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VOORWOORD 


HetVAPHontwikkeldedoorheendejareneengevarieerdaanbodvandienstenvoorpersonenmeteen
handicap.Eengrotegroepverkiestomgeenofslechtsminimaalgebruiktemakenvanhetaanbodvan
multifunctionelecentra.Diepersonenkiezenervooromthuisteblijvenenzelfhunassistentieteorganiseren.
Zijkunnenditrealiserenviahetpersoonlijke-assistentiebudget. 

Hetpersoonlijke-assistentiebudget(PAB)iseenondersteuningdiedeminderjarigemeteenhandicapmeer
zelfstandigheidbiedt.Debudgethouder(wettelijkvertegenwoordiger)staatinvoordeorganisatieen
financieringvandeassistentievandeminderjarigepersoon. 

IndezerichtlijnenleestuwatualsbudgethoudermeteenPABwelofnietkuntdoen,hoeuuwPABkunt
opstarten,welkeformaliteitenumoetvervullenenzovoort.Hetisbelangrijkdatudezerichtlijnengrondig
doorneemtvooraleeruvanstartgaatmetuwPAB.OokvooruwverderePAB-ondersteuningishetaangewezen
dezerichtlijnenregelmatigteraadplegen. 

IkhoopdathetPABeenmeerwaardeisinuwdagelijkslevenenwensudanookveelsuccesmetuwPAB. 



Metvriendelijkegroeten, 
voordeadministrateur-generaal 




DirkVanderstighelen 
AfdelingshoofdDienstverleningBudgethouders 
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INLEIDING 


Hetpersoonlijke-assistentiebudget(PAB)iswettelijkverankerddooreendecreet eneenuitvoeringsbesluit.Dat
betekentdathetVlaamsParlementendeVlaamseRegeringeenaantalregelsopsteldenomtrentde
ondersteuningsvormPAB.HetVAPHvertaaldedieregelsinrichtlijnendieualsbudgethoudermoetvolgen. 

UkuntbijkomendeinformatieraadplegenopdewebsitevanhetVAPH(w
 ww.vaph.be)onderderubriek
Persoonlijkebudgetten/Persoonlijke-assistentiebudget.Uvindterookeenoverzichtvandeformulierendieu
alsbudgethoudermogelijkmoetinvullenbijdeorganisatievanuwPAB. 

UkuntookcontactopnemenmethetteamBudgetbestedingvanhetVAPH: 

KoningAlbertII-laan37 
1030Brussel 
T022493000  
F022258405 
budgetbesteding@vaph.be 

Onzekantorenzijngeopendvan8.30tot12.00uurenvan13tot17.00uur. 
Opvrijdagentijdensdemaandenjulienaugustussluitenonzekantorenom16.00uur. 

UkuntmetuwvragenomtrenthetPABookterechtbijdebijstandsorganisaties. 


1

2

1

Hetdecreetvan7mei2004totoprichtingvanhetinternverzelfstandigdagentschapmetrechtspersoonlijkheidVlaamsAgentschapvoor
PersonenmeteenHandicap. 
2
HetbesluitvandeVlaamseRegeringvan15december2000houdendevaststellingvandevoorwaardenvantoekenningvaneen
Persoonlijke-AssistentieBudgetaanpersonenmeteenhandicap,gewijzigddoorlaterebesluiten. 
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DEFINITIES 

1

1.1 Watise
 enP
 AB? 
Eenpersoonlijke-assistentiebudget(PAB)iseenbudgetdatdeintersectoraletoegangspoort,eendienstvande
jeugdhulpbinnenOpgroeien,eenagentschapvandeVlaamseoverheid,toekentaandeminderjarigepersoon
meteenhandicapofzijnwettelijkvertegenwoordigeromzorgenondersteuningthuisofopschoolte
organiserenentefinancieren.HetPABiseengepersonaliseerdbedragperjaar.Dathoudtindatervoorelkjaar
eenvastgelegdbudgetwordttoegekend.Debudgethouderkanhetjaarbudgetgebruikenomzijnzorgen
ondersteuning teorganiseren. 

Inuwtoekenningsbriefvindtuhetbedragwaaruperkalenderjaarrechtophebt. 

1.2 Watise
 enb
 udgethouder? 
Eenbudgethouderiseenpersoonmeteenhandicapofzijnwettelijkvertegenwoordigeraanwiede
intersectoraletoegangspoort,e endienstvandejeugdhulpbinnenOpgroeien,eenagentschapvandeVlaamse
overheid,h
 etpersoonlijke-assistentiebudgettoekent.Debudgethouderbepaaltzelfwaar,wanneer,hoeen
doorwiedezorgenondersteuningwordtgeboden. 

1.3 Watise
 enp
 ersoonlijkea ssistent?
Eenpersoonlijkeassistentofindividuelebegeleideriseenpersoondiezorgenondersteuning verleentinhet
kadervaneenovereenkomstmetdepersoonmeteenhandicapofzijnwettelijkvertegenwoordiger.De
persoonlijkeassistentofindividuelebegeleidervoerthandelingenuitophetvlakvanbijstandenbegeleiding
vandepersoonmeteenhandicapmethetoogopdeorganisatievandiensdagelijkslevenenbevorderingvan
zijnsocialeintegratie. 

1.4 Watise
 enb
 ijstandsorganisatie? 
HetVAPHverguntenfinanciertbijstandsorganisatiesomtoegankelijkeenkwaliteitsvollebijstandtebiedenbij
hetinzettenvanuwpersoonlijke-assistentiebudget. 
Voorhulpbijdeopstartenhetbeheervanuwpersoonlijke-assistentiebudgetendeorganisatievanuw
ondersteuningkuntuterechtbijeenbijstandsorganisatie.Eenbijstandsorganisatiekanuhelpenmet: 
●
●
●
●
●
●
●

Hoekiestudejuisteondersteuning?  
Hoesluitucontractenaf?  
Hoeonderhandeltumetzorgaanbieders?  
Hoekuntuuwbudgetgebruikenzonderalleadministratiezelfoptevolgen?  
Hoeneemtuderolvan‘werkgever’op? 
Hoeoverlegtumetuwzorgaanbieder?  
HoegeeftuverantwoordingaanhetVAPH?  


Ukuntalslidvaneenbijstandsorganisatieberoepdoenoplaagdrempeligebegeleidingofintensievebijstandop
maat.  
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Laagdrempeligebegeleidingkanbestaanuit:  
●
●
●

individueeladviesviae-mailoftelefoon  
opleidingendieuversterkeninuwrolalsbudgethouderenwerkgever  
…

Intensievebijstandopmaatkanbestaanuit:  
●
●
●
●
●

●

samenmetuofinopdrachtvanudevolledigeadministratieenboekhoudingopnemen;  
contractenregelenmetzorgaanbieders;  
inspectiesvoorbereiden;  
nieuweassistentenzoeken;  
meeopzoekgaannaarondersteuning;  

… 

Sinds1mei2021ishetookmogelijkomgebruiktemakenvan‘gratisbijstand’.Elkebudgethouderdieopofna
1mei2021eentoekenningvanhetpersoonlijkassistentiebudgetkrijgt,heeftdemogelijkheidomenkelegratis
sessiestedoorlopenbijeenbijstandsorganisatie.Debetalingwordtdoordebijstandsorganisatierechtstreeks
methetVAPHgeregeld.Dezesessiesgratisbijstandmoetenopgenomenwordeninheteerstejaarnade
toekenningvanhetbudget. 
Hoeweetuofuinaanmerkingkomtvoordegratisbijstand? 
Indienualsbudgethouderrechtheeftopgratisbijstanddanisditexplicietopgenomenindebriefdie
uontvangenheeftoverdeterbeschikkingstellingvanuwpersoonsvolgendbudget. 
Voorintensievebijstandmoetubijkomendeenovereenkomstsluitenmetdebijstandsorganisatie.Ukuntde
gemaaktekostenvoorintensievebijstandintegraalbetalenmetuwPAB.  
Dekostprijsvanhetlidgeldendedienstverleningvindtuindebrochuresofopdewebsitesvande
bijstandsorganisaties. 
Ukuntterechtbijvijfbijstandsorganisaties: 
●
●
●
●
●



2

AbsoluutvzwT032590885w
 ww.absoluutvzw.be 
alinvzwT025060495w
 ww.alin-vzw.be 
MyAssistvzwT016239582w
 ww.myassist.be 
OnafhankelijkLevenT093955510w
 ww.onafhankelijkleven.be 
ZOOMvzwT0468406606w
 ww.zoomvzw.be 

STARTEN M
 ET D E B ESTEDING V AN H ET P ERSOONLIJKE-A SSISTENTIEBUDGET 
2.1 Hoeu
 wP
 ABo
 pstarten? 

Umoetmetdepersonenoforganisatiesdieuondersteuningbieden,overeenkomstensluiten.Datkuntuzelf
doen,ofmetdehulpvaneenbijstandsorganisatie.Umoeteenovereenkomstsluitenbinnendeviermaanden
nadatuuwtoekenningsbriefontving.A
 lsuuwpersoonlijke-assistentiebudgetnietopstartbinnendevier
maandennaontvangstvanuwtoekenningsbrief, danstopthetPAB. 

Alsubinnendeviermaandengeenovereenkomstenkuntsluitenwegensovermacht,wordtdeperiodevan
opstarteenmaligmet4maandenverlengd.UmoetdataanvragenbijhetVAPH. 
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StartendoetudoorvolgendeformulierentebezorgenaanhetVAPHofteregistrerenviahete-loket
mijnvaph.be: 

● hetformulier‘ Persoonlijke-assistentiebudget(PAB)startenmetmijn(cash)budget; 
● hetformulier‘M
 eldingvandecombinatievanhetpersoonlijke–assistentiebudgetmetandere
zorgvormen’(enkelterugbezorgenindienucombineertmeteenanderezorgvorm) 
● hetformulier‘e
 enovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuwpersoonlijke
-assisentiebudget. 

DaarnakrijgtuvanhetVAPHeenterugvorderbaarvoorschot. 

2.2 Hetw
 erkenm
 ete
 ent erugvorderbaarv oorschot 
BijdestartvanuwPABontvangtueenterugvorderbaarvoorschot.Uwterugvorderbaarvoorschot bedraagt
afgerond¼vanuwjaarbudgetenwordtnaontvangstvanuwstartdocumentenuitbetaald. 

Hetterugvorderbaarvoorschotdientomdefacturenvandeovereenkomstendieusloot,tevergoedenzonder
datudiezelfmeteigenmiddelenmoetbetalen.Hetvoorschotisgeendeelvanuwbudget.B
 ijdestopzetting
vanuwbudget,moetuhetvoorschotvolledigterugbetalen. 

Uwterugvorderbaarvoorschotwordtovergeschrevenopeenbankrekeningdieuitsluitendkangebruiktworden
voorPAB-verrichtingen.Hetisverplichtomgebruiktemakenvane
 enapartePAB-rekeningvooralleuitgaven
enstortingeninhetkadervanhetPAB. 

Derekeningstaatbijvoorkeuropnaamvandebudgethouder(persoonmeteenhandicap).Derekeningkanook
opnaamstaanvan: 
● dewettelijkvertegenwoordigerbv.ouder,voogd,voorlopigbewindvoerder 
● depersoondieaangesteldwerdvianotariëleakte 
● deminderjarige 


2.3 Deo
 ndertekeningv and
 ed
 ocumenten 
Volgendesituatieswordenonderscheiden: 
2.3.1

Depersoonmeteenhandicapisminderjarigenerisminstenséénouderinlevenofgekend 

Ingevalvan2ouders 
Alsbeideoudersinlevenofgekendzijn,danzijnbeideoudersbudgethouderinhetkadervanhetPABen
kunnenzijbeidendePAB-documentenondertekenen. 

Wiléénouderoptredenalspersoonlijkeassistent,danvraagthetVAPHdatdeandereouderhetbeheervanhet
persoonlijke-assistentiebudgetopzichneemt(omwillevanonverenigbaarheidvanderolvanbudgethouderen
persoonlijkeassistent)endePAB-documentenondertekent. 

Ingevalvan1ouder 
Isermaaréénouderinlevenofgekend,danisdieouderalleenbudgethouderinhetkadervanhetPABen
tekentdiedePAB-documenten.Iemandkannieténbudgethouderénpersoonlijkeassistentzijntegelijkertijd.
Menkangeenovereenkomstsluitenmetzichzelf;eenouderkan niet zowel alsbudgethouderenals
assistent dezelfde overeenkomsttekenen.  

HetisdusnietmogelijkomalsbudgethouderPABookpersoonlijkeassistenttezijn. 
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2.3.2

Depersoonmeteenhandicapisminderjarigeneriseenvoogdaangeduid 

DevoogdisbudgethouderenondertekentdePAB-documenten. 

Wildevoogdzelfoptredenalspersoonlijkeassistent,dantekentdetoeziendevoogdenmoetdevoogdaande
vrederechtervragenofhijzijnvoogdijtaakmagcumulerenmetzijntaakalspersoonlijkeassistent. 

3

OVEREENKOMSTEN IN H ET K ADER V AN D E D IRECTE K OSTEN 
3.1 Inleiding 

WerkenmeteenPABwilzeggendatualsbudgethouderwerktmetpersoonlijkeassistenten.Ubent
opdrachtgeveren/ofwerkgevervanuwpersoonlijkeassistent.Ubepaaltzelfwieuwpersoonlijkeassistenten
zijn,methoeveelpersoonlijkeassistentenuwerkt,hoeveeludiepersonenbetaalt,alsookwelkeovereenkomst
umethensluitconformdeBelgischearbeidswetgeving. 

HetVAPHsteltvolgendevoorwaarden: 
● UmoetdearbeidsreglementeringendeVAPH-reglementeringrespecteren.
● Umoeteenschriftelijkeovereenkomstsluitenmetelkezorgaanbieder. 

3.2 Minimumvereisten 
Opelkeovereenkomstmoetminstensvermeldworden: 

● deidentiteitvandeverschillendepartijen(metinbegripvanhetrijksregisternummervande
persoonlijkeassistentofhetondernemingsnummervanzelfstandigen/voorzieningen) 
● denaamvandeminderjarigepersoonmeteenhandicapalseenvanbeideouderseenovereenkomst
sluit 
● destartdatumendeeinddatumvandeovereenkomstendeopzegregeling 
● deconcretetaakomschrijvingvandepersoonlijkeassistent/individuelebegeleider 
● dewekelijkseprestatieduur 
● dekostprijsvandepersoonlijkeassistent(uurloon) 
● debetalingsbepalingen 
● dehandtekeningvanbeidepartijen

3.3 Overeenkomsteninh
 etk aderv and
 ed
 irectek osten 
Iedereovereenkomstdieusluitmeteenzorgaanbieder,moetuaanhetVAPHmeedelenviahetformulier:‘Een
overeenkomstregistrerenvoordebestedingvanuwpersoonlijke-assistentiebudget’,ofviaderegistratievande
overeenkomstinmijnvaph.be. 
VanzodrahetVAPHdieovereenkomstheeftgoedgekeurd,kuntuuwgemaaktekostenmeedelenaanhetVAPH.
HetVAPHstortdiekostenterugopuwPAB-rekening.Hierondervindtueenoverzichtvanalleovereenkomsten
dieukuntsluiteninhetkadervandedirectekosten. 
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3.3.1

eenarbeidsovereenkomstmeteenindividuelebegeleiderofstudent 

Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertdeovereenkomstvia
mijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuw
persoonlijke-assistentiebudget. 

EXTRAINFORMATIE: 

● Ukuntalsbudgethouderookminderjarige‘studenten’inschakelenalsPAB-assistentenvia
studentenovereenkomsten.Alsualsbudgethoudereenminderjarigestudentindiensthebt,moetu
heminformerenoverzijnrechtenenplichten.Daarvoorverwijzenwijnaardewebsite‘Studentat
work’h
 ttps://www.mysocialsecurity.be/student/nl/.Deouder/voogdvaneenminderjarigestudent
moeteenmachtiginggevenwaarinhijzichakkoordverklaartmetdetewerkstellingalsPAB-assistent.
Diemachtigingmoetvóórdeaanvangvandetewerkstellingvandestudentdoordebudgethouder
bezorgdwordenaanhetteamBudgetbesteding.Hetmachtigingsformuliervindtuopdewebsitevan
hetVAPH“Machtigingvoordetewerkstellingvaneenminderjarigeinhetkadervanhet
persoonlijke-assistentiebudget”-ofukuntopvragenhetformulieropvragenbijhetteam
Budgetbesteding. 
● Vergoedingenvoorwoon-werkverkeervoorpersonendiewerkenviae enarbeidsovereenkomstk unnen
metPAB-middelenbetaaldworden.VergoedingenvoordienstverplaatsingenkunnennietmethetPAB
betaaldworden. 
● AlsueenbuitenlandsebegeleiderwilttewerkstellendienietinBelgiëwoont,maarwelinBelgië
sociaalverzekerdis,danmoetdewerknemereenBIS-nummer(INSZ-nummer)hebben.Uregistreert
hetBIS-nummervandewerknemer.U
 kanzichinformerenbijuwsociaalsecretariaatofbijde
gemeente.Uvindtookbijkomendeinfoopvolgende
websites:https://overheid.vlaanderen.be/insz-nummer ofw
 ww.belgianidpro.be/nl/splashpage.html 
● UdeeltaanhetVAPHhetondernemingsnummervandebudgethoudermee(alsdebudgethouder
rechtstreeksassistententewerksteltviaeenarbeidsovereenkomstoftakenovereenkomst) 

3.3.2

eenovereenkomstmeteenfamilielidverwanttotdetweedegraadofeengezinslidvande
budgethouder 

Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertdeovereenkomstvia
mijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuw
persoonlijke-assistentiebudget. 

EXTRAINFORMATIE: 
● PersonendieindeVlaamseGemeenschaparbeidverrichtenalspersoonlijkeassistentvooreen
3
familielid,zijnwettelijkonderworpenaandesocialezekerheidvoorwerknemers. 
● Erzijn2optieswanneerfamilieledentewerkgesteldworden:ofwelviatakenovereenkomstofwelvia
arbeidsovereenkomst. 
● Alsbudgethouderbeslistuzelf,insamenwerkingmeteenbijstandsorganisatieen/ofsociaal
secretariaatwelkeoptievantoepassingis.Julliemoetengezamenlijkindefeitenbeoordelen:iser
gezagentoezicht,danwordtheteenarbeidsovereenkomst;isergeengezagsrelatie,danisheteen
takenovereenkomst. 
● UdeeltaanhetVAPHhetondernemingsnummervandebudgethoudermee(alsdebudgethouder
rechtstreeksassistententewerksteltviaeenarbeidsovereenkomstoftakenovereenkomst) 
● Belangrijk:Persoonlijkeassistentendieubetaaltmetwijk-werkofdienstencheques,mogengeen
bloed-ofaanverwantenzijntotindetweedegraad,geenlidzijnvanuwgezinnochdezelfde
hoofdverblijfplaatshebben. 
● DeRSZaanvaardtgeenovereenkomstenvanmantelzorgersineendienstbodecontract. 
● Vergoedingenvoorwoon-werkverkeervoorpersonendiewerkenviaeenarbeidsovereenkomst
kunnenmetPAB-middelenbetaaldworden.Vergoedingenvoordienstverplaatsingenkunnennietmet
hetPABbetaaldworden. 

3

Eenfamilieliddattotindetweedegraadverwantis(vader,moeder,kind,broer,zus,grootouder,kleinkind…)ofeenpersoondiedeel
uitmaaktvanhetgezin. 
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3.3.3

eenovereenkomstmeteeninterimkantoor 
Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertde
overeenkomstviamijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebesteding
vanuwpersoonlijke-assistentiebudget. 

3.3.4

eenovereenkomstmeteennatuurlijke–ofrechtspersoon 
Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertde
overeenkomstviamijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebesteding
vanuwpersoonlijke-assistentiebudget. 


EXTRAINFORMATIEIVMVERVOERSOVEREENKOMSTEN: 

● Alsuvooruwverplaatsingenberoepdoetopeenvervoersmaatschappijzoalseentaxibedrijfof
eenmindermobielencentrale,enuhebteenovereenkomstgesloten,dankuntudefactuurvan
hetvervoeronderdittypeovereenkomstregistreren. 
● Enkelverplaatsingskostenvoorvervoertijdenshetdagelijkslevenwordentoegestaan.Reiskosten,
kostendieualsbudgethoudermaaktinhetkadervanvakantie,zowelinbinnen-alsbuitenland
wordennietaanvaard(bv.vervoernaarvakantiebestemming). 
● Vergoedingenvoorwoon-werkverkeervoorpersonendiewerkenviaeenarbeidsovereenkomst
kunnenmetPAB-middelenbetaaldworden.Vergoedingenvoordienstverplaatsingenkunnenniet
methetPABbetaaldworden. 
● Hetisnietmogelijkuweigenkostenvoorhetgebruikvanhetopenbaarvervoerintebrengen. 

3.3.5

eenovereenkomstmeteenorganisatie/voorzieningdiepersoonlijkeassistententerbeschikking
stelt 

Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimunvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertdeovereenkomstvia
mijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuw
persoonlijke-assistentiebudget. 

EXTRAINFORMATIE: 
● UbezorgthetteamBudgetbesteding ooke enverklaringoverhetinkopenvanpersoonlijkeassistentie
viaeenorganisatie/voorzieningmetbetrekkingtotdetewerkstellingvanpersoonlijkeassistenten. 
● Metdieverklaringzegtdeorganisatie/voorziening: 
o datdedienstdePAB-inkomstenafzonderlijkinzijnboekhoudingzalopnemen; 
o datdedienstnietdooreenandereinstantiegesubsidieerdwordtomualspersoonmeteen
handicapteassisteren; 
o wiedepersoonlijkeassistentenzijnvandedienst; 
o datertussendedienstendeassistenteenovereenkomstis; 
o datdeassistenteenloonontvangt. 
● Alsudieorganisaties/voorzieningenwiltbetalenviahetPAB,moetueenovereenkomstmet
organisatie/voorzieningsluiten-zoalshierbovenomschreven-endewerkelijke(reële)kostprijs
betalen.Bv.Familiehulp,OCMW,gezinshulpviaziekenfonds,LandelijkeThuiszorg. 
● Ukuntookbeslissendeorganisaties/voorzieningenmeteigenmiddelentebetalen.Indatgevalbetaalt
udelagerebijdrage. 
3.3.6

eenovereenkomstvoorkortdurendverblijfineenmultifunctioneelcentrum(max.92dagen) 

Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertdeovereenkomstvia
mijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuw
persoonlijke-assistentiebudget. 

EXTRAINFORMATIE: 
● Ditkanvooreenperiode,aldannietaaneensluitend,vanmaximum92dagengedurendeeen
kalenderjaar. 
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●


Volgenderichtlijnenmoetengevolgdwordenbijhetbesprekenenopstellenvandeovereenkomst: 
o UmoetaandevoorzieningmeldendatueenPAB-budgethebt. 
o Ukuntalleendekostendiedevoorzieningaanrekentvoorzorgenondersteuning,betalen
metuwPAB.DezogenaamdehotelkostenkuntunietbetalenmetuwPABenmoetumet
eigenmiddelenbetalen. 


3.3.7

eenovereenkomstmeteenvergundezorgaanbiedervoor kortdurendewoon-ofdagondersteuning
(max.92dagen) 

Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertdeovereenkomstvia
mijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuw
persoonlijke-assistentiebudget. 

EXTRAINFORMATIE: 
● Ditkanvooreenperiode,aldannietaaneensluitend,vanmaximum92dagengedurendeeen
kalenderjaar. 

3.3.8

eenovereenkomstmeteenorganisatorvoorwijk-werken(wijk-werkcheques) 

Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertdeovereenkomstvia
mijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuw
persoonlijke-assistentiebudget. 

EXTRAINFORMATIE: 
● Unoteertophetregistratieformulierded
 atumwaaropde1stewijk-werkervoorukwamwerken. 
● Hetinschrijvingsdocumentisbeperktgeldig(1jaar).Vergeetdusnietomdeovereenkomstjaarlijks
opnieuwteregistreren. 
● Opgelet:nietalleaangebodenwijk-werktakenkunnenuitgevoerdwordenbinnenhetkadervanhet
PAB.UmoetzichhoudenaandetakendiemogelijkzijnbinnendePAB-regelgeving. 
●


3.3.9

eengebruikersovereenkomstmeteendienstenchequebedrijf 

Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertdeovereenkomstvia
mijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuw
persoonlijke-assistentiebudget. 

EXTRAINFORMATIE: 
● Deovereenkomstmoetafgeslotenwordentussendebudgethouderenhetdienstenchequebedrijf
(nietmetdeleveranciervandedienstencheques). 
● Alsbewijsbewaartuthuishetbankafschriftvandeoverschrijvingvandeaankoopvanuw
dienstencheques.Alsuuwaangekochtechequesvaneenbepaaldkalenderjaarnietkanopgebruiken
voordevervaldatum,kunnendeaangerekendeadministratievekostendoorhetdienstenchequebedrijf
nietbetaaldwordenmethetPAB. 
● AlsdepersoonaanwieeenPABwordttoegekend( verlengd)minderjarigis,moethet
inschrijvingsdocumentopn
 aamvandewettelijkvertegenwoordigerstaan. 
● Belangrijk:DeFODFinanciënneemtdeaankopenvanwijk-werkchequesendienstenchequesmet
geldenafkomstigvanhetPABnietinaanmerkingvoorbelastingvermindering.Wijk-werkchequesen
dienstenchequesdieumeteigenmiddelenbetaalt,komenwelinaanmerkingvoor
belastingvermindering.DedienstenchequesdieaangekochtwordenmethetPABmoetensteedsop
naamstaanvandebudgethouderofvanzijnofhaarwettelijkvertegenwoordiger.Eenpersoonmet
eenhandicapkanperjaarmaximaal2000dienstenchequesaankopen. 
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●

Voorkinderenmeteenhandicapkunnenbeideouderstheoretischsamenperjaar2500cheques
aankopen.Ominaanmerkingtekomenvoorhetaankopenvanhetverhoogdaantaldienstencheques,
kuntueenattestvaninschrijvingbijhetVAPHbekomenbijonzeprovincialekantoren. 

3.3.10 eenovereenkomstmeteenvrijwilligersorganisatie 
Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertdeovereenkomstvia
mijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuw
persoonlijke-assistentiebudget. 

EXTRAINFORMATIE: 
● VrijwilligerswerkbinnenhetPABisalleenmogelijkviaeenovereenkomstmeteenorganisatieerkend
voorvrijwillgerswerk.Debepalingenvandewetbetreffendederechtenvandevrijwilligersmoeten
ookbinnenhetPABnageleefdworden. 
● Opvolgendepuntenwensenwijuwaandachttevestigen: 
o Ukuntnietrechtstreekseenberoepdoenopvrijwilligersenhendaarvooreen
onkostenvergoedingbetalenmethetPAB.VrijwilligerswerkbinnenhetPABisalleenmogelijk
viaeenovereenkomstmeteenorganisatie.
o Hetisdetaakvandeorganisatieominformatietegevenaandevrijwilliger.Datkande
organisatiedoenonderdevormvaneeninformatienotadiedeorganisatiezelfkanopstellen. 

3.3.11 eenovereenkomstmeteenbijstandsorganisatievoorlidgelden/ofintensieveindividuelebijstand 
Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertdeovereenkomstvia
mijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuw
persoonlijke-assistentiebudget. 

3.3.12 eenovereenkomstinhetkadervanbijklussen 
Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertdeovereenkomstvia
mijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuw
persoonlijke-assistentiebudget. 

3.3.13 eenovereenkomstmeteenvergundezorgaanbieder(inclusiefmultifunctioneelcentrum) voor
kortdurendemobieleenambulantebegeleiding. 

Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertdeovereenkomstvia
mijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuw
persoonlijke-assistentiebudget. 

EXTRAINFORMATIE: 
● Hetinkopenvankortdurendemobiele(dehulpverlenerkomtnaarutoe)enambulantebegeleiding(u
verplaatstzichnaardehulpverlener)bijeenvergundezorgaanbieder(inclusiefmultifunctioneel
centrum)isbegrensdtot36mobielebegeleidingenof51ambulantebegeleidingenperkalenderjaar. 

3.3.14e
 enovereenkomstmeteengeregistreerdgroenezorginitiatiefvoorkortdurendedagondersteuning 
Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertdeovereenkomstvia
mijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuw
persoonlijke-assistentiebudget. 

EXTRAINFORMATIE: 
● Ditkanvooreenperiode,aldannietaaneensluitend,vanmaximum92dagengedurendeeen
kalenderjaar. 
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3.3.15e
 enovereenkomstmeteengeregistreerdouderinitiatiefvoorkortdurendedagondersteuningof
kortdurendverblijf 
Bijdittypeovereenkomstmoetudeminimumvereistenvolgenuitpunt3.2.Uregistreertdeovereenkomstvia
mijnvaph.beofviahetformulier‘eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuw
persoonlijke-assistentiebudget. 

EXTRAINFORMATIE: 
● Ditkanvooreenperiode,aldannietaaneensluitend,vanmaximum92dagengedurendeeen
kalenderjaar. 

4

WAT K AN E N W
 AT K AN N IET M
 ET E EN PAB? 
4.1 Waarvoork anike
 enP
 ABg ebruiken? 

UkuntmethetPABeenofmeerderepersoonlijkeassistentenaanwervendieassistentieverlenenophetvlak
van: 
● huishoudelijkeactiviteitendiebehorentothetdagelijksleven(bv.poetsenvandewoning,bereiden
vanmaaltijden,strijken…) 
● lichamelijkeactiviteiten 
● dagactiviteiten 
● verplaatsingen 

Voorbovenvermeldeactiviteitenkanzowelpraktische,inhoudelijkealsorganisatorischehulpen/of
ondersteuning. 

● school,vrijetijd,thuisenophetwerk 
Hiervoorkanenkelpraktischehulpen/ofondersteuningbijhandelingenvanhetdagelijksleven
(bijvoorbeeldboekentasuitladen). 
● agogischeoforthopedagogischebegeleiding(dusspecifiekinspelendopdebeperkingen)en/of
ondersteuningvandepersoonmeteenhandicapen/ofzijnouders) 

DaarnaastkanuhetPABaanwendenomkortdurendeondersteuningintekopen: 
● kortdurendverblijfineenmultifunctioneelcentrum 
● kortdurendedag-ofwoonondersteuningbijeenvergundezorgaanbieder 
● kortdurendedagondersteuningineengeregistreerdgroenezorginitiatief 
● kortdurendedagondersteuningofkortdurendverblijfineenouderinitiatief 

Bovenvermeldeondersteuningkaningekochtwordentoteenmaximumvan92dagen,aldanniet
aaneensluitend,perkalenderjaar. 

● kortdurendemobieleen/ofambulantebegeleidingbijeenvergundezorgaanbieder(metinbegripvan
multifunctioneelcentrum) 

Deze1-op-1ondersteuningisintekopentoteenmaximumvan36mobielebegeleidingenof51ambulante
begeleidingenperkalenderjaar. 

4.2 Waarvoork anike
 enP
 ABN
 IETg ebruiken? 
HetPABdientn
 ietvoor: 

● activiteitenaandewoningzoals:schilderen,behangen,uitvoerenvanrenovatiewerkenaandewoning,
verhuizen,tuinaanleg… 
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●
●

deaankoopvanhulpmiddelenincl.inhurenvandoorhetVAPHgoedgekeurdeurendoventolk
(niet-subsidieerbaretolkurenVlaamsegebarentaalkunnenwelmetPABvergoedworden) 
medischeenparamedischebehandelingen,onderzoekenoftherapieëndieonderdebevoegdheidvan
hetRIZIVvallen,ongeachthetfeitofzeterugbetaaldwordenofniet. 


Therapieënkunnenn
 ietmethetPABbetaaldworden. 

VoorbeeldenvanmedischeverstrekkingendienietbetaaldkunnenwordenmethetPAB: 

● geneeskundigeverstrekkingen: 
o technischegeneeskundigeverstrekkingen(gewonegeneeskundigehulpwaaronder
psychotherapiedoorartsen) 
o tandverzorging 
o kinesitherapie 
o verpleegkundigeverstrekkingen 
o verlossingen 
o specialegeneeskundigeverstrekkingen(anesthesie,reanimatie,heelkunde,medische
beeldvorming,radiotherapie,inwendigegeneeskunde,dermato-venereologie,fysiotherapie,
klinischebiologie) 
o logopedie 
● revalidatieverstrekkingenvianomenclatuur: 
o orthoptie 
o diëtiek-enpodologieverstrekkingen 
o revalidatiehartpatiënten 
o parentalevoedingtenhuize 
● revalidatieverstrekkingenviaovereenkomsten: 
o zuurstoftherapieaanhuis 
o chronischebeademingthuis 
o locomotorischerevalidatie(omvatmedischeverstrekkingenenverstrekkingenvan
kinesitherapeuten,paramedischemedewerkers,psychologen,ergotherapeutenensociale
werkers) 
o revalidatietaal/spraak/stem(arts,psycholoog,logopedie,audiologie,kinesitherapie,
ergotherapie,psychomotorischetherapie,sociaalwerker) 
o revalidatiementaal/gedrag(idemalsvorige+opvoeder) 
o visuelerevalidatie(arts,psychomotorischetherapie,low-visiontherapie,ADL-therapie,
psycholoog,sociaalwerker) 
o psychosocialerevalidatie(arts,psycholoog,ergotherapeut,sociaalwerker…) 
o revalidatiebijverslaafden 
o psychotischekinderen(ondermeerbijautisme) 
o dagcentrapalliatieveverzorging(arts,verpleegkundige,psycholoog,sociaalwerker) 

UkunthetPABookn
 ietgebruikenvoor: 

● privé-budgetbegeleiding(bv.OCMW-begeleiding)(Opgelet:budgetbegeleidingbijhetPABviaintensieve
bijstanddooreenbijstandsorganisatieiswelmogelijk.) 
● heteigenlijkeonderwijs(bv.lesgeven)endeeigenlijketewerkstelling(depersoonlijkeassistentmaghet
werknietdoenindeplaatsvandebudgethouder.) 
● psychologischebegeleiding 

4.3 Waarm
 agikm
 ijnP
 ABn
 oginzetten? 
UkunthetPABcombinerenmet: 

● dagopvangineenmultifunctioneelcentrum(MFC)daterkendisdoorhetVAPHofeenandereoverheid. 
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Concreet: 
● AlsunahettoekennenvanuwPABbeslistomuwPABalsnogtec ombinerenmeteenMFC,moetudat
schriftelijkmeldenaanhetteamBudgetbesteding. 
● Alserw
 ijzigingenoptredenmetbetrekkingtotdecombinatie(bijvoorbeeldhetaantaldagendatu
combineert),moetudatookonmiddellijks chriftelijkmeldenaanhetteamBudgetbesteding. 

Udoetdatinbeidegevallenaandehandvanhetformulier‘Meldingvandecombinatievanhet
persoonlijke–assistentiebudget(PAB)metanderezorgvormen’.Ukuntdatformulierterugvindenoponze
websitew
 ww.vaph.be-PAB-formulierenofaanvragenviab
 udgetbesteding@vaph.beo
 f022493000. 

UwPABwordtaangepastrekeninghoudendmethetaantaldagendatugebruikmaaktvanhetMFC.Umaghet
PABcombinerenmeteenMFC,maaruwassistentkanerniettewerkgesteldworden.Debegeleidersvanhet
MFCvoerendetakenvanpersoonlijkeassistentenuit.Bijvoorbeeld:begeleidingbijtoiletbezoek,eten…Uw
persoonlijkebijdragevoorhetMFCmagunietbetalenmethetPAB. 

UkuntuwPABookinzettenvoor: 

● kortdurendverblijfineenmultifunctioneelcentrum(max.92dagenperkalenderjaar) 
● kortdurendedagondersteuningofwoonondersteuningbijeenvergundezorgaanbieder(max.92dagen
perkalenderjaar) 
● kortdurendedagondersteuningbijeengeregistreerdgroenezorginitiatief(max.92dagenper
kalenderjaar) 
● kortdurendedagondersteuningofkortdurendverblijfbijeenouderinitiatief(max.92dagenper
kalenderjaar) 
● kortdurendemobieleenambulantebegeleidingbijeenvergundezorgaanbieder(inclusief
multifunctioneelcentrum)(max.36mobiele/51ambulantebegeleidingen) 
● eenmaatwerkbedrijf(deassistentmagerniettewerkgesteldworden) 
● opleidingentewerkstelling(beslistdoorhetVAPHengesubsidieerddoordeVDAB)bv.CAO26,premie50+
enVOP(=Vlaamseondersteuningspremie).Eenvoorbeeld:PAB-assistentieineensocialewerkplaatsis
mogelijk. 
o DePAB-budgethouderkaneenassistentindienstnemendiewerktonderCAO26,VOPofeen
50-plusser.Deloonsubsidiedieaandewerkgever-budgethoudervanuitdeoverheidbetaald
wordt,moetvolledighergebruiktwordenvoordirectekosten(loonkosten,socialezekerheid
…).Alsdesubsidieniethergebruiktwordt,zaldiedoorhetVAPHteruggevorderdworden. 
o AlsuwpersoonlijkeassistenttewerkgesteldwordtmeteenVOP,CAO26ofals50-plusser,
moetudatduidelijkvermeldenopdeovereenkomst. 
● eenovereenkomstmeteenpleegouderalsassistent 



4.4 Waark anikm
 ijnP
 ABN
 IETinzetten? 
UkunthetPABnietinzettenvoor: 

● eenobservatie-enbehandelingscentrum 
● eenlangdurigverblijfineenmultifunctioneelcentrum(MFC) 
● rechtstreekstoegankelijkehulp(RTH)dooreenMFCofVZA 
● depremievandezorgverzekering 
Concreet: 
Alsuineenvanbovenvermeldevoorzieningenv erblijftofergebruikvanmaakt,moetuzichlatenu
 itschrijven
endevoorzieningv erlatenvoorustartmetuwPAB.Ukuntweleenovereenkomstsluitenmeteenvan
bovenvermeldedienstenomviahenassistentieinuwthuissituatieteverkrijgen. 
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5

VIA4-MAATREGELEN 
5.1 WatisV
 IA4
 ? 

IndeVIA4-akkoordenwerdeneenaantalmaatregeleningevoerdomhetstatuutvandepersoonlijkeassistent
teverbeteren. 

Alsu(een)persoonlijkeassistent(en)tewerksteltviaeenarbeidsovereenkomst,moetu: 
a) minstenshetsectoraalminimumloonPC319.01betalen(12,2732eurobruto) 
b) devergoedingvoorverplaatsingenwoon-werkverkeervanuwassistentbetalenovereenkomstigPC
319.01; 

Hetgaatdusoverbudgethoudersdiezelfwerkgeverzijnenzichvoorhunloonadministratiemeestallaten
bijstaandooreensociaalsecretariaat.DeVIA4-middelenzijnenkelv antoepassingopeenrechtstreekse
arbeidsovereenkomst.Alleandereovereenkomstengeveng eenrechtopVIA4-middelen:o
 ok
takenovereenkomstenzullenvanaf2022géénrechtmeergevenopVIA4-middelen. 

LoonkostenuiteenrechtstreeksearbeidsovereenkomstdierechtgevenopVIA4-middelen: 
● loonfichesvandeassistent 
● facturenvanhetsociaalsecretariaat(RSZ/bedrijfsvoorheffing/beheerskosten) 
● creditnota’s,maaltijdcheques,kosteni.v.m.vakantiegeldeneindejaarspremie,eventueleopzegkosten 

Kostenuiteenrechtstreeksearbeidsovereenkomstdieg eenrechtgevenopVIA4-middelen: 
● preventieenbeschermingophetwerk 
● dearbeidsongevallenverzekering 
● ecocheques 
● sport-encultuurcheques 
● cadeaucheques 
● eenmaligepremie 


5.2 UitbetalingV
 IA4
 ? 

HetisnietomdaturechthebtopdeVIA4-middelen,datuzeookeffectiefgestortkrijgt.DeVIA4-middelenzijn
nietjaaroverschrijdend. 

Alsblijktdatubinnenuwjaarbudgetgeblevenbent,wordengeenVIA4-middelengestort. 
KostendieuregistreertbovenhetjaarbudgetendierechtgevenopVIA4-middelen,wordenonmiddellijk
uitbetaald. 

Viamijnvaph.bekuntuuwtotalebudgetinclusiefdeVIA4-middelenraadplegen.Hettotalebedraggetoondop
debudgetlijnisdusinclusiefuwrechtopVIA4-middelen. 

NaarmateukostenregistreertdierechtgevenopVIA4,zalhettotalebedragvanuwbudgetlijnverhogen. 

Hetresterendebedragdatzichtbaarisopuwbudgetlijn,ishetmaximumbedragdatunogaankostenkunt
registreren. 

Ukuntmaximum7 %aanVIA4-middelenontvangenengebruikenvoorkostenbinnenuwjaarbudget.Kosten
bovenhetjaarbudgetendeVIA4-middelenmoetumeteigenmiddelenbijpassenopuwPAB-rekening. 
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6

VIA5-M
 AATREGELEN 

IndeVIA5-akkoordenwerdvastgelegddatelkebudgethouderdieeenrechtstreekse a rbeidsovereenkomst
heeftmeteenpersoonlijkeassistent,vanaf2019verplichtisomeeneindejaarspremietebetalenaanzijn 
persoonlijkeassistent. 
Ubetaaltdeeindejaarspremiemetuwpersoonlijke-assistentiebudget(PAB).Umoetminstensde
eindejaarspremiebetalendieindecao(collectievearbeidsovereenkomst)isvastgesteld.Hetstaatunatuurlijk
vrijomeenhogereeindejaarspremietebetalen. 
HetVAPHverstuurtjaarlijksmededelingenaanbudgethoudersoverdeVIAmaatregelenwaarindemeest
recentecao’senbijhorendebedragenwordenvermeld:ukandezeh
 ierterugvinden. 
Omdeeindejaarspremievooruwpersoonlijkeassistentteberekenen,kuntuzichrichtentotuwsociaal
secretariaat. 
Uregistreertdekostenvoordeuitbetalingvaneeneindejaarspremieonderdearbeidsovereenkomstvanuw
persoonlijkeassistent. 
HettotaalbedragvanuwPAB zalverhoogdwordenmethetbedragvandetegemoetkomingvoordeuitbetaling
vaneeneindejaarspremie. 
Letop:Alsueenfamilielidtotde2egraadtewerksteltviaeent akenovereenkomst,bentunietverplichtomeen
eindejaarspremietebetalen.UzultalsbudgethoudervanhetVAPHgeentegemoetkomingontvangenvoorhet
personeeldatutewerksteltviaeentakenovereenkomst. 

7

INDIENEN V AN D E K OSTEN 
7.1 Waaromm
 oetu
 d
 ek ostenk unnenb
 ewijzen? 

HetVAPHkandeovereenkomstendiedebudgethouderheeftgeslotenbijdebestedingvanzijnbudgetende
bewijzenvandemeegedeeldekostenopvragenbijdebudgethouder. 
HetVAPHvoertsteekproefcontrolesuitomutijdigfeedbacktekunnengevenoverdecorrectetoepassingvan
debestedingsregelsvanhetpersoonlijke-assistentiebudget. 

Hetisverplichtomalleoriginelebewijzenvanuwdirectekosteng edurende7jaarthuistebewaren.Umoetde
bewijsstukkenopvraagvanhetVAPHofZorginspectievoorleggen.HetVAPHzalsteekproefsgewijs
bewijsstukkenhorendbijeenofmeerderekostenstatenopvragen.OokZorginspectiecontroleerttijdenshaar
inspectiebezoekendebewijzenvoordeingediendekosten. 

AlsuuwPABgebruiktvoorzakenwaarvoorhetPABnietbedoeldisen/ofukuntuwuitgavennietbewijzen,dan
zalhetVAPHdiekostennietaanvaarden.Uzultdiekostenmetuweigenmiddelenmoetenbetalen. 

7.2 Hetv erschilt ussend
 irectek ostene
 nv rijb
 esteden( vroegereindirectek osten) 
Ukuntuwbudgetbestedenaandirectekostenendaarnaastis eengedeeltevrijtebestedenaanzorgen
ondersteuning. 
Directekosten 
Directekostenzijnkostendierechtstreeksvoortvloeienuitdetaakalswerkgever/opdrachtgever. 
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Bijvoorbeeld:hetloonvandepersoonlijkeassistent,dekostenvoorwoon-werkverkeervandepersoonlijke
assistent,dekostenvoorwoon-werkverkeervandewijk-werker,dewerkgevers-enwerknemersbijdragen,de
verplichteverzekeringendieinhetkadervanhetwerkgeverschapafgeslotenmoetenworden,dekostenvoor
eensociaalsecretariaat.Ookeventueleopleidingenvoordepersoonlijkeassistentinfunctievanzijntaakzijn
directekosten. 

Binnendedirectekostenonderscheidenweophetkostenstaatformulier: 
- kostendierechtgevenopVIA4-middelen 
- niet-VIA4-kosten. 

WelkekostenrechtgevenopVIA4-middelenkuntuterugvindenindeel6. 
Vrijbesteden(vroegereindirectekosten) 

Maximum5%vanuwjaarbudgetisvrijtebestedenaanzorgenondersteuning.Debestedinghoeftniet
verantwoordteworden. 

Voorbeelden:eenbioscoopticketvandepersoonlijkeassistent,reis-enverblijfskostenvandeassistent,ookvan
devrijwilligers,kantoorkostenvandebudgethouder,telefoonkostenvandebudgethouder,kosten
boodschappendienst,geschenkenengeschenkcheques,bankkostenenintresten. 

7.3 Hoed
 ientu
 u
 wk ostenin?  
7.3.1

Viamijnvaph.be 

UkuntopdewebsitevanhetVAPHw
 ww.vaph.beopeeneenvoudigemanieruwPAB-kostenindienenviahet
e-loketmijnvaph.be.D
 iewerkwijzemaakteensnellereterugbetalingvandePAB-kostenmogelijk.Ukuntop
verschillendemaniereninloggeninmijnvaph.be.Kiestuervoorominteloggenviauwelektronische
identiteitskaart,dankuntudekostenvoordeaankoopvandekaartlezerinbrengenalsvrijbesteedbaardeel. 

Meerinfovindtuindehandleidingvanmijnvaph.be. 
7.3.2

Viaeenkostenstaatformulier 

UbezorgteenlijstvanuwkostenaanhetVAPHviahetkostenstaatformulier. 
Uiterlijk30dagennaontvangst-/(post)datumengoedkeuringvanuwingediendekostenstaatzullenukosten
terugbetaaldwordenviadeapartePAB-rekening. 

Hetisbelangrijkdathettotaalvanuwingediendekostentijdenseenkalenderjaaruwjaarbudgetniet
overschrijdt.Wanneerdattochgebeurt,moetudekostendieumaaktbovenopuwbeschikbaarjaarbudget(+
eventueleVIA4-middelen:ziepunt5)meteigenmiddelenbetalen.BijstopzettingvanhetPABwordtereen
eindafrekeningopgemaaktnaontvangstvandelaatstekostenstaat. 

7.3.3
●
●

●

Bijkomendeinformatieoverhetindienenvankosten 
OmrechttehebbenopVIA4-middelen,moetudekostenvanuiteenrechtstreekse
arbeidsovereenkomstnoterenindedaartoevoorzienekolomophetkostenstaatformulier. 
Deingediendekostenopuwkostenstaatzijnjaargebonden.Eengoedeomschrijvinginzakede
ingediendekostenisbelangrijk.Bijdeindieningvanuwkostenstaatvragenwijubijdeomschrijving
vandekostengoedtenoteren: 
● omwelkekostensoorthetgaat,bv.loonkosten; 
● deperiodewaaropdekostenbetrekkinghebben; 
● denaamvandeassistent,bijvoorbeeld:nettoloonJanJanssensjanuari2019 
Dekostenmoeteningediendwordenbinnendeperiode/hetjaarwaaropzebetrekkinghebben. 
● Voorbeelden:loonbrieven,facturenregulierediensten/kortdurendverblijf,
arbeidsongevallenverzekering,facturenvanzelfstandigen,facturensociaalsecretariaat. 
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Terugbetalingen(creditnota’s)en/ofafrekeningendievoortvloeienuitdezekosten,moeten
ingediendwordenbinnendeperiode/hetjaarwaaropzebetrekkinghebben. 
Alsuineenlopendbudgetjaarbijkomendekostenofterugbetalingenmoetindienenvooreen
voorgaandbudgetjaar,moetueenapartekostenstaatopsturenmetvermeldingperiode/jaarwaarop
zebetrekkinghebben.Dekostenofterugbetalingenzullendanverrekendwordennaardieperiode. 
● Bijvoorbeeld:Debetalingvandepremievandearbeidsongevallenverzekering2020dientuin
in2020,ookalbetaaldeudiein2019. 
●

●

7.3.4

Wanneerverzendtudekostenstaat? 

Ukuntperkalenderjaaronbeperktkostenstatenindienen.Ukuntdekostenstatenvooreenkalenderjaar
indienentot1april vanhetdaaropvolgendejaar.Bijvoorbeeld:kostenstatenvoor2020 kuntutot1april2021
indienen. 
Uitzonderlijkkuntukostenstatenookna1aprilvanhetdaaropvolgendekalenderjaarindienen,tottweejaar
later.Bijvoorbeeld:kostenstatenvoor2020kuntuuitzonderlijktot1april2023indienen.Umoetwelgrondig
motiverenwaaromudiekostenlaattijdigindient. 

HetVAPHaanvaardtenkeleenlaattijdigeindieningomwillevanvolgenderedenen: 
● Defactuurwerdlaattijdigontvangenbijhetafhandelenvandekostenvaneen
arbeidsongevallenverzekering 
● Debudgethouderwasopgenomenineenziekenhuisofrevalidatiecentrumindemaandmaart 
● Debijstanddooreenbijstandsorganisatieislaattijdignaaraanleidingvaninspectieofexpostcontrole 
● Delaattijdigingevoerdekostkomtvoortuitvaststellingenvanzorginspectieofexpostcontrole 
● Erwasbetwistingoverhetcontractendaarvanwerderbewijstoegevoegd 
● Erwordenlaattijdigekosteningediendnaofwegensafrekeningvaneencashbudget. 


Elkvandezeredenenmoetgestaafdwordenmetdocumentatieenbewijslast. H
 etVAPHonderzoekt
danofereenuitzonderingopdedeadlinekantoegestaanwordenendekostenkunnenaanvaardworden. 

7.4 Welked
 irectek ostenw
 ordenina anmerkingg enomenv oord
 eb
 estedingv anu
 w
PAB? 
7.4.1

eenarbeidsovereenkomstmeteenindividuelebegeleiderofstudent 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

loonvaneenindividuelezorgaanbiederofstudent 
extralegalevoordelenvoordewerknemer:maaltijdcheques 
factuurvaneensociaalsecretariaat 
verplichteeindejaarspremie* 
premiesvanwelkeaardook(maximum1overeengekomen)gemiddeldmaandloon)** 
kostenvoorpreventieenbeschermingophetwerk 
arbeidsongevallenverzekering 
opleidingskostenvandeindividuelezorgaanbieder 
extralegalevoordelenvoordewerknemer:ecocheques 
extralegalevoordelenvoordewerknemer:sport-encultuurcheques 
extralegalevoordelenvoordewerknemer:consumptiecheques 
geschenkofgeschenkcheque(maximum40euro) 
▪ Voordeandereassistenten(bijvoorbeeldvrijwilligers,assistentenviadienstencheques,
thuishulp) kanditenkelbetaaldwordenviahetvrijbesteedbaardeel. 
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Opgelet:
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 aandloonz ijn. 

7.4.2

eenovereenkomstmeteenfamilielidverwanttotdetweedegraadofeengezinslidvande
budgethouder 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

7.4.3

eenovereenkomstmeteeninterimkantoor 
●
●

7.4.4

factuurvaneenVAPH-zorgaanbieder(uitgezonderdeigenbijdrage) 

eenovereenkomstmeteenvergundezorgaanbiedervoor kortdurendewoon-ofdagondersteuning
(max.92dagen) 
●

7.4.8

factuurvandeorganisatie/voorzieningdiepersoonlijkeassistentterbeschikkingstelt 

eenovereenkomstvoorkortdurendverblijfineenmultifunctioneelcentrum 
●

7.4.7

factuurvaneennatuurlijkeofrechtspersoon 
niet-gesubsidieerdetolkurenvaneentolkVlaamsegebarentaal(devervoerskostenvande
tolkkunnennietmethetPABbetaaldworden) 

eenovereenkomstmeteenorganisatie/voorzieningdiepersoonlijkeassistententerbeschikking
stelt 
●

7.4.6

factuurvaneeninterimkantoor 
administratiekosteninterimkantoor 

eenovereenkomstmeteennatuurlijkeofrechtspersoon 
●
●

7.4.5

loonvaneenindividuelezorgaanbiederofstudent 
extralegalevoordelenvoordewerknemer:maaltijdcheques 
factuurvaneensociaalsecretariaat 
premies,vanwelkeaardook:maximum1(overeengekomen)gemiddeldmaandloon 
arbeidsongevallenverzekering 
kostenvoorpreventieenbeschermingophetwerk 
opleidingskostenvandeindividuelezorgaanbieder 
extralegalevoordelenvoordewerknemer:ecocheques 
extralegalevoordelenvoordewerknemer:sport-encultuurcheques 
extralegalevoordelenvoordewerknemer:consumptiecheques 
geschenkofgeschenkcheque(maximum40euro) 
▪ Voordeandereassistenten(bijvoorbeeldvrijwilligers,assistentenviadienstencheques,
thuishulp) kanditenkelbetaaldwordenviahetvrijbesteedbaardeel. 

factuurvaneenVAPH-zorgaanbieder(uitgezonderdeigenbijdrage) 

eenovereenkomstmeteenorganisatorvoorwijk-werken(wijk-werkcheques) 
●
●

aankoopwijk-werkcheques 
lidgeldvanhetwijk-werkkantoor 
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7.4.9

eengebruikersovereenkomstmeteendienstenchequebedrijf 
●
●
●

aankoopdienstencheques 
verplaatsingskostendienstenchequebedrijf 
administratiekostendienstenchequebedrijf 

7.4.10 eenovereenkomstmeteenvrijwilligersorganisatie 
●

●
●

vrijwilligersvergoeding 
Debetalingvaneenreëlekostenvergoedingofeenforfaitairekostenvergoedingaande
vrijwilligersdientuondereenovereenkomstmeteenvrijwilligersorganisatiein.  
● Dereëlekostenvergoedingisonbegrensd. 
● Deforfaitairekostenvergoedingmagperpersoonmaximaal35,41europerdagen
1416,16euroin2021bedragen.  
● Vervoerskostenvoorverplaatsingentijdensdewerkurenkunneningebrachtworden
ondereenovereenkomst.  
● Consumptie-entoegangstickets,reis-enverblijfskostenvanvrijwilligerszijnreële
kostendieuaanuwvrijwilligermagbetalenvolgensdevrijwilligerswetgeving.Die
kostenwordendoorhetVAPHechternietaanvaardondereen
vrijwilligersovereenkomst.Umoetdiebetalenmetuwvrijbesteedbaardeel.  
lidgeldvaneenvrijwilligersorganisatie 
administratiekosten/verzekeringskostenaangerekenddoordevrijwilligersorganisatie 

7.4.11 eenovereenkomstmeteenbijstandsorganisatievoorlidgelden/ofintensieveindividuelebijstand 
● factuurvaneenbijstandsorganisatievoorintensieveindividuelebijstand 
● lidgeldvaneenbijstandsorganisatie 


7.4.12 eenovereenkomstmeteenvergundezorgaanbieder(inclusiefmultifunctioneelcentrum) voor
kortdurendemobieleenambulantebegeleiding(max36mobiele/51ambulantebegeleidingen). 
factuurvaneenVAPH-zorgaanbiedervoorkortdurendemobieleenambulantebegeleiding
(uitgezonderdeigenbijdrage) 

7.4.13 e
 enovereenkomstmeteengeregistreerdgroenezorginitiatiefvoorkortdurendedagondersteuning
(max.92dagen) 
factuurvaneengroenezorginitiatief 
7.4.14 eenovereenkomstmeteengeregistreerdouderinitiatiefvoorkortdurendedagondersteuningof 
kortdurendverblijf(max.92dagen) 
factuurvaneengeregistreerdouderinitiatiefvoorkortdurendedagondersteuning/kortdurendverblijf

8

OVERGANG M
 INDERJARIGEN N AAR M
 EERDERJARIGEN 

Alsuminderjarigbenteneenpersoonlijke-assistentiebudget(PAB)hebtenuuwondersteuningverderwilt
zettenalsumeerderjarigbent,danmoetudeaanvraagprocedurevooreenpersoonsvolgendbudget(PVB)
doorlopen.HetVAPHlichtuinoverdiemogelijkheidviaeenbriefdieuontvangtinhetjaardatu18jaarwordt.
Alsupasnauw18deverjaardageentoekenningvaneenpersoonlijke-assistentiebudgetontvangt,dankrijgtu
kortdaarnaeenbriefmetdemeldingdatudeoverstapkuntmakennaareenpersoonsvolgendbudget. 
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Hetisbelangrijkdatudeaanvraagprocedurevooreenpersoonsvolgendbudgetopstartvóóruw22ste
verjaardag.Datbetekentdatuminimaaluwondersteuningsplanmoetindienenvooruw22steverjaardag.De
procedurevolgtdereguliereaanvraagprocedureenzieteruitalsvolgt: 
o Udoorloopteenprocesvanvraagverhelderingwatresulteertindeopmaakvaneen
ondersteuningsplanpersoonsvolgendbudget. 
o Eenerkendmultidisciplinairteam(MDT)objectiveertdehandicapendeondersteuningsnood,
maakteenmultidisciplinairverslagopenstelteenbudgetcategorievoor. 
o HetVAPHwijstopbasisvandiegegevenseenbudgetcategoriepersoonsvolgendbudgettoe. 

Deaanvraagprocedureispasdoorlopenwanneerueendefinitievebeslissingtottoewijzingvaneen
persoonsvolgendbudgethebtontvangenvanhetVAPH. 

PasnadatudebeslissingvanhetVAPHoverdetoewijzingvaneenpersoonsvolgendbudgethebtontvangen,zal
uwpersoonlijke-assistentiebudgetomgezetwordenineen‘persoonsvolgendbudgetnajeugdhulp’,zodatuuw
ondersteuningkuntverderzetten. 

Opgelet:alsuernietinslaagtomdeaanvraagprocedurevooreenpersoonsvolgendbudgettedoorlopen,dan
behoudtuhetrechtopeenautomatischeterbeschikkingstellingvaneenbudget.Maar,indeperiodetussenuw
22steverjaardagendebeslissingomeenbudgettoetewijzen,zultunietbeschikkenovereen
persoonlijke-assistentiebudgetofeenpersoonsvolgendbudget. 

Eenpersoonsvolgendbudgetkannaarkeuzeincasheninvoucherwordeningezet. 

STOPPEN M
 ET U W PAB 

9

9.1 Alsu
 a ls tarttem
 etu
 wP
 AB 
Alsunietlangergebruikwiltmakenvanuwbudget,dandeeltuaanhetVAPHmeevanafwelkedatumugeen
gebruikmeerwiltmakenvanhetbudget. 
Umaakteenlaatstekostenstaatopmetvermeldingvanallekostendieunogniethebtmeegedeeldtotopde
datumvanstopzetting,metinbegripvandewettelijkverplichteopzegvergoedingen.Naontvangstvande
laatstekostenstaatmaakthetteamBudgetbestedingvanhetVAPHdeeindafrekening. 
HetVAPHbetaaltdebedragentothetjaarlijksbudgetvolledigisopgebruikt. 
Wanneerustoptmethetgebruikvanuwbudgetdanbetaaltuhetterugvorderbarevoorschotterugaanhet
VAPH. 
AlsuvóórdetoekenningvanuwPABineenVAPH-voorzieningverbleefenustoptmetuwPAB,wordtgeen
overgangsmaatregelvoorzien,nocheenplaatsindevoorzieningvrijgehouden.AlsulateropnieuweenPAB
wilt,moetudevolledigeproceduredieopdatogenblikvantoepassingis,doorlopen. 

9.2 Bijo
 verlijden 
Alsdepersoonmeteenhandicapoverlijdt,dankunnendeerfgenameneenkostenstaatbezorgenaanhet
agentschapmetvermeldingvan: 
●

●

allekostenvoorzorgenondersteuningtotopdedatumvanhetoverlijdenvandepersoonmeteen
handicap: 
● dienognietwerdenmeegedeeldaanhetagentschap; 
● metinbegripvanverbrekingsvergoedingen. 
kostendieverbandhoudenmethetafsluitenvanhetadministratiefdossier 
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NaontvangstvandekostenstaatmaakthetteamBudgetbestedingvanhetVAPHdeeindafrekening.HetVAPH
betaaltdebedragentothetjaarlijksbudgetvolledigisopgebruikt. 
Bijoverlijdenvandepersoonmeteenhandicap,kanmaximaaleenvierdevanhetPABbesteedwordenaan
verbrekingsvergoedingen. Alsaandehandvankostenstatenaangetoondwordtdathetjaarbudgetnietvolstaat
omdeverbrekingsvergoedingentebetalen,dankanhetVAPHmaximaaleenvierdevanhetbedragextra
toekennenomdeverbrekingsvergoedingentebetalen. 
HetteamBudgetbestedingbezorgtaandeerfgenaame enattestwaarinverklaardwordtdatdegeldenvanhet
PABnietinhetvermogenkomenvandeoverledene.Datattestkanhijbezorgenaandenotarisen/ofde
financiëleinstelling. 

10

HERZIENING 

10.1 Toenamev and
 ez orgbehoefte 





Ukuntuwherzieningaanvragenviadeintersectoraletoegangspoort(ITP). 
RegioAntwerpen 

036145150 

RegioLimburg 

011303140 

RegioOost-Vlaanderen 

092761800 

RegioVlaams-BrabantenBrussel 

016666000 

RegioWest-Vlaanderen 

050247185 

act.antwerpen@opgroeienbe 

act.limburg@opgroeien.be 

act.oostvlaanderen@opgroeien.be 

act.vlaamsbrabantbrussel@opgroeien.be 

act.westvlaanderen@opgroeien.be 


Ukuntdieherzieningenkelaanvragenwanneerereen‘s terketoenamevandezorgbehoefte’plaatsvindt.
Daarvankansprakezijnwanneererb
 lijvendewijzigingenoptredenmetbetrekkingtotuwhandicapalsookmet
betrekkingtotuwgezinssituatie/leefsituatie.Alsergeensterketoenamevandezorgbehoefteoptreedt,kuntu
geenaanvraagtotherzieningindienen.

10.2 Herzieningenm
 etb
 etrekkingt otc ombinatie 
Bij elke wijziging in combinatie moet u het formulier ‘Melding van de combinatie van het
persoonlijke-assistentiebudget (PAB) met andere zorgvormen’ en bijlage invullen,ondertekenen en aan het
teamBudgetbestedingbezorgen. 

HerzieningeninzakecombinatieswordenadministratiefafgehandelddoorhetVAPH.Bijiedereherziening
inzakecombinatiegaatdebeslissingomtrentdeaanpassingvandebudgethoogteinvanafdeeerstedagvande
maandvolgendopdedatumvandestopzetting,opstartofgewijzigdecombinatie. 
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11
●
●
●
●
●
●
●

BIJLAGEN 
hetformulier‘Persoonlijke-assistentiebudget(PAB)startenmetmijn(cash)budget 
hetformulier‘Eenovereenkomstregistrerenvoordebestedingvanuwpersoonlijke-assistentiebudget’ 
hetformulier‘Meldingvandecombinatievanhetpersoonlijke-assistentiebudget(PAB)metandere
zorgvormen’ 
hetformulier‘Meldingvanwijzigingeninverbandmeteenpersoonlijke-assistentiebudget’ 
eenmodelvaneen‘Verklaringoverhetinkopenvanpersoonlijkeassistentieviaeenvoorziening’ 
hetformulier‘Kostenstaatvoorhetpersoonlijke-assistentiebudget’ 
hetformulier‘Machtigingvoordetewerkstellingvaneenminderjarigeinhetkadervanhet
persoonlijke-assistentiebudget(PAB)’ 


Uvindtbovenstaandedocumentenelektronischopw
 ww.vaph.be/pab. 



25 




