PERSOONLIJKeASSISTENTIEBUDGET

Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap
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Wat is een
persoonlijkeassistentiebudget
(PAB)?

een persoonlijke-assistentiebudget is
een stap naar een zelfstandiger leven
voor een persoon met een handicap.

06 Waarmee KAN U
	een PAB combineren?
06 Is een PAB er
ook voor u?
07	KAN U SNELLER EEN PAB KRIJGEN?
07 Hoe vraagt u
	een PAB aan?
08 Wat gebeurt er nadat
	u een PAB-aanvraag deed?
09 Stel dat u een PAB krijgt.
Wat dan?

Sommige mensen met een handicap willen liever thuis blijven wonen dan naar een
voorziening te gaan. Anderen zitten momenteel in een voorziening, maar willen
graag een eigen thuis. Voor een persoon met een handicap is dat echter niet zo
eenvoudig. In elk geval zal de persoon met een handicap hulp nodig hebben als hij
of zij alleen wil wonen. Hulp van mensen die hem of haar kunnen bijstaan bij het
volbrengen van allerlei taken uit het dagelijkse leven. Denk maar aan hulp bij het
eten, het opruimen, de verplaatsingen, enz.
Een Persoonlijke-AssistentieBudget (afgekort tot PAB) kan voor deze mensen een
oplossing bieden. Een PAB is een budget dat het VAPH aan mensen met een
handicap geeft. Met dat budget kunnen zij hun assistentie thuis, op school of op
het werk organiseren en financieren. De persoon met een handicap wordt dan in

10	Krijgt u het geld
zomaar?
10 Wat als u
meer geld verbruikte?
11 Ongeval, beroepsziekte of
medische fout?
12 Waar kan u terecht
voor meer informatie?

feite werkgever. De persoon met een handicap (of zijn wettelijke vertegenwoordiger)
die een PAB krijgt, heet een budgethouder. Met een PAB werft de budgethouder
assistenten aan.
Een Persoonlijke-AssistentieBudget varieert tussen € 9.546,93 en € 44.552,34.
Een commissie van deskundigen bepaalt de hoogte van het budget. Ze houdt hierbij
rekening met de noden en behoeften van de persoon met een handicap. Die zijn
afhankelijk van de aard en ernst van de handicap, de leefsituatie, enz.
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03
Waarvoor
kan u
EEN PAB
gebruiken?

De budgethouder kan een PAB uiteraard niet
zomaar uitgeven. Het geld is bedoeld om
assistentie, door een persoonlijke assistent,
te betalen. De persoonlijke assistent is
feitelijk in dienst van de persoon met een
handicap, die hem of haar voor zijn of haar
diensten betaalt. De assistent voert
allerlei taken uit voor de persoon met een
handicap en helpt hem bij de organisatie
van zijn dagelijks leven. Uiteraard heeft
een PAB als doel de sociale integratie van
personen met een handicap te bevorderen.

Met een PAB stelt u, als persoon met een handicap, persoonlijke assistenten tewerk.
Deze assistenten kunnen helpen bij:
huishoudelijke taken;
lichamelijke taken;
verplaatsingen;
dagactiviteiten (zoals het maken van een uitstap);
agogische, pedagogische of orthopedagogische ondersteuning van uzelf of uw ouders.
De hulp kan zowel van praktische, inhoudelijke als organisatorische aard zijn. Helpt
een assistent op school of op het werk, dan mag de hulp enkel praktisch of organisatorisch zijn.
Met uw PAB kunt u ook het volgende betalen:
de onkosten van vrijwillige assistenten;
uw door het VAPH niet-terugbetaalde uren van tolken Vlaamse gebarentaal of
schrijftolken.
Een PAB is bedoeld om uw persoonlijke assistent(en) te betalen. Met een PAB kan u
ook andere dan personeelskosten betalen. Die kosten mogen echter niet meer dan
5 % van een PAB uitmaken. Met andere kosten bedoelen we bijvoorbeeld de kosten
van het bioscoopticket van uw persoonlijke assistent, wanneer hij u vergezelt naar
de bioscoop.

04
Waarvoor
kan u
een PAB
niet
gebruiken?
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Met een PAB kan u volgende zaken niet betalen:
hulpmiddelen of aanpassingen aan
woning of wagen;
uw door het VAPH goedgekeurde uren van tolken
	Vlaamse gebarentaal of schrijftolken;
therapieën, onderzoeken en behandelingen

Krijgt u
hulp bij het
organiseren
van een PAB?

Persoonlijke assistenten komen feitelijk
in dienst van de persoon met een handicap.
Er is dus sprake van een relatie tussen
werkgever en werknemer. Dat betekent dat u,
als werkgever, heel wat formaliteiten moet
vervullen.

die de mutualiteit al dan niet terugbetaalt;
inhoudelijke assistentie op school of op het werk;
privé budgetbegeleiding, bv. OCMW-begeleiding;
assistentie in het ziekenhuis, revalidatiecentrum
of rust- en verzorgingstehuis;
psychologische begeleiding.

De meeste PAB-houders doen een beroep op een sociaal secretariaat voor hun
loonadministratie.
PAB-houders kunnen ook de hulp van een budgethoudersvereniging inroepen.
Een dergelijke organisatie is voor het grootste deel samengesteld uit PAB-houders.
Zij is dus prima geplaatst om u te helpen bij het organiseren van het budgethouderschap.
De medewerkers zijn in staat om u deskundig advies te verlenen over uw
verplichtingen als werkgever.
Verder bestaan er ook zorgconsulenten. Zij helpen de persoon met een handicap bij
het opstellen van een zogenaamd assistentieplan. Ze zien ook toe op de uitvoering
ervan, ondersteunen waar nodig en sturen indien nodig bij.
Uiteraard bent u niet verplicht om samen te werken met deze diensten.
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Waarmee
kan u
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Is een PAB er
ook voor u?

07
Een PAB kan u combineren met:
een dagcentrum;
een semi-internaat voor schoolgaanden;
een semi-internaat voor niet-schoolgaanden;
een voorziening voor kortverblijf;
een voorziening met logeeraanbod;

Kan u
sneller
een PAB

Personen met een snel degeneratieve aandoening

krijgen?

attest en het PAB-aanvraagformulier (zonder

hebben, gezien de evolutie van hun ziekte, sneller
bijstand nodig. Daarom kunnen zij via een spoedprocedure onmiddellijk een PAB toegekend krijgen.
Volwassenen kunnen zo, op basis van een medisch

opvang in een voorziening in een noodsituatie;

multidisciplinair verslag), onmiddellijk een PAB

individuele materiële bijstand

toegekend krijgen.

(hulpmiddelen zoals een lifter of een leesloep);

Een dergelijke regeling is er ook voor kinderen en

opleiding en tewerkstelling.
Voor de meeste combinatievormen, doorloopt u de

jongeren met een neuromusculaire aandoening of

gewone inschrijvingsprocedure bij het VAPH. Naast

karakter. Opgelet: niet iedereen voldoet aan de

uw PAB kan u ook een beroep doen op een dienst-

voorwaarden voor de spoedprocedure. Voor verdere

verlening vanuit welzijn (bijvoorbeeld de warme

info in verband met de criteria neemt u best contact

maaltijden van het OCMW) en vrijetijdsbesteding.

op met de PAB-cel.

Elke persoon met een handicap kan een PAB
aanvragen bij het VAPH. Een commissie van
deskundigen oordeelt over de aanvraag en beslist
of u al dan niet in aanmerking komt voor een PAB.

een stofwisselingsziekte met een snel degeneratief

Hoe
vraagt u
een PAB aan?

Hoe u een PAB aanvraagt, is afhankelijk van het feit
of u wel of niet erkend bent als persoon met een
handicap door het VAPH.
U bent al erkend als persoon met een handicap
door het VAPH? Dan vult u een PAB-aanvraag
formulier in en u stuurt het naar uw provinciale
afdeling van het VAPH.
U bent nog niet erkend als persoon met een
handicap door het VAPH? Dan vult u twee documenten in (het PAB-aanvraagformulier + het formulier
‘aanvraag voor ondersteuning’). Beide documenten
stuurt u naar uw provinciale afdeling van het VAPH.

Op de website www.vaph.be vindt u alle nodige formulieren. U kan de formulieren
ook aanvragen bij uw provinciale afdeling van het VAPH.
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09

Wat
gebeurt
er nadat u
een PABaanvraag
deed?

Stel dat u
een PAB
krijgt.
Wat dan?

Bij iedere PAB-aanvraag hoort een inschalingsverslag. Dit verslag toont aan dat u met

Kent het VAPH u een PAB toe, dan moet u binnen de drie maanden na de datum

de hulp van persoonlijke assistentie zelfstandig thuis kan wonen en vermeldt hoeveel

van toekenning, één of meerdere persoonlijke assistenten in dienst nemen.

assistentie u nodig hebt. Een PAB-multidisciplinair team maakt dit verslag op.

Concreet sluit u één of meerdere van volgende overeenkomsten af:
een arbeidsovereenkomst met persoonlijke assistent(en) (die u zelf kiest);

Na de inschaling wordt uw dossier besproken door de deskundigencommissie.

een overeenkomst met een uitzendkantoor;

Zij bepaalt o.a. de grootte van het toegekende budget op basis van uw aanvraag en

een overeenkomst met een zelfstandige dienstverlener;

inschalingsverslag.

een aannemingsovereenkomst met een voorziening;
een overeenkomst met een dienstenchequebedrijf (dienstencheques);

Hoe snel u effectief een PAB toegekend krijgt, hangt af van de dringendheid van uw

een overeenkomst met een PWA-kantoor (PWA-cheques);

nood aan ondersteuning en van de beschikbare financiële middelen.

een overeenkomst met een vrijwilligersorganisatie.

Om voorrang te kunnen geven aan diegenen met de dringendste en zwaarste noden,
moet u uw vraag voor een PAB laten registreren bij de Centrale Registratie van

U bepaalt zelf ‘wie’ u als assistent(en) aanwerft, ‘hoeveel’ u er aanwerft en tegen

Zorgvragen (CRZ). Die registratie moet door een contactpersoon gebeuren.

welke ‘prijs’. U moet er echter wel voor zorgen dat uw assistent(en) meerderjarig

Voor meer informatie daaromtrent, neem contact op met de PAB-cel van het VAPH.

zijn (+18) en dat u altijd de arbeidsreglementering toepast.
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Krijgt u
het geld
zomaar?
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Een PAB dient om uw assistentie te organiseren en
te financieren. U moet dan ook elke uitgave bewijzen.
Het VAPH betaalt u om te starten een eenmalig
werkkapitaal uit. Dat komt neer op 5/12 van uw
jaarbudget. Met dat werkkapitaal kunt u uw
assistentie opstarten.
Het werkkapitaal wordt aangezuiverd op het moment
dat u correct bewezen onkosten indient bij het VAPH.
U kunt maximaal 6 keer per jaar een onkostenstaat
indienen.
Het VAPH ziet erop toe dat de door u gemaakte
kosten uw jaarbudget niet overschrijden.

Wat als u
meer geld
verbruikte?

Uw PAB is een persoonlijk budget, volledig op uw
maat gesneden. U moet er dan ook voor zorgen dat
dat budget volstaat voor de betaling van de nodige
assistentie. Geeft u echter meer uit dan het u
toegekende budget, dan is dat voor eigen rekening.
Wanneer uw nood aan hulp toeneemt, kan u een
herziening vragen. Dit doet u schriftelijk door een
gemotiveerde herzieningsaanvraag op te sturen

Ongeval,
beroepsziekte
of medische
fout?

Als een (verkeers)ongeval, een arbeidsongeval, een
beroepsziekte of een medische fout de oorzaak is
van uw handicap, dan spreekt u in eerste instantie
een verzekeringsmaatschappij of een gespecialiseerd
fonds aan om uw schade te vergoeden. De verzekeringsmaatschappij of het fonds in kwestie onderzoekt
of u recht heeft op een schadevergoeding. Ondertussen kan u al een beroep doen op de dienstverlening
van het VAPH, bijvoorbeeld voor een PAB.

naar de PAB-cel van het VAPH. Als blijkt dat uw
zorgbehoefte inderdaad is toegenomen, dan kan het

Het is erg belangrijk te onthouden dat u slechts

VAPH u een verhoging van uw budget toekennen.

éénmaal vergoed wordt voor de schade die u
ondervindt. Breng het VAPH (via uw MDT) meteen
op de hoogte indien u in deze situatie verkeert.
Een goede samenwerking tussen de verzekeringsmaatschappij of het fonds, uzelf en het VAPH
waarborgt u een maximale vergoeding voor uw
schade.
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Waar kan u
terecht
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Voor vragen over uw persoonlijk dossier kan u terecht bij de provinciale afdelingen:
Provinciale afdeling Antwerpen
Potvlietlaan 5 • 2600 Berchem
T 03 270 34 40 • F 03 270 34 41 • E antwerpen@vaph.be
Provinciale afdeling Limburg
Ilgatlaan 7 • 3500 Hasselt
T 011 27 43 54 • F 011 28 51 09 • E hasselt@vaph.be
Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 788 • 9000 Gent
T 09 269 23 11 • F 09 269 23 39 • E gent@vaph.be

Themabrochures
Wil u meer weten over de dienstverlening van het VAPH, aarzel dan niet om een

Provinciale afdeling West-Vlaanderen

van onze brochures aan te vragen. Er zijn brochures verschenen over volgende

T 050 40 67 11 • F 050 39 36 80 • E brugge@vaph.be

thema’s:

Provinciale afdeling Vlaams-Brabant

• Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH?

Diestsepoort 6/57 • 3000 Leuven

• Thuis wonen of in een voorziening: wat is mogelijk?

T 016 31 12 11 • F 016 31 12 29 • E leuven@vaph.be

• Hulpmiddelen en aanpassingen

Koning Albert I-laan 1/2 bus 55 • 8200 Brugge

	Antennepunt Brussel
Sterrenkundelaan 30 / lokaal 004 • 1210 Brussel

Voor algemene vragen kan u terecht bij de communicatiedienst:
Sterrenkundelaan 30 • 1210 Brussel
T 02 225 85 97 • F 02 225 84 05 • E informatie@vaph.be

T 02 225 84 62 • F 02 225 84 05 • E brussel@vaph.be
	Openingsuren: maandag en woensdag van 9.15 tot 12.15 uur
en van 14 tot 16 uur (in juli en augustus enkel op woensdag).

www.vaph.be
Ondervindt u problemen met de dienstverlening of met een dienst van het VAPH,
Voor alle vragen over het PAB kan u in de voormiddag terecht op

dan kan u een klacht indienen bij de klachtendienst van het VAPH:

het nummer: 02 225 85 26

VAPH • KLACHTENdienst

U kan uw vraag ook per mail stellen: pab@vaph.be

Sterrenkundelaan 30 • 1210 Brussel
T 02 225 85 00 • F (algemeen nummer) 02 225 84 05 • E klachten@vaph.be
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