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1. Een woordje uitleg over PAB
1.1

Wat is het PAB?

Mensen hebben het recht om zelf keuzes te maken en om een onafhankelijk leven te
leiden. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor personen met een handicap!
Uit de vraag naar een onafhankelijk leven ontstond, na veel zweten, het persoonlijk
assistentiebudget (PAB).
Het PAB is een som geld die je kan krijgen van het VAPH (Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap.
Met het PAB kan je zelf keuzes maken op vlak van je assistentie en ondersteuning:





wie assisteert mij?
op welke manier word ik geassisteerd?
voor welke taken heb ik assistentie nodig?
wanneer assisteert mijn assistent mij?

Met het PAB kan je mensen in dienst nemen die jou ondersteunen op die gebieden die
je zelf kiest. Het PAB is dus geen extra inkomen, het dient om deze mensen (jouw
assistenten) te betalen.

1.2

Waarvoor mag ik het PAB gebruiken?

Je mag het PAB gebruiken om een assistent aan te nemen. Die helpt je bij alle taken
die je zelf door je handicap niet of moeilijker kan uitvoeren, zoals o.a.:







Huishoudelijke activiteiten (vb. koken, poetsen,…)
Lichamelijke ondersteuning (vb. aan- en uitkleden, persoonlijke hygiëne,…)
Verplaatsingen
Dagbesteding (vb. hulp op het werk, familiebezoek, vrijetijdsbesteding,…)
Administratief werk (vb. helpen ordenen van papieren, voorlezen van brieven,…)
Pedagogische begeleiding
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1.3

Wat mag ik niet doen met het budget?

Je mag geen hulp inkopen die al door het VAPH gesubsidieerd is, zoals o.a.:





1.4

Geen hulpmiddelen aankopen (een rolstoel kan je niet met PAB betalen!)
Geen medische/paramedische behandelingen, onderzoeken en therapieën . Je kan
de factuur van je logopedist of kinesitherapeut dus niet betalen met PAB.
Geen budgetbegeleiding van het OCMW
Geen eigenlijk onderwijs en geen eigenlijke tewerkstelling. Je assistent mag wel
jouw computer opstarten, maar mag niet in jouw plaats studeren of werken.

Waarom kiezen voor PAB?

Met het PAB kan je zelf je zorg organiseren. Je kan
zelfstandig of bij je familie blijven wonen, in
gewone buurten leven, sociale contacten
onderhouden en activiteiten uitvoeren in onze
samenleving, …
Het PAB ondersteunt ook familieleden en
mantelzorgers die dag in dag uit een leven van personen met een handicap in de eigen
thuisomgeving mogelijk maken.

1.5

Waarmee kan ik het PAB niet combineren?








observatie- en behandelingscentrum
internaat
tehuis voor niet-werkenden
nursingtehuis
tehuis voor niet-werkenden
bezigheidstehuis
tehuis werkenden








dienst zelfstandig wonen
begeleid wonen
beschermd wonen
thuisbegeleiding
wonen onder begeleiding van een
particulier
Pleeggezin

Zolang je op de wachtlijst voor PAB staat, kan je nog gebruik maken van deze voorzieningen.
Als je je PAB krijgt, moet je jouw verblijf daar stopzetten. Je moet dan zelf zorgen dat je ergens
kan wonen, en voor je ondersteuning kan je dan een beroep doen op je assistenten.
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1.6

Het PAB kan je wel combineren met







Semi-internaat voor
schoolgaanden
Semi-internaat voor nietschoolgaanden
Een voorziening die soortgelijke
ondersteuning biedt als een semiinternaat en gesubsidieerd wordt
Kortverblijf of logeren
Individuele materiële bijstand.

Deze regel houdt in dat je het PAB mag combineren met semi-internaat voor (niet -)
schoolgaanden.
De PAB-cel van het VAPH houdt de kostprijs hiervan af van jouw PAB.
Je mag het PAB ook gebruiken om de totale kostprijs van een kortverblijf of
logeerfunctie te betalen, in een voorziening die erkend is door het VAPH.

2. PAB aanvragen
Sinds 1 maart 2014 werken alle sectoren samen die te maken hebben met
hulpverlening aan jongeren/minderjarigen. Deze samenwerking wordt integrale
jeugdhulp genoemd.
Dus ook minderjarigen met een beperking vallen vanaf 1 maart 2014 onder de
integrale jeugdhulp.

2.1 Hoe PAB aanvragen?
Stap 1: contact opnemen met een Multi Disciplinair Team (MDT) voor de
opmaak van een A-document
De aanvraag voor een PAB (tot de leeftijd van 18 jaar) moet voortaan aangevraagd
worden bij de ‘intersectorale toegangspoort (ITP) van de integrale jeugdhulp.
Je kan zelf geen aanvraag bij de ITP indienen. Je moet hiervoor een Multidisciplinair
Team (MDT) contacteren.
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De contactgegevens van alle MDT’s die erkend zijn voor PAB, zijn te vinden op de website van
het VAPH:
http://www.vaph.be/adressen/mdt/persoonlijke-assistentiebudget.html
Deze staan per provincie opgesomd.
Het MDT maakt een A-document op en stuurt dit door naar de ITP. Het MDT wordt je
contactpersoon-aanmelder.

Stap 2: Indicatiestellingsverslag
Na het indienen van het A-document wordt er door het ‘team indicatiestelling’ een
indicatiestellingsverslag opgemaakt.
Iemand van dit team onderzoekt de hulpvraag en situatie van de jongere en bepaalt welke
vorm van jeugdhulp het meest geschikt is.

Stap 3: Jeugdhulpverleningsvoorstel
Daarna wordt door het team jeugdhulpregie een jeugdhulpverleningsvoorstel opgemaakt.
De jeugdhulpregisseur zoekt uit wie de hulpverlening effectief zal uitvoeren en duidt deze
persoon/dienst aan als ‘hulpverlener’.
De hulpverlener (bvb je MDT uit stap 1) kan dan een dossier indienen bij de Intersectorale
Regionale Prioriteitencommissie als er budget is voorzien voor toekenning van een PAB.
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