
   
Beste budgethouder, 

Je koos voor t-interim als trouwe partner voor de administratie en selectie van jouw persoonlijke 

assistenten. 

Omdat er heel wat te doen is rond de taxshift en het PVF-verhaal, informeren we je hier graag over. 

Vanaf 1 april 2016 betaal je minder 

De taxshift zorgt onder andere voor een stapsgewijze vermindering van de werkgeversbijdragen voor 

de RSZ. Ook wij verlagen onze coëfficiënten zodat jij meer uit je budget haalt. 

- Als lid van Absoluut, alin of Onafhankelijk Leven wordt het tarief als je zelf iemand aanbrengt 

1,77 (in plaats van 1,79). Organiseert t-interim de selectie voor jou, dan wordt dat 1,85 (in 

plaats van 1,87) 

- De tarieven voor de jobstudenten blijven hetzelfde: 1,15 als je zelf een student aanbrengt en 

1,20 als wij voor jou op zoek gaan. 

De andere zaken blijven zoals voorheen: 

- De dimona-aangifte is 0,3114 euro per gewerkt uur 

- De coëfficiënt van reiskosten van jouw assistent blijft 1,10 

- De feestdagen rekenen wij door aan de payroll – of selectiecoëfficiënt 

- In de coëfficiënt is nog altijd inbegrepen: vakantiegeld, eindejaarspremie en verzekering voor 

(arbeids-) ongevallen en ziekte 

Bovenstaande tarieven zijn voor 2016 – 2017. Tarieven voor 2018 – 2019 communiceren we later.  

Door deze prijsaanpassing blijft het interessant om via t-interim te werken. Zo vermijd je extra 

kosten. Heb je een assistent met een vast contract via een sociaal secretariaat en wil je bijvoorbeeld 

de samenwerking met een assistent beëindigen? Dan betaal je een hoge vergoeding. Dit neemt een 

flinke hap uit jouw budget.  

Daarbovenop bekijkt t-interim altijd de combinatie dienstencheques – uitzendarbeid zodat je jouw 

budget zo optimaal mogelijk inzet. 

Het PVF-verhaal 

In april 2014 keurde het Vlaamse Parlement het decreet rond PVF – persoonsvolgende financiering – 

goed. Er is meer budget voor zorg en ondersteuning voor personen met een handicap waardoor 

meer mensen steun op maat krijgen. 

 

2015: 2 800 mensen met een PAB 

2020: 45 000 mensen met een PVB of BOB 

 



   
 

Het PVF zal bestaan uit 2 trappen: 

1. Het basisondersteuningsbudget = BOB (niet van toepassing als je al een PAB hebt) 

 

- Voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. 

- Een vast, forfaitair bedrag dat je maandelijks ontvangt. Het bedrag is vrij te besteden en je hoeft 

geen bewijzen voor te leggen. Je kan het gebruiken voor: dienstencheques, bijdrage in thuiszorg, 

benzine van wagen van een vriend die je meeneemt, bijdrage voor beperkte dagopvang,... 

- Je mag het ook combineren met het verkrijgen van hulpmiddelen. 

- Dit is € 300/maand  
vb: besteed je dit volledig aan dienstencheques, dan is dat tot 33 uren per maand of 8 uren per week huishoudhulp  

of vervoer  

vb: je kan hiermee tot 15 uren per maand een assistent betalen via t-interim 

Als je op een bepaald moment meer ondersteuning nodig hebt, kan je in theorie overstappen naar 

het persoonsvolgend budget: 

2. Het persoonsvolgend budget = PVB (van toepassing als je al een PAB hebt) 

Er zijn 3 manieren om jouw budget te besteden: 

1) Je krijgt een budget om jouw ondersteuning zelf te organiseren OF 

2) Je krijgt een aantal vouchers toegewezen in functie van de ondersteuning die je nodig 

hebt. Je kiest zelf de erkende VAPH-voorziening, waar je daarvoor terecht wilt. Het VAPH 

betaalt die voorziening dan rechtstreeks. Je moet het voucherdeel van het 

persoonsvolgend budget dus niet zelf beheren OF 

3) Wens je én enkele dagen in een voorziening te verblijven én enkele dagen thuis met 

jouw persoonlijk assistent? Dat kan. Je kiest voor een combinatie van een budget voor 

een persoonlijk assistent EN vouchers voor een VAPH-voorziening.  

Met andere woorden: je beheert jouw budget nu zelf. Het budget van de VAPH-voorzieningen komt 

rechtstreeks bij jou terecht in plaats van bij de voorziening zelf. 

Als je nu al over een PAB beschikt, verandert er voorlopig niets. Pas in januari 2017 schakel je over 

naar een PVB. 

Voor meer info en updates kan je jouw vertrouwde contactpersoon bij t-interim contacteren of kan 

je terecht bij jouw bijstandsorganisatie ( = budgethoudersvereniging). 

 

Met vriendelijke groeten 

Filip Vanderbeken 

Directeur t-interim 


