
Hoe werken met deze kostenstaat? 

In het tabblad jaaroverzicht vul je bij de start van het jaar bovenaan jouw totale jaarbudget in.  

Tel er 50 euro bij voor het lidgeld van Onafhankelijk Leven. 

Het berekent automatisch hoeveel je van je jaarbudget mag gebruiken voor indirecte kosten, dit is 

maximum 5% van je jaarbudget.  

Belangrijk om te weten in verband met de 50 euro die je bovenop je jaarbudget krijgt van het VAPH:  

Deze 50 euro wordt apart gestort in de loop van 2014. 

Het VAPH zal automatisch na de eerste kostenstaat 50 euro minder storten, omdat je deze 50 euro 

op een ander moment gestort krijgt. 

Het totaal in de kolom 'Stortingen VAPH' na KS 1 mag hetzelfde bedrag blijven. 

Daarna ga je naar het tabblad 'Samenstelling werkkapitaal' en vul je de bedragen in die voor jou van 

toepassing zijn. 

Tabblad Samenstelling werkkapitaal 

Dit bestaat uit verschillende onderdelen die je invult: 

1. Resterend budget 2014 

Dit is het bedrag dat je in 2014 niet hebt gebruikt. Maak hiervoor de volgende berekening: 

totaal stortingen van het VAPH – totaal van ingediende kosten. 

Dit bedrag kan je ook in jaaroverzicht van 2014 zien staan, links onderaan. 

Dit totaal weet je pas volledig nadat je de laatste kostenstaat van 2014 hebt ingediend en je de 

samenvatting van 2014 hebt ontvangen van de PAB-cel. 

Het kan ook zijn dat je jaarbudget (of meer) hebt uitgegeven. Dan hoef je hier niks in te vullen. 

2. Totaal stortingen VAPH 2014 verschillend van totaal jaarbudget 2015 

Hier moet je enkel iets invullen als je in 1 van de volgende situaties zit: 

 Je hebt van het VAPH een hoger bedrag gestort gekregen waarop je eigenlijk recht op hebt 

(= je jaarbudget). Wanneer komt dit voor? 

Indien je bijvoorbeeld in oktober 2014 bent gestart met PAB. Je ontvangt 5/12de van je jaarbudget, 

maar je mocht hiervan maar 3/12de gebruiken in 2014. 

Het resterende bedrag (2/12de) vul je hier in. 

Maak de berekening: totaal dat je van het VAPH hebt ontvangen (F35-F37) – je jaarbudget waar je 

recht op hebt (F1-F6) 



Vul het verschil hier in. 

 Je hebt van het VAPH niet je volledige jaarbudget gestort gekregen. 

Maak de volgende berekening: totaal dat je van VAPH hebt ontvangen (F35-37) - totaal van je 

jaarbudget. Dit verschil vul je hier in met een – voor.    

3. Bedrag in wacht 1 tot en met 4 

Vul hier de bedragen in die in het jaaroverzicht van 2014 in de kolom ‘in wacht’ staan. 

 De bedragen die je in deze 3 onderdelen al dan niet hebt moeten invullen, 

worden automatisch opgeteld en komen in het vakje naast ‘Werkkapitaal 2015’. 

4. Wijziging combinatie of herziening 

Er is in dit tabblad ook ruimte voorzien die je enkel moet invullen indien je jaarbudget in de loop van 

het jaar verhoogd of verlaagd.  Dit kan zijn: 

1. Naar aanleiding van een wijziging in het aantal dagdelen zijn dat je PAB combineert met een semi-

internaat of dagcentrum. 

Deze wijziging kan zowel een verhoging (indien je het aantal dagdelen vermindert) als een verlaging 

(indien je het aantal dagdelen verhoogt) zijn. 

2. Als je een verhoging van je PAB hebt toegekend gekregen. 

Bij een verlaging van je jaarbudget, zet je een – voor het bedrag. 

Vul je hier een bedrag in, dan komt er een bijkomend tabelletje tevoorschijn. 

Door het invullen van deze tabel, kan je berekenen wat je te gebruiken jaarbudget is na de wijziging. 

Je vult eerst je toegekende jaarbudget in van voor de wijziging. De datum wordt automatisch 

ingevuld. 

Daaronder vul je je toegekende jaarbudget in van na de wijziging en vult de datum in vanaf wanneer 

je recht hebt op dit nieuwe jaarbudget. 

Als je dit hebt ingevuld, wordt automatisch berekend wat je effectief in 2015 mag gebruiken van PAB. 

Dit bedrag dien je zelf aan te passen in het jaaroverzicht! Dit gebeurt niet automatisch. 

5. VIA-middelen (vorige jaren 2013-2014) 

 Totaal gestort door VAPH 

Hier dien je de totaal gestorte bedrag van de VIA-middelen door het VAPH te noteren. Indien je 

zowel voor 2013 als een voorschot voor 2014 VIA-middelen ontvangen hebt dan dien je deze 

samen te tellen en hier te noteren. Het totaal vind je in KS 2014 bij VIA middelen of op je 

bankuittreksels. 



 Gebruikt in 2013 

Bedrag waarmee je je budget in 2013 overschreden hebt. Dit mag niet meer zijn dan het totaal 

VIA-middelen waar je recht op had.  Staat in rood op je jaaroverzicht KS 2013.   

 Gebruikt in 2014 

Bedrag waarmee je je budget in 2014 overschreden hebt. Dit mag niet meer zijn dan het totaal 

VIA middelen waar je recht op had.  Staat in rood op je jaaroverzicht KS 2014.  

     

 Saldo 

Dit wordt automatisch ingevuld door Excel.  

Als het saldo positief is, zal je dit later  ingehouden worden door het VAPH in een komende 

kostenstaat. Als het negatief is moet je later nog een bijstorting krijgen. 

Dit bedrag  komt ter informatie bij tabblad VIA middelen. Je mag dit bedrag niet meer uitgeven in 

2015.  

Tabbladen KS 1, KS 2, KS 3, KS 4, KS 5, KS 6 

Dit is het kostenstaat-formulier zoals het VAPH het heeft gemaakt. 

Vul bij KS 1, éénmaal je naam, VF-nummer en RR-nummer in en dit staat automatisch in alle andere 

kostenstaten en voorbladen. 

Elk jaar begin je terug vanaf 1 te nummeren. Je dient per kostenstaat door te nummeren.  

Alle bedragen worden automatisch opgeteld in subtotalen en een algemene totaal. Deze worden dan 

ook automatisch overgenomen in het tabblad jaaroverzicht.  

Indien je werkt met een sociaal secretariaat dien je de VIA-middelen op de kostenstaten aan te 

duiden. 

Dit doe je door een kruisje te zetten in de kolom VIA. 

Aan welke kosten mag je een kruisje zetten? 

Factuur van het sociaal secretariaat, het loon dat je stort aan je assistent, de factuur van de 

maaltijdcheques, vakantiegeld, eindejaarspremie. 

Bij een creditnota (terugbetaling RSZ) zet je ook een kruisje. 

Aan welke kosten mag je geen kruisje zetten? 

De aansluitingskosten voor de arbeidsongevallenverzekering, de Externe dienst voor bescherming en 

preventie op het werk, ecocheques, sport- en cultuurcheques, cadeaucheques en eenmalige premie. 

Tabblad Jaaroverzicht 

Bovenaan het schema zie je staan: 



VF nummer: dit wordt automatisch ingevuld 

Jaarbudget: dit moet je zelf invullen. Let op! Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Tel er 50 euro bij 

voor het lidgeld van Onafhankelijk Leven vzw. 

Directe kosten en Indirecte kosten: Het berekent automatisch hoeveel je van je jaarbudget mag 

gebruiken voor indirecte kosten, dit is maximum 5% van je jaarbudget. 

Het schema bestaat uit 3 grote kolommen: 

1. Ingediende kosten 

In deze kolom zie je per kostenstaat dat je indient: 

1. je totaal van directe kosten 

2. je totaal van indirecte kosten 

3. je subtotaal van deze twee bedragen 

De bedragen worden hier automatisch ingevuld als je de kostenstaat invult. 

Vul de datum in wanneer je de kostenstaat hebt opgestuurd naar de PAB-cel 

Als je binnen de 30 kalenderdagen na indienen nog geen betaling kreeg, moet je de PAB-cel 

verwittigen. 

2. Stortingen VAPH 

In deze kolom zie je: 

1. Bedrag dat de PABcel zal storten 

Vul de datum in wanneer je deze bijstorting van het VAPH ontvangen hebt. 

Dan wordt de stand van de bankrekening onderaan aangepast. 

3. In wacht 

In deze kolom zie je: 

1. Bedrag dat in wacht wordt gezet tot januari 2016 

2. Datum: de datum wanneer dit bedrag wordt gestort in de loop van januari 2016 die moet je 

invullen  

Een bedrag komt in wacht als je het volledige jaarbudget ontvangen hebt. 

Onderaan het schema zie je nog staan: 

Resterend budget: Dit is het budget dat je in nog mag gebruiken na het indienen van de reeds 

gemaakte kosten. 



(jaarbudget - totaal gemaakte kosten) 

VIA-middelen: Dit is het bedrag dat je aan VIA-middelen mag gebruiken. 

Stand bankrekening: Dit geeft aan hoeveel er nog op je PAB-rekening staat. 

Dit is een indicator om tijdig een kostenstaat in te dienen voor een volgende aanzuivering. 

Het totale bedrag dat je in 2015 dus nog mag besteden is je resterend budget plus de VIA middelen. 

 

Tabblad VIA-middelen 

Doordat je in het tabblad samenstelling werkkapitaal de gestorte en gebruikte VIA-middelen2013-

2014 hebt ingevuld krijg je hier een zicht op de: 

 ‘ te ontvangen’ VIA-middelen van 2014 in april/mei 2015 

OF 

 ‘terug te geven’ VIA middelen van 2014 in april/mei 2015 

 

Doordat je bij je tabblad kostenstaat KS  kruisjes hebt gezet bij de kosten die aanmerking komen voor 

VIA-middelen krijg je hier een overzicht het bedrag waar jij recht op hebt voor 2015. Het totaal wordt 

overgenomen op je jaaroverzicht. Het is een bedrag dat je in 2015 mag opgebruiken. 

Alles wordt bijgehouden worden per kostenstaat.  

Vul de datum in wanneer je deze bijstorting van het VAPH ontvangen hebt. 

Dan wordt de stand van de bankrekening onderaan aangepast  (tabblad jaaroverzicht).  

Tabbladen VB 1, VB 2, VB 3, VB 4, VB 5, VB 6 

Dit is het voorblad dat je met de kostenstaat en de bewijzen moet opsturen naar de PAB-cel. 

In dit voorblad staan je persoonlijke gegevens ingevuld en staan ook de bedragen van de ingediende 

kostenstaat ingevuld. 

 


