij het persoonlijke assistentiebudget (of een persoonsgebonden 
budget) komt kijken. Een budgethoudersvereniging behartigt de belangen van 
budgethouders en ijvert voor een goede regelgeving en een volwaardig statuut van de 
persoonlijke assistent. Zij geeft ondersteuning, informatie en advies over alle vormen van het 
persoonlijke assistentiebudget.  
 
De 3 pijlers van BOL-BUDIV zijn: 
 

 Ondersteuning en advisering van (kandidaat-) budgethouders 

 Effectief meedenken en uitwerken van overgang van gesubsidieerde naar directe 
financiering 

 Beleidsbeïnvloeding 
 
Het aanbod van onze budgethoudersvereniging is divers: telefonische hulplijn, regionale 
ondersteuning via steunpunten, modelovereenkomsten, brochures en folders, infodagen, 
nieuwsbrief, informatie via internet, juridische ondersteuning, huisbezoeken en collectieve 
belangenbehartiging. 
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6 Wie kan werken als persoonlijke assistent?  
 
6.1 Meerderjarig zijn! (18+)  
 
Het VAPH stelt 3 voorwaarden wat betreft overeenkomsten tussen budgethouders en 
persoonlijke assistenten i.h.k.v. PAB:  
 

 Respecteren arbeidsreglementering en VAPH-reglementering (“Richtlijnen”) 

 Schriftelijke overeenkomst tussen budgethouder en persoonlijke assistenten 

 De persoonlijke assistent moet meerderjarig zijn (ouder dan 18 jaar)  
 
Bijvoorbeeld: budgethouder heeft één vaste persoonlijke assistent. Deze neemt in juli 
vakantie, de budgethouder wil een jobstudent in dienst nemen. Als de budgethouder de 
arbeidsreglementering volgt, dan kan hij perfect een jobstudent in dienst nemen. MAAR: het 
VAPH vraagt dat ook jobstudenten 18 jaar zijn wanneer zij werken als persoonlijke assistent.  
 
6.2 Welke opleiding moet ik gevolgd hebben?  
 
Om in orde te zijn met de arbeidsreglementering en/of de VAPH-reglementering is in principe 
geen speciale opleiding noodzakelijk om als “persoonlijke assistent” te kunnen werken. De 
belangrijkste voorwaarde is dat men meerderjarig is. Maar de budgethouder zelf kan wel 
aantonen dat een bepaalde opleiding vereist is, afhankelijk van diens situatie en/of de taken 
waarvoor de persoonlijke assistent zal worden ingezet.  
 
Bij bepaalde taken is geen voorkennis vereist (bijv. huishoudelijke taken, boodschappen 
doen, ondersteuning in de administratie. Dikwijls zal men een assistent zoeken die een 
rijbewijs (en ev. een auto) heeft voor vervoer. Dit moeten jouw troeven zijn: Flexibiliteit, 
discretie, respect voor privacy, zorgzaamheid, geduld! Indien de budgethouder 
opleidingsvoorwaarden stelt, dan vraagt men dikwijls: leraren, orthopedagogen, 
ergotherapeuten, logopedisten, opvoeders, verpleegkundigen, enz.  
 
Voorbeelden van gevraagde assistentie:  
 

 Marie heeft een fysieke handicap en wenst een assistente voor hulp in huishouden, geen 
specifieke opleiding vereist, maar wel een rijbewijs zodat de assistente Marie kan 
vervoeren met haar aangepaste wagen.  

 Mark is budgethouder voor zijn 7 jarige zoon met het syndroom van Down, hij wenst een 
assistent die een diploma opvoedster heeft of ervaring heeft met kinderen met Down-
syndroom.  

 Paul heeft ALS (vergevorderd stadium) en wenst een assistent die kan omgaan met een 
beademingsmachine (diploma verpleegkundige).  
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 Christine heeft een verstandelijke beperking en haar vader (budgethouder) wil een 
assistent die haar zelfredzaamheid aanleert of verbetert zodat ze zelfstandig bepaalde 
taken kan uitvoeren.  

 Jolien heeft autisme en heeft verschillende assistenten die haar de mogelijkheid om in 
een één/één relatie, thuis te kunnen wonen met haar andere zussen. De assistenten zijn 
stuk voor stuk een organisatietalent, zijn gestructureerd en consequent in aanpak. 
Bovendien is het nodig dat zij onvoorwaardelijk liefdevol motiveren en stimuleren bij 
verzetsgedrag. 

De vereisten om te werken als persoonlijke assistent zijn divers en afhankelijk van de noden 
van de persoon met een handicap zelf! Een opleiding is dus niet altijd noodzakelijk.  
 
In samenwerking met de VDAB worden er wel opleidingen 'ADL-assistent en Persoonlijk 
Assistent' georganiseerd. Cursisten krijgen een opleiding die praktisch gericht is en lopen 
stage bij (kandidaat-) budgethouders.  
 
VDAB  
 
Siegried Vermeylen 
02/254 79 66 (Vilvoorde) 
016/29 86 29 (Leuven) 
www.vdab.be/opleidingen  
 

Mentor vzw 
 
Sofie Ranson 
Conservatoriumplein 29 
8500 Kortrijk 
Tel. 056/26 44 34 
 
s.ranson@mentorkortrijk.be 
www.mentorkortrijk.be  

ADO ICARUS 
 
Alex Verheyden 
Business Park Hasselt 
Kempische Steenweg 293  Bus 8 
3500 Hasselt 
Tel. 011/85 84 65  
www.ado-icarus.be  
alex.verheyden@ado-icarus.be   

 
Bovendien kan het mogelijk zijn dat de assistent tijdens de uitvoering van zijn/haar job, een 
specifieke opleiding wil gaan volgen. Bijvoorbeeld bij het omgaan van personen met een 
verstandelijke beperking. Meer informatie over dergelijke opleidingen vind je op volgende 
websites:  
 
www.senvzw.be 
www.planvzw.be 
www.vspw.be  
www.autismecentraal.be 

www.si-net.be 
www.mentorkortrijk.be 
www.handicum.be

 

6.3 Mantelzorgers en externe assistenten 

 
Mantelzorgers2 kunnen in dienst treden als persoonlijke assistent. In veel situaties is het 
evident om bij de opstart van het PAB te kiezen om mantelzorg in te schakelen. Het risico is 
echter dat het bij deze ondersteuning blijft en dat een externe assistent naar de hoek van 

                                               
2 Mantelzorgers zijn familieleden en aanverwanten: d.w.z. echtgenoten, (groot-)ouders, 
(klein-) kinderen, broers, zussen, tantes en ooms, neven en nichten. 
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“onbekend is onbemind” verdrongen wordt. Om dit te voorkomen is het van groot belang om 
voor of tijdens de opstart van het PAB de organisatie van de ondersteuning goed in kaart te 
brengen. Bij het uittekenen van dit ondersteuningsplan met het inschakelen van externen rijst 
vaak de vrees voor het verlies van de privacy. Enerzijds is dit een terechte angst, anderzijds 
weegt het verminderen van de privacy niet op tegen de meerwaarde van assistentie. En als 
het klikt, wat de belangrijkste voorwaarde is in de relatie tussen budgethouder en 
assistenten, is deze inbreuk uiterst relatief. Uiteraard moet gerekend worden op het 
beroepsgeheim van de persoonlijke assistenten!  
 
Voordelen van mantelzorgers:  
 

 Zo kan de budgethouder direct starten met zijn PAB zonder uitstel. Uitstel betekent 
immers een financieel verlies van het toegekende budget.  

 De budgethouder is reeds vertrouwd met de jarenlange ondersteuning en de flexibele 
inzetbaarheid van deze assistentie. 

 De budgethouder kan de mantelzorger (eindelijk) een vergoeding geven. Vaak zijn 
mantelzorgers langdurig thuisgebleven om hun kind, partner of ander familielid te 
verzorgen. Voor deze mensen betekent het extra inkomen vanuit het PAB een 
economisch voordeel en een maatschappelijke erkenning. 

  
Voordelen van een externe assistente: 
 

 Ontlasting van het gezin: In veel gezinnen betekent de zorg voor een persoon met een 
beperking een extra belasting. Voor mantelzorgers zijn tijd voor zichzelf, tijd voor de 
andere gezinsleden, het onderhouden van een sociaal netwerk, … vaak geen evidenties. 
Een externe persoonlijke assistent(e) kan soelaas bieden: huishoud- en zorgende taken 
overnemen, instaan voor permanentie, … . Hierdoor komt voor mantelzorgers tijd en 
ruimte voor andere zaken vrij. In die zin betekent het PAB niet alleen financiering van de 
ondersteuning van de persoon met een beperking, maar ook onrechtstreeks 
ondersteuning van de directe omgeving van de budgethouder. 

 Een externe assistent(e) kan nieuwe kansen tot groei aanreiken en de persoon met een 
beperking ondersteunen in zijn streven naar meer onafhankelijkheid. Bijvoorbeeld weer 
mogelijkheden hebben om bepaalde activiteiten te kunnen doen.  

 Een externe assistent(e) kan bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke 
beperking de groei stimuleren dankzij zijn/haar professionaliteit. 

 Het is gemakkelijker om tegen een externe assistent(e) te zeggen welke ondersteuning 
waar, wanneer en op welke wijze moet geboden worden. Dit gezag van een werkgever 
en dit zelfbeschikkingsrecht doen gelden t.a.v. iemand uit de directe omgeving is immers 
geen sinecure. Laat staan hoe delicaat het kan zijn om een familielid te ontslaan…  
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7 Waar vind ik een job als persoonlijke assistent? 
 
7.1 Zoekertjes-website en nieuwsbrief van BOL-BUDIV  
 
Surf naar de website www.assistentie.net. Daar kan je je eigen gegevens invoeren, en kan je 
bekijken welke budgethouders in jouw regio er assistentie zoeken. Vul alle velden in. Als je 
niet wil dat men je adres, telefoonnummer of email ziet, kruis dan het vakje ‘gegevens 
verbergen’ er meteen onder, aan. We vragen de volgende informatie zeker te geven.  
 

 Je naam 

 Manier waarop je gecontacteerd wil worden (gsm, telefoon, email, …) 

 Regio waar je wil werken 

 Motivatie en relevante ervaring 

 Rijbewijs / auto 

 Deeltijds / voltijds werk 

 Vast / interim werk 

 Vermeld ook indien je in aanmerking komt voor een tewerkstellingsmaatregel.  
 

Vul ze meteen zelf op de site in. Als je geen internet hebt, bel al deze gegevens door naar 
het BOL-BUDIV-team. Wij zorgen ervoor dat sollicitatie online komt. In onze volgende 
nieuwsbrief verschijnt een ingekorte versie van jouw kandidatuur.  Op het ogenblik dat je een 
job gevonden hebt, geef je ons een seintje en wij verwijderen dan  je sollicitatie. Indien je 
geen contact opneemt met BOL, dan verwijderen we jouw zoekertje automatisch na drie 
maanden. Heb je nog geen job gevonden, geef ons een seintje en we verlengen je zoekertje. 
 
7.2 VDAB 
 
Via de website van de VDAB kan je jezelf gemakkelijk bekend maken, alsook op zoek gaan 
naar jobs bij budgethouders. Deze dienst is gratis en héél efficiënt! 
 

 Je kan zelf je sollicitatie plaatsen op deze website. Surf naar www.vdab.be  

 Zoek zelf een job als persoonlijke assistent via trefwoord: Surf naar www.vdab.be en op 
de Homepage zie je rechts een groen kadertje: “Zoek op trefwoord” ; hierin vul je 
‘persoonlijke assistent in’. Je krijgt dan het resultaat van je zoekopdracht te zien. Indien je 
dit wenst, kan je dit nog gaan verfijnen door de regio waar je woont in te vullen.  
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7.3 T-INTERIM 
 
BOL-BUDIV werkt samen met t-interim: Het werken met budgethouders en assistenten 
vereist een aantal specifieke vaardigheden. Alle PAB-consulenten bij t-interim hebben een 
interne PAB opleiding gevolgd bij BOL-BUDIV zodat we de goede kwaliteit van hun 
dienstverlening kunnen garanderen.  
 
Voordelen van t-interim: 
 

 ze hebben een vast team binnen hun organisatie die instaat voor de budgethouders; 

 ze krijgen een interne PAB-opleiding van het BOL-team; 

 het is een sociaal-ethisch uitzendkantoor; ze volgen onze visie  
(voor meer info: http://www.t-interim.be/over/ ); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BOL-BUDIV, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge 
Tel: 09/324.38.77 Fax: 09/324.38.79 
E-mail: info@bol-budiv.be Website: www.bol-budiv.be 
 

 

  14/17 

8 Welk contract krijgt een persoonlijke assistent? 
 
Er moet een overeenkomst zijn tussen de budgethouder en de assistent. Ofwel is de 
budgethouder werkgever en is er sprake van een arbeidsovereenkomst met de assistent. 
Ofwel is de budgethouder opdrachtgever en is er sprake van een overeenkomst met een 
uitzendkantoor, voorziening, dienstenonderneming of PWA-kantoor. Er is dan een 
arbeidsovereenkomst tussen het uitzendkantoor, voorziening, dienstenonderneming of PWA-
kantoor en de assistent.  
 
Het VAPH vraagt dat op de (arbeids-) overeenkomst minstens vermeld wordt: 
 
 de identiteit van de verschillende partijen 
 de geboortedatum van de persoonlijke assistent;  
 de duur van de overeenkomst (bepaalde of onbepaalde duur);  
 de taakomschrijving van de persoonlijke assistent; 
 de gemiddelde wekelijkse prestatieduur;  
 de kostprijs van de persoonlijke assistentie;  
 de betalingsbepalingen.  
 
Mogelijke overeenkomsten:  
 
8.1 De arbeidsovereenkomst voor arbeiders: 
 
Dit is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer, arbeider, er zich toe verbindt om in 
ruil voor een loon hoofdzakelijk handenarbeid te verrichten, onder het gezag van de 
werkgever. Persoonlijk assistenten die werken met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders 
vallen onder paritair comité 100. 
 
8.2 De arbeidsovereenkomst voor bedienden: 
 
Dit is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer, bediende, er zich toe verbindt om in 
ruil voor een loon hoofdzakelijk intellectuele arbeid te verrichten, onder het gezag van de 
werkgever. Persoonlijk assistenten die werken met een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden vallen onder paritair comité 200.  
 
8.3 De arbeidsovereenkomst voor dienstboden:  
 
Dit is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer, dienstbode, er zich toe verbindt om 
in ruil van een loon hoofdzakelijk manuele prestaties van huishoudelijke aard (wassen, 
strijken, kuisen,…) ten behoeve van het huishouden van de werkgever (natuurlijk persoon) of 
zijn gezin te verrichten, onder het gezag van de werkgever.  
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8.4 De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid 
 
Dit is een arbeidsovereenkomst tussen een uitzendkracht (assistent) en het interimkantoor. 
Tussen het interimkantoor en de budgethouder wordt ook een contract afgesloten. In dit 
geval treedt het uitzendkantoor op als werkgever en de budgethouder als gebruiker 
(opdrachtgever). Heel wat budgethouders doen een beroep op interim-arbeid om hun 
ondersteuning te organiseren.  
 

BOL-BUDIV werkt samen met t-interim: 
Het werken met budgethouders en assistenten vereist een aantal specifieke vaardigheden. 
Alle PAB-consulenten bij t-interim hebben een interne PAB opleiding gevolgd bij BOL-BUDIV 
zodat we de goede kwaliteit van hun dienstverlening kunnen garanderen. Ben je op zoek 
naar een job als persoonlijke assistent? Neem contact op met een kantoor van t-interim in je 
buurt! www.t-interim.be  

 
8.5 Zelfstandigen  
 
Er zijn ook persoonlijk assistenten die als zelfstandige werken.  
 
U betaalt de zelfstandige op basis van facturen. De prijs hiervan wordt bepaald door de 
zelfstandige assistent ofwel in onderlinge overeenkomst.  
 

 Normaal gezien hoeft er geen contract afgesloten te worden tussen een particulier en 
een zelfstandige, aangezien de betalingen via facturen gebeuren. Maar het Vlaams 
Fonds wenst wél dat er een overeenkomst afgesloten wordt! 

 Vergeet hierbij niet de verplichte vermeldingen op uw arbeidsovereenkomst  
maar ook het B.T.W.-nummer van de zelfstandige te vermelden.  

 U kan een modelovereenkomst opvragen bij BOL.  

 U bezorgt de PAB-cel een kopie van de overeenkomst. 
 
8.6 Assistenten via een voorziening 
 
De budgethouder kan ook een overeenkomst afsluiten met een voorziening of een instelling 
die gesubsidieerd wordt door het VAPH. De voorziening treedt dan op als werkgever. 
Behalve een overeenkomst moet er ook een “Verklaring op eer” ingevuld worden door de 
voorziening (formulier beschikbaar bij BOL-BUDIV). Met deze verklaring zegt de voorziening 
geen dubbele financiering te ontvangen voor de dienstverlening die ze aanbieden en dat zij 
de PAB-inkomsten in de boekhouding duidelijk zal scheiden van haar andere 
subsidiemiddelen. Opgelet: de budgethouder kan in dit systeem de assistent niét 
inschakelen voor opvang in de voorziening!  
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8.7 Assistenten via een dienstenonderneming (dienstencheques) of PWA-kantoor  
 
Je kan ook werken als assistent met dienstencheques of PWA-cheques. Voor meer 
informatie neem je best contact op met een dienstenonderneming, t-interim of het lokale 
PWA-kantoor.  
 
OPGELET!  
 
Werknemers die werken via PWA- of dienstencheques mogen geen bloed- of aanverwant 
zijn tot in de tweede graad zijn van de gebruiker waarvoor hij prestaties verricht. Hij mag ook 
geen lid zijn van het gezin van die gebruiker, noch dezelfde verblijfplaats hebben als de 
gebruiker. 
 
Het is dus verboden te werken: 
- Bij de eigen ouders, grootouders, schoonouders, schoongrootouders 
- Bij de eigen kinderen en kleinkinderen 
- Bij de eigen broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen 
- Bij het om even wie (familie of niet) waarmee men samenwoont op hetzelfde adres 
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9 Welk loon krijgt de persoonlijke assistent?  
 
Budgethouders krijgen gemiddeld 25.000 euro PAB. Dit lijkt veel, maar dit is zéér snel op. De 
budgethouder betaalt echter niet alleen het nettoloon aan de assistent, maar moet ook 
werknemers- en werkgeversbijdragen, RSZ-bijdragen, beheerskosten sociaal secretariaat, 
arbeidsongevallenverzekering, enz. betalen.  
 
Binnen PC 100 en 200 moet men het minimumloon uitbetalen. Deze minimumlonen zijn 
echter zéér laag. Budgethouders vinden zeer moeilijk assistenten die aan dergelijk laag loon 
willen (blijven) werken. Ze mogen uiteraard een hoger loon uitbetalen. Dan komt de moeilijke 
afweging voor de budgethouder: ofwel meer loon voor de assistent en minder uren 
assistentie, ofwel meer uren assistentie en een lager loon voor de assistent. BOL-BUDIV 
raadt budgethouders aan om een loon uit betalen tussen 9 en 12 euro bruto per uur, 
afhankelijk van het budget, de taken die de assistent moet uitvoeren en zijn/haar leeftijd.  


