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PAB-basisbudgetten 2015 en Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 

2015 tot wijziging van het PAB-besluit  

 

 

 

Geachte budgethouder 

 

In het kader van een efficiënter dossierbeheer zullen alle PAB-documenten 

voortaan door alle dossierbeheerders binnen de PAB-cel behandeld worden. 

 

Voor een snelle behandeling van uw kostenstaat vragen wij u, indien mogelijk,  uw 

kostenstaat te mailen naar pab@vaph.be.  U kan uw PAB-documenten ook per post 

versturen naar het VAPH, t.a.v. PAB-cel, Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel. 

 

De waarden van de gezondheidsindex van december 2013 en december 2014 

hebben geen indexering van de PAB-basisbudgetten tot gevolg.  De 

basisbudgethoogtes 2015 blijven hetzelfde als in 2014. 

 

Via het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 6 februari 2015 werden een 

aantal wijzigingen aan het PAB-besluit goedgekeurd.  De belangrijkste wijzigingen 

zijn:  

 Voor budgethouders die een combinatie van het PAB met een semi-

internaat niet-schoolgaanden, dagcentrum of begeleid werken gestart zijn 

vóór 1 september 2012 blijft in 2015 de PAB-budgethoogte gelijk aan de 

PAB-budgethoogte 2014 (indien er geen wijzigingen zijn inzake aard of 

ernst van de handicap of hun combinatie).   Door verlenging van de 

overgangsperiode tot 1 januari 2017 blijft de oude berekeningswijze van 

het PAB bij combinatie van toepassing.  Eind augustus 2014 werd een 

communicatie verstuurd aan de budgethouders in de overgangsperiode 

met het bedrag volgens de nieuwe berekeningswijze van het PAB bij 

combinatie (BVR van 19 oktober 2012).  Dit bedrag is dus NIET van 

toepassing vanaf 1 januari 2015.   
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Meer toelichting omtrent deze wijziging kan u lezen in deel 11.4 van de 

PAB-Richtlijnen (versie 6 februari 2015).  De nieuwe versie is te vinden op 

de website van het VAPH- rubriek PAB - Richtlijnen aan budgethouders of 

kunt u opvragen via pab@vaph.be of 02/225 85 26.    

 

 Het BVR van 6 februari 2015 wijzigt de ingangsdatum van een herziening 

van het PAB bij de opstart, stopzetting of wijziging m.b.t. een combinatie.  

Voortaan gaat een herziening van het PAB m.b.t. een combinatie in vanaf 

de eerste dag van de maand volgend op de datum van de opstart, 

stopzetting of wijziging. 

 

 U moet voortaan enkel nog het kostenstaatformulier doorsturen naar 

het VAPH zonder bewijsstukken.  Dit is een maatregel in het kader van 

administratieve lastenverlaging.  Het is verplicht om alle bewijzen inzake 

uw directe en indirecte kosten thuis te bewaren.  U moet de 

bewijsstukken op vraag van het VAPH of Zorginspectie voorleggen.  

Voortaan zullen de PAB-dossierbeheerders steeksproefsgewijs de 

bewijsstukken horend bij één of meerdere kostenstaten opvragen.  Ook 

Zorginspectie zal tijdens haar inspectiebezoeken de bewijzen inzake de 

ingediende kosten controleren. 

 

 Belangrijke aandachtspunten aangaande de nieuwe manier van indiening 

 van de PAB-kostenstaat: 

- De ingediende kosten op uw kostenstaat zijn jaargebonden. Dit 

betekent dat de kosten toegerekend moeten worden aan de 

periode/het jaar waarop ze betrekking hebben (zie PAB-Richtlijnen 

deel 13.7 timing van de indiening/aanrekening van de kosten).  

Voortaan is het verplicht de nummering op uw kostenstaat te laten 

voorafgaan door het budgetjaar waarop de kost betrekking heeft.  

Bijvoorbeeld: 2015/2 nettoloon Jan Janssens jan 2015.  De afspraken 

inzake het doornummeren van de kosten (te starten bij de eerste kost 

van het nieuwe budgetjaar) blijven gelden.   

 

- Een goede omschrijving inzake de ingediende kosten is belangrijk.  Bij 

de indiening van uw kostenstaat vragen wij u bij de omschrijving van 

de kost goed te noteren: 

1) om welke kostensoort het gaat bv loonkost; 

2) de periode waarop de kost betrekking heeft; 

3) de naam van de assistent 

Bijvoorbeeld: nettoloon Jan Janssens januari 2015 

 

- Om recht te hebben op VIA4-middelen, moet u de kosten vanuit 

een rechtstreekse arbeidsovereenkomst noteren in de daartoe 

voorziene kolom op het kostenstaatformulier.  Als bijlage vindt u 

het aangepaste kostenstaatformulier.  Meer toelichting over de kosten 

die recht geven op VIA4-middelen en het indienen van deze kosten 

kunt u vinden in deel 12 en 13.5 van de PAB-Richtlijnen (versie 6 

februari 2015).  De nieuwe versie is te vinden op de website van het 

VAPH- rubriek PAB -Richtlijnen aan budgethouders of kunt u opvragen 

via pab@vaph.be of 02/225 85 26.    
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 Voortaan kunt u als budgethouder ook minderjarige ‘jobstudenten’ 

inschakelen als PAB-assistenten via studenten- of vrijwilligers-

overeenkomsten.  Momenteel is dit enkel mogelijk voor minderjarigen die 

geen naaste familie of gezinslid zijn van de budgethouder of de persoon 

met een handicap aan wie het PAB is toegekend.  Indien u als 

budgethouder een minderjarige in dienst heeft, moet u hem/haar 

informeren rond zijn/haar rechten en plichten als jobstudent. Hiervoor 

verwijzen wij naar de website ‘Student at work’ 

https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/.  De ouder-voogd van een 

minderjarige jobstudent dient ook een machtiging te geven waarin hij/zij 

zich akkoord verklaart met de tewerkstelling als PAB-assistent.  Deze 

machtiging moet vóór de aanvang van de tewerkstelling van de jobstudent 

bezorgd worden aan de PAB-cel.  Het machtigingsformulier vindt u op de 

website van het VAPH - rubriek PAB-formulieren.  U kunt het formulier ook 

opvragen bij de PAB-cel via pab@vaph.be of 02 225 85 26. 

 

 Het PAB wordt niet meer opgeschort wanneer een budgethouder langer 

dan 3 maanden opgenomen is in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. 

 

 Personen die een PAB toegekend kregen via de spoedprocedure voor 

personen met een sneldegeneratieve aandoening hoeven geen PAB-

inschalingsverslag te laten opmaken. 

 

Bovenvermelde wijzigingen aan het PAB-besluit gaan in vanaf 31 december 2014.  

Indien u nog verdere vragen heeft, kan u altijd contact opnemen met uw 

zorgconsulent, uw budgethoudersvereniging of de PAB-cel (02 225 85 26). 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Vanderstighelen 

Afdelingshoofd Ondersteuning Doelgroepenbeleid 
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