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Editoriaal:  
Uit de rugzak van alin 
Beste alin-er,

Hierbij de tweede editie van onze alinEA, heel speciaal voor jou! 

In dit tijdschrift kan je alvast een weekje meelopen met één van onze coaches. Je komt ook meer te weten 
over de alinFOCUS groep die heel nauwgezet de nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen volgt. Er staan immers 
grote wijzigingen voor de deur. Vanaf 1 april 2016 treedt namelijk het decreet Persoonsvolgende Financiering 
in voege. Jouw persoonlijke-assistentiebudget wordt dan een Persoonsvolgend budget in CASH, binnen trap 
2 van de Persoonsvolgende Financiering. Vanaf 1 april 2016 zijn trouwens niet langer enkel de personen die op 
dit moment werken met een persoonlijke-assistentiebudget budgethouder. Elke persoon met een handicap 
die handicapspecifieke ondersteuning nodig heeft, kan vanaf 2016 budgethouder worden en kan daarbij de 
keuze maken het budget via Cash of via een waardebon te incasseren.

Maar voor we 2015 afronden willen we je vanuit alin ook het nodige meegeven omtrent specifieke eindejaar 
weetjes als budgethouder. Informatie over eindejaarspremie en eindejaarsgeschenk voor je assistent, en tips 
omtrent het verwerken van je laatste onkostenstaat om met een nieuw aangezuiverd werkkapitaal van start te 
gaan, mogen zeker niet aan je aandacht ontsnappen.

We wensen je alvast heel veel leesplezier en een heel fijn eindejaar toe!

We zien je uiteraard graag terug in 2016, met nog meer alinEA’s en nog meer alin informatie en alin verrassin-
gen en nodigen je hierbij dan ook graag uit om jouw lidmaatschap bij alin vandaag nog te hernieuwen. Ja, want 
ook in 2016 staat alin verder voor je paraat!

Marieken Engelen
Voorzitter alin

Colofon
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Secretariaat: Gasthuisstraat 31-1000 Brussel
Tel.: 02 515 18 50
E-Mail: info@alin-vzw.be
Web: www.alin-vzw.be

Verantwoordelijke uitgever:
Marieken Engelen, gasthuistraat 31,1000 Brussel

2

ALIN_alinea_magazine_11-2015.indd   2 07/12/2015   08:44:29



Op stap,  
met een coach van alin  

MAANDAG 
Vandaag bezoek ik een PAB- 
starter. Deze persoon met een 
handicap ontving na lang wach-
ten en uiteindelijk na een herhaal-
delijk aanvragen voor een status 
Prioritair te Bemiddelen Dossier, 
een positieve beslissing voor de 
opstart van ondersteuning via een 
persoonlijke-assistentiebudget in 
de brievenbus. Tijdens het eerste 
verkennend huisbezoek beland ik 
in een goed gevulde huiskamer. 
Een bejaarde mama die geen 
Nederlands spreekt, reikt me een 
stoel aan, terwijl Ilian me toch wel 
een beetje afwezig en blijkbaar 
vermoeid zijn VAPH papieren 
aanreikt. Voor de gelegenheid 
werd ook een tolk onder de arm 
genomen, die samen met mij de 
vertaling brengt van wat in het 
Nederlands in de VAPH documen-
ten wordt aangebracht. Armeens 
is in deze familie de moedertaal. 
Niet alleen de taal is Armeens, 
ook de cultuur snuif ik er op 
doorheen het strak gezet kopje 
koffie dat me wordt aangeboden. 
Voor de taart en zoetigheden 
zeg ik neen! Ook opvallend zijn 
de interacties tussen de mensen 
onderling. Ze leggen me uit, bijna 
verantwoordend, waarom ze een 
persoonlijke-assistentiebudget 
hebben aangevraagd. Anders 
dan vele mensen en anders dan 
wat velen hen adviseerden, willen 
zij dat Ilian bij zijn moeder kan 
blijven wonen. Het is niet omdat 
hij een handicap heeft, dat hij niet 
het recht zou hebben om thuis te 
wonen. Wij Armenen, wij zorgen 
voor mekaar en wij willen voor 

mekaar blijven zorgen. Maar de 
ondersteunings nood is te groot 
geworden en moeder gaat er 
na vele jaren als enige onder-
steuner en mantelzorger, onder-
tussen wel volledig onderdoor! 
En daarom zijn ze blij te kunnen 
starten met een persoonlijke- 
assistentiebudget. De grote dikke 
VAPH enveloppe ligt klaar en Ilian 
toont mij ook de documenten van 
een nieuwe PAB-zichtrekening 
die hij ondertussen bij de bank 
opende. 

Doorheen het gesprek met Ilian in 
kruisverhoor met de tolk, verneem 
ik dat Ilian vooral zijn moeder wil 
ontlasten van een aantal taken, 
en dat hij zelf graag ook wel wat 
met zijn tekentalenten wil doen in 
zijn leven als jonge veertiger. Of 
hij zijn mama zou tewerkstellen 
met het persoonlijke-assistentie-
budget? Hij weet dat dit moge-
lijk is, maar samen beslissen ze 
andere pistes te bewandelen. Het 
inzetten op dienstencheques 
voor eventuele ondersteuning 
in de huishoudelijke taken, en 
het inzetten op een persoonlijke 
assistent via een uitzendkantoor 
lijken voor Ilian haalbare pistes. 
Werken met een sociaal secreta-
riaat lijkt voor Ilian op dit moment 
nog te invasief en te veel papier-
werk, en zijn tolk, die een eigen 
zaak heeft, geeft aan zelf ook op 
een vlotte manier te rekruteren en 
samen te werken met een uitzend-
kantoor in de buurt. Samen met 
Ilian maak ik alvast in functie van 
wat hij zelf aangeeft een verta-
ling van een financieel plan, zodat 

Ilian een concreter zicht krijgt op 
de budgettaire mogelijkheden en 
de impact van bepaalde keuzes 
die hij maakt rond de tewerkstel-
ling. Ook kijk ik samen met Ilian 
naar diverse vervoersmogelijkhe-
den. Er kan een beroep gedaan 
worden op een aangepaste taxi-
dienst, maar ook vrijwilligers 
kunnen worden ingezet via een 
forfaitaire vergoeding om hem 
te begeleiden bij het gebruik 
van openbaar vervoer. Ilian geeft 
duidelijk mee dat zijn assistent 
‘muscle power’ vandoen heeft 
voor de diverse transfers die hij 
in en uit zijn rolstoel doet. Voor 
mama is dit echt wel heel zwaar 
geworden.

Getuigenis
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Doorheen het gesprek voel ik 
duidelijk dat het ijs gebroken is. 
De domper van zoveel nog in te 
vullen en niet begrijpbare papie-
ren en richtlijnen lijkt uitgeklaard 
en er kan nu concreet en geïn-
formeerd worden nagedacht. Ik 
laat een opgeluchte Ilian achter, 
gewapend met de alinSTAR-
TERS map voorzien met verschil-
lende tools om scenario’s van 
tewerkstelling te draaien. Met 
het akkoord van Ilian wordt de 
consulente van het lokaal uitzend-
kantoor opgebeld om van start 
te gaan met een eerste contract 
voor een eerste persoonlijke 
assistent. Ja, Ilian gaat vandaag 
nog aan de slag met zijn persoon-
lijke-assistentiebudget. 

DINSDAG 
De eerste post van vandaag is die 
van Michel die sinds kort startte 
met zijn persoonlijke-assistentie-
budget. Michel heeft een aange-
boren handicap, studeerde Peda-
gogische Wetenschappen, doch 
kon omwille van zijn handicap en 
de nood aan ondersteuning nooit 
echt zijn leven zelfstandig verder 
uitbouwen. Bij onze begroeting is 
Michel ondertussen hersteld van 
de steeds terugkerende infecties. 
Bij aanvang deed Michel heel 
intensief een beroep op coaching 
en ik voel me als coach ondertus-
sen ook een beetje ‘thuiskomen’. 
Mijn glaasje water staat klaar, 
en alle paperassen, facturen en 
rekeninguittreksels en perforator 
liggen netjes klaar voor het huis-
bezoek. Bij aanvang bestond het 
coachen vooral uit het verkennen 
van de mogelijkheden van het 
persoonlijke-assistentiebudget en 
ook het selecteren en aanwerven 
van persoonlijke assistenten werd 
grondig voorbereid. Ondertussen 
werkt Michel met 2 persoonlijke 
assistentes. De coaching vanuit 
alin evolueerde vervolgens 

vooral naar het verwerken van 
de prestaties en het voorberei-
den van de kostenstaat en het 
verder exploreren van assis-
tentie. Want sinds kort zorgt 
het kunnen experimenteren met 
assistentie ervoor dat Michel ook 
nieuwe noden aangeeft. Hij wil 
nu graag ook een assistent die 
samen met hem naar een oplei-
ding informatica gaat. Ja, want 
Michel wil graag met de compu-
ter leren werken, en zelf op het 
internet geraken en zelf zijn 
kosten via mijnVAPH.be aange-
ven. Als coach kan ik alleen maar 
heel erg tevreden zijn over dit 
soort dynamiek van eigen zaken 
in eigen handen nemen van deze 
budgethouder. 

Mijn opdracht is trouwens een 
opdracht om via empowerment 
de regie in de handen van de 
persoon met een handicap te 
faciliteren. Ik spreek af met Michel 
dat we hiervoor een zoekertje 
plaatsen op de alin website, en 
samen met hem bekijken we in 
functie van zijn financieel plan ook 
de budgettaire implicaties.
 
Elke bespreking, elk huisbezoek 
wordt via een alin Huisbezoek-
fiche netjes geregistreerd. Ik stuur 
dit digitaal door naar Evelyn, die 
als administratieve medewerker 
steeds klaar staat om dit alles 
netjes in een voor de budget-
houder toegankelijk verslag te 
vertalen. Ook alle opvolgacties 
worden aan Evelyn doorgege-
ven, waarbij acties en taken dan 
op het kantoor via onze alinDos-

sier applicatie netjes opgevolgd 
worden. Zo kan de Centrale 
Helpdesk te allen tijde vanuit 
een geactualiseerd dossier op 
diverse individuele vragen van 
budgethouders ook verder een 
antwoord bieden.

De dag wordt afgerond met een 
korte toelichting aan maatschap-
pelijk werkers actief binnen de 
regio. Vaak worden deze maat-
schappelijk werkers gecontac-
teerd omtrent aanvragen voor 
een persoonlijke-assistentiebud-
get, maar soms blijken zij onvol-
doende op de hoogte te zijn van 
hoe de budgethouder dan nader-
hand concreet aan de slag gaat 
met zijn budget. 

In een korte voordracht leid ik 
hen door de verschillende keuze-
mogelijkheden van tewerkstelling 
die een budgethouder heeft. Ook 
de toelichting omtrent het werken 
met werkkapitaal en het verant-
woorden van gemaakte kosten 
via een kostenstaat, binnen een 
besteding die enkel kan volgens 
de door het VAPH vooropgestel-
de richtlijnen, zorgt er duidelijk 
voor dat de cowboyverhalen, 
waarbij persoonlijke-assistentie-
budgethouders om het even wat 
kunnen doen met hun budget, 
overduidelijk als zeepbellen ter 
plekke doorprikt worden. 

Kennis delen zorgt voor uit-
klaring en afstemming en dit is 
cruciaal om zo aanvragen van 
nieuwe budgethouders op een 
betere manier te ondersteu-
nen en te faciliteren. Mijn rol als 
coach, maar ook de rol van de 
maatschappelijk werker bestaat 
erin om niet te oordelen, of over 
te nemen, dan wel het proces 
van aanvraag tot besteding als 
budgethouder zo goed mogelijk 
te faciliteren. 

“Elke bespreking,  

elk huisbezoek  

wordt via een alin 

Huisbezoek fiche netjes  

geregistreerd.“
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WOENSDAG  
Deze namiddag nemen we samen 
met een aantal alin leden een 
aantal beleidsdocumenten in 
ontwerpfase door. Er staan wij-
zigingen ingepland die moge-
lijks een impact hebben op de 
toekomst van ondersteuning 
via persoonlijke-assistentiebud-
get, maar ook op ondersteuning 
voor personen met een handicap 
in het algemeen. Vanaf volgend 
jaar zijn niet alleen de PAB-ers 
budgethouders, maar wordt elke 
persoon met een handicap, onge-
acht of deze kiest voor CASH of 
een waardebon, een effectieve 
budgethouder. Een aantal geën-
gageerde alin leden steken de 
koppen bij mekaar. Dit wordt 
gegarandeerd bron van ge  ani-
meerde discussies over mogelijke 
valkuilen. Maar ook opportuni-
teiten omtrent Persoonsvolgen-
de Financiering worden concreet 
vanuit hun eigen dagdagelijk-
se realiteit als persoon met een 
handicap én budgethouder 
heel kritisch afgetoetst. Er kan 
niet worden afgeknauwd op de 
basisprincipes van het persoons-
volgend budget. 

Dit budget moet de persoon 
met een handicap en zijn gezin 
verder toelaten de zorg en de 
ondersteuning die nodig is ten 
gevolge van de handicap, te reali-
seren en te organiseren. En dit 
doet de budgethouder conform 
de eigen wensen en noden en 
aangepast aan de eigen leefsitu-
aties. De regie is in handen van 
de budgethouder die zijn eigen 
keuzes kan maken. De mensen 
van de alinFOCUS groep zijn daar 

zondermeer heel duidelijk en eens-
gezind over en verwachten dat 
deze basisprincipes in uitvoering 
van de wijzigingen die zich aankon-
digen, zeker gehanteerd blijven.

DONDERDAG 
Het huisbezoek bij Marie kan 
vandaag niet doorgaan bij Marie 
thuis. Sinds begin deze week werd 
Marie opgenomen op palliatieve 
zorgen. Haar gezondheid is heel 
fel achteruitgegaan en nu wordt 
er verder assistentie ge  boden 
om de overgang van thuis naar 
de palliatieve afdeling zo comfor-
tabel mogelijk te maken. Toch 
wel goed dat Marie doorheen 
de spoedprocedure vrij vlug na 
de diagnose van een snel dege-

neratieve aandoening een goed-
keuring voor een persoonlijke - 
assistentiebudget kreeg. Door 
middel van dit assistentiebudget 
kon de voorbije maanden, zowel 
thuis als nu op palliatieve zorgen, 
de ondersteuning worden geor-
ganiseerd zoals Marie zelf 
aangeeft nodig te hebben. Marie 
is nog steeds  een madam van 
weinig woorden, maar vooral een 
madam met een sterke blik, die 
weinig pottenkijkers in haar gezin 
tolereert en dan ook heel gericht 
kiest wie in huis ondersteuning 
mag bieden bij de huishoudelijke 
taken. Vooral het respecteren van 
die ingesteldheid en haar drang 
naar autonomie hielden Marie 
draaiende. 

“De regie is in handen 

van de budgethouder 

die zijn eigen keuzes 

kan maken.“
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Niet alleen rekende ze op onder-
steuning bij de huishoudelijke 
taken, maar wat haar typeerde 
en nog steeds typeert is haar rol 
die ze als oma opneemt en ook 
nog blijft innemen op palliatieve, 
en dit doorheen de assistentie! 
Een oma die eerst vanuit de zetel 
in de living, dan wielend vanuit 
een rolstoel en uiteindelijk in een 
hoog-laag-bed met heel veel 
warmte maar ook met heel veel 
trots de rots van de familie bleef!. 
Het  huisbezoek op haar verjaar-
dag was een beetje feest. Herin-
neringen aan de weggemoffelde 
tranen maar ook de sterretjes in 
haar ogen, en de brede glimlach 
om haar mond, blijven vastkleven 
aan de sfeer van cadeautjes en de 

vrolijke gezichtjes. En de pannen-
koeken die de assistente voor de 
kleinkinderen had klaargemaakt. 
Men vertelde me trouwens dat 
Marie jarenlang in de bres sprong 
als vrijwilliger voor buren, vrien-
den en bejaarde mensen in nood. 
Fijn dat zij, nu zij het zelf nodig 
heeft, een assistentiebudget kan 
inzetten om externen maar ook 
een aantal vrijwilligers uit haar 
eigen netwerk te vergoeden via 
de Vrijwilligersservice. Het is voor 
Marie wellicht een geruststel-
ling dat de ingezette assistentie 
er niet alleen is voor haar, maar 
tevens aandacht heeft voor haar 
omgeving. Fijn ook dat de assis-
tentie ook nu verder geboden kan 
worden, nu Marie ondertussen in 

het ziekenhuis is opgenomen. 
Er is veel verdriet, veel leed, … 
maar er is gelukkig ook tijd voor 
zorgzaamheid en Marie geeft 
aan dat ze rust vindt te weten 
dat ze samen met haar familie 
ook in deze moeilijke dagen op 
de ondersteuning mag rekenen, 
waarbij zij nog steeds de touw-
tjes in handen neemt, op de 
manier die Marie zo typisch is. 
Dus ja, samen met Marie wordt 
deze keer terug de kostenstaat 
persoonlijke-assistentiebudget 
voorbereid en worden ook de 
prestaties van assistenten en vrij-
willigers doorgenomen. De regie 
in handen houden blijft voor 
Marie nog steeds belangrijk.

VRIJDAG 
Ik heb een ontmoeting met de 
papa van Lena. Papa maakt 
zich zorgen over de toekomst 
van de ondersteuning van zijn 
dochter. Sinds 2006 beheert 
hij een persoonlijke-assistentie-
budget voor zijn dochter. Toen  
werd het persoonlijke-assistentie-
budget goedgekeurd via de 
Deskundigen commissie in Brus-
sel. Ondertussen combineert het 
gezin assistentie thuis, en kopen 
zij via het assistentiebudget ook 
ondersteuning in via een semi- 
internaat. Lena is ondertussen 
een jongedame geworden en 
geeft aan school niet langer leuk 
te vinden. Ze wordt ouder en ziet 
ondertussen ook dat haar oudere 
zus niet langer naar school gaat. 

De overgang naar meerderjarig-
heid is in deze voor Lena wel heel 
duidelijk. Papa en mama maken 
zich echter zorgen, over hoe de 
ondersteuning in deze voor Lena 
mee zal evolueren. Wat na het 
afronden van school? Blijft het 
persoonlijke-assistentiebudget 
verderlopen? En kan er met dat 
assistentiebudget een andere 
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ondersteuning worden geor-
ganiseerd die een aangepast 
antwoord biedt op de ondersteu-
ning die nodig is voor Lena als 
jonge vrouw? 

Thuis zijn ze met zijn allen aller-
lei plannen aan het overwegen. 
Ondertussen blijkt ook dat de 
ondersteuningsnood van Lena 
niet alleen is veranderd maar ook 
groter is geworden. Lena is groter, 
sterker en zwaarder geworden. 
Het helpen bij lichamelijke onder-
steuning is fysiek zwaarder gewor-
den en het creatief, doch eigen-
zinnig handelen van Lena zorgt 
ervoor dat er meer controle nodig 
is en er ook fysiek sterker moet 
worden ingegrepen wanneer Lena 
omwille van frustraties in woede-
buien verzeild geraakt. 

Vragen van de papa worden 
op me afgevuurd. Hoe kan het 
budget worden afgestemd op 
een grotere ondersteunings-
nood? Wat moet er ondernomen 
worden om de budgetgrootte te 
herzien? En wat gebeurt er als de 
ouders van Lena beslissen niet 
langer het persoonlijke-assisten-
tiebudget in te zetten in het semi- 
internaat omdat Lena niet langer 
naar school gaat? Het is een 
geruststelling voor papa te weten 
dat hij uiteraard de 10 dagdelen 
semi-internaat die hij nu vanuit 
het persoonlijk-assistentiebudget 
inzet, kan recupereren en op een 
andere manier kan inzetten.

De verschillende te overwegen 
pistes worden aangereikt in func-
tie van wat het gezin aangeeft. En 
ook hier zie ik dat het persoon-
lijke-assistentiebudget kansen 
biedt. Kritische succesfactor, zo 
blijkt, is evenwel de budget-
hoogte. Papa geeft aan dat hij 
al jaren zelf financieel bijpast. 
Papa ziet wel perspectieven in 

een Persoonsvolgend Budget 
dat aangepast en op maat is van 
zijn dochter en kijkt uit naar een 
her-inschaling die inderdaad de 
concrete vertaling brengt van 
de ondersteuningsnoden van 
zijn dochter, in functie van haar 
noden die veel concreter en tast-
baarder zijn dan een algemeen 
PECticket semi-internaat. Papa 
ziet duidelijk perspectief in het 
eigenhandig kunnen uitschrijven 
van een ondersteuningsplan van 
zijn dochter, samen met zijn fami-

lieleden die Lena trouwens het 
best kennen en die ook dagda-
gelijks met Lena samenleven. Ik 
kijk samen met de papa van Lena 
uit naar de nieuwe machinerie 
van Persoonsvolgend Ondersteu-
ningsplan en Zorgzwaarte-inscha-
ling, als basis tot een op maat van 
Lena kostendekkend Persoons-
volgend Budget in 2016.

(namen zijn fictief en situaties zijn 
aangepast om de privacy niet te 
schenden).

7

ALIN_alinea_magazine_11-2015.indd   7 07/12/2015   08:44:33



2016 wordt een transitie jaar. Vanaf 31 maart 2016 stopt het regelgevend kader voor het 
persoonlijke-assistentiebudget en wordt het ondersteuningsbudget overgebracht naar de 
regelgeving van Persoonsvolgende Financiering (PVF) binnen Trap2. Het huidige persoon-
lijke-assistentiebudget wordt vanaf 1 april 2016 een Persoonsvolgend Budget in Cash, 
kaderend binnen de Persoonsvolgende Financiering Trap2.

Geen Persoonlijke-Assistentie-
budget meer in 2016?

Nieuw

Hieronder wat uitleg bij de kleine schematische voorstelling.

TRAP1
Personen met een vermoeden van handicap, met een attest FOD Handicap en/of wachtend op ondersteu-
ning binnen Persoonsvolgende Financiering Trap2, kunnen vanaf 2016 geleidelijk aan een beroep doen op 
Rechtstreeks Toegankelijke ondersteuning vanuit het VAPH en kunnen bijkomend een aanvraag doen 
voor een Basisondersteuningsbudget (BOB). Dit is een budget van 300 euro/maand waarmee de persoon 
met een handicap ondersteuning kan inkopen en waarbij de gemaakte kosten niet moeten worden verant-
woord

PMH met 
vraag voor 

ondersteuning

PVF
Trap 1

PVF
Trap 2
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TRAP2
Personen met een handicap die meer ondersteuning nodig hebben dan wat in PVF Trap1 wordt geboden, 
kunnen een aanvraag doen voor PVF Trap2, waarbij deze persoon een Persoonsvolgend Budget (PVB) toe-
gekend krijgt, dat via Cash en/of via Waardebon kan worden opgenomen. De persoon met een handicap kan 
ook Cash en Waardebon combineren. 

 › Met een PVB in Cash, kan de persoon met een handicap persoonlijke assistenten en een ruim aanbod 
van dienstverlening en vrijwilligers vergoeden. Hiervoor worden individuele contracten opgesteld tussen 
budgethouder en dienstverlener en/of assistent. Met PVB in Cash is het de persoon met een handicap 
die de gemaakte kosten naar het VAPH verantwoordt en dus een boekhouding van budget en gemaakte 
kosten bijhoudt.

 › Met een PVB via Waardebon kan de persoon met handicap enkel VAPH vergunde diensten inkopen. De 
persoon met een handicap maakt dan ook een individuele overeenkomst met de VAPH vergunde dienst-
verlener, maar de boekhouding en de verantwoording van de kosten via de waardebon, wordt door de 
VAPH vergunde dienstverlener in orde gebracht.

ALIN, EENIEDERS ONDERSTEUNENDE PARTNER BINNEN PVB TRAP2
Vanaf 2016 wordt alin een bijstandsorganisatie en kan elke budgethouder PVB terecht bij alin met al zijn 
vragen omtrent het werken met een Persoonsvolgend Budget, het opmaken van contracten en het beheer 
van zijn PVB in Cash. 

Dus elke persoon met een handicap binnen Trap2 van Persoonsvolgende Financiering zal vanaf volgend jaar 
met zijn vragen omtrent zijn budget terecht kunnen bij alin. Deze ondersteuning zal zowel met een PVB in 
Cash als PVB via Waardebon kunnen betaald worden.

PMH met 
vraag voor 

ondersteuning

PVF
Trap 1

PVF
Trap 2

Vermoeden handicap:
 › rechtstreeks toegankelijke 

ondersteuning via VAPH 
RTH diensten

Attest FOD handicap en/of 
wachtlijst PVF trap2:

 › Basisondersteunings-
budget (300 euro/maand)

PMH met 
vraag voor 

ondersteuning

PVF
Trap 1

PVF
Trap 2

Onderstuningsplan Zorg-
zwaarte instrument Priori-
teitsbepaling:

 › Persoonsvolgend Budget
(PVB)

 › Budgetcategorie in euro 
en/of personeelspunten

Cash:
 › Persoonlijk assistent
 › Dienstencheques
 › Reguliere diensten
 › Vrijwilligers
 › VAPH vergunde diensten

Waardebon:
 › VAPH vergunde diensten

Bijstand vanuit alin
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Vragen  
en antwoorden  
GESCHENKEN VOOR ASSISTENTEN?
Op het einde van het jaar kan je als budgethouder een extraatje toekennen aan je assistenten in loonver-
band. Soms hoor je ook spreken van “dertiende maand”.

De eindejaarspremie is een bonus die je als werkgever in geld moet uitbetalen. Het is geen cadeau in natura. 
De eindejaarspremie maakt deel uit van het loon. De premie is onderworpen aan RSZ en bedrijfsvoorheffing.
Eindejaarspremies komen in aanmerking voor VIA 4 middelen.

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om aan je assistent en vrijwilligers een geschenk te geven voor 
eindejaar. Dit kan een geschenk zijn - in natura of in speciën - of een geschenkcheque. 
De waarde van deze geschenken of cheques mag evenwel per jaar en per werknemer niet hoger liggen dan 
35 euro. 

Je bewaart thuis het aankoopbewijs van het geschenk of de cheque. Indien dit geschenk als bijkomend loon 
wordt uitbetaald, moet dit op de loonfiche vermeld worden.

WERKKAPITAAL EN DE OVERGANG NAAR HET NIEUWE JAAR?
Het VAPH zal je onkostenstaten uitbetalen, je werkkapitaal aanzuiveren zolang daarvoor middelen beschik-
baar zijn. Je middelen zijn uitgeput als het VAPH reeds 7/12-de van je  jaarbudget uitbetaalde.

Dan heb je immers je volledig jaarbudget ontvangen, namelijk:
 › je werkkapitaal (5/12-de van je jaarbudget) 
 › een reeks terugbetalingen ter waarde van 7/12-de van je jaarbudget. 

Je kan de onkosten verder betalen met de middelen van je werkkapitaal. Je moet voor deze onkosten een 
kostenstaat indienen bij het VAPH.

Maar, deze zal het VAPH niet meer terugbetalen in het lopende budgetjaar.

De niet-uitbetaalde bedragen komen in wacht. Het VAPH zal de in wacht staande bedragen uitbetalen in de 
eerste week van januari van het volgende budgetjaar. 

Het spreekt voor zich dat je niet meer kan uitbetaald krijgen dan je totale budget. Het niet-gebruikt budget 
voor een bepaald budgetjaar kan niet overgedragen worden naar het volgende budgetjaar.

TIP: wij raden je ten sterkste aan vóór 1 december een kostenstaat (ook al is het slechts met een beperkter 
aantal onkosten) in te dienen bij het VAPH. Zo krijg je deze onkosten terugbetaald begin januari en loop je 
minder kans om tijdens de jaarwissel in een situatie zonder PAB-middelen te komen. 

Hoe kan je weten hoeveel middelen van jouw jaarbudget er nog beschikbaar zijn bij 
het VAPH (het 7/12-de-deel van uw jaarbudget)?:

 › Bij een terugbetaling van het VAPH op uw PAB-rekening zal in de bankmededeling vermeld staan wat het 
nog te spenderen saldo is (hoeveel budget u dus nog kunt inzetten voor assistentie). 

 › Je kan steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder van het VAPH, via mail of telefoon, om de 
stand van het nog te spenderen saldo te kennen.

Samenleving en  
recht
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Focusgroep 
alin 

In de voormiddag van 16 september 2015 waren een aantal heel gedreven budgethouders op het appel om 
samen in Gent het eerste alinFOCUS overleg vorm en inhoud te geven.

De groep van budgethouders aanwezig op het alinFOCUS overleg bracht de verschillende wegen in kaart die 
budgethouders kunnen bewandelen om het beleid te beïnvloeden en hun stem te laten horen doorheen het 
adviseringsproces in de verschillende overlegorganen van het VAPH.

Het alinTEAM engageert zich om via het alinFOCUS overleg tot een grondig aftoetsen van concepten te komen. 
Die input van budgethouders die dagdagelijks aan de slag zijn en gaan met een persoonlijke-assistentiebud-
get (PAB) en later in 2016 een persoonsvolgend budget (PVB) binnen de persoonsvolgende financiering (PVF), 
wordt zeker door de alin medewerker op diverse overleggen meegenomen en ingebracht.

Bovendien werd afgesproken dat op het alinFOCUS overleg informatie wordt geboden over de meest recente 
ontwikkelingen in verband met regelgeving en uitvoeringsrichtlijnen. Doorheen de transitie van PAB naar PVF 
staat uiteraard voorop dat voor huidige PAB-budgethouders toekomstgericht en dus doorheen de verandering 
naar Cashbudget PVF minimaal dezelfde mogelijkheden en flexibiliteit van inkopen van ondersteuning gevrij-
waard blijven. 

Na een uitvoerige discussieronde werd alvast een reeks van eerste aanbevelingen geformuleerd op voorlig-
gend werkmateriaal omtrent nieuwe potentiële besteding en verantwoording van budgetten binnen trap 2 van 
toekomstig PVF. 

Aanwezigen gaven mee dat het essentieel is dat in elke verdere ontwikkeling steeds heel consequent de basis-
principes van PVF worden vooropgesteld waarbij het PVB voor niet-rechtstreekse toegankelijk hulp een budget 
is dat de persoon met een handicap en zijn gezin moet toelaten de zorg en de ondersteuning die nodig is ten 
gevolge van de handicap te realiseren en te organiseren. En dit conform de eigen wensen en noden en aangepast 
aan de eigen leefsituatie van de persoon met een handicap. De regie is dan ook in handen van de budgethouder 
die zijn eigen keuzes kan maken.

Wil jij ook de diverse beleidsontwikkelingen mee volgen en je stem als budgethouder hierin laten horen, 
aarzel dan niet om Evelyn van alin hierover te contacteren via 02/5151850 of info@alin-vzw.be. Zij zorgt 
ervoor dat ook je een uitnodiging ontvangt voor het eerstvolgend alinFOCUS overleg.

alinFOCUS overleg 
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Inschrijven

T 02 515 18 50 (helpdesk) | E info@alin-vzw.be | www.alin-vzw.be

HOE WORD JE LID VAN ALIN VOOR 2016?

Stuur dit blad ingevuld terug naar: 
alin | gasthuisstraat 31 | 1000 Brussel

Of vul het in op: 
www.alin-vzw.be

Je ontvangt dan van ons een vraag tot betaling van 50 €. Dit is het lidgeld voor 1 jaar.

WAT BIEDT HET LIDMAATSCHAP?

Helpdesk
 › Hier kan je elke weekdag terecht met al je vragen rond PAB: hoe vraag ik een PAB aan, hoe vind ik een 

assistent, waar vind ik een sociaal secretariaat, welke kosten kan ik inbrengen …?

Informatie
 › Via verschillende kanalen informeren we je: op onze website vind je infodossiers.Je wordt uitgenodigd 

voor regionale info-activiteiten. Je krijgt van ons een elektronische  nieuwsbrief en 2x per jaar ontvang 
je ons tijdschrift alinEA.

Ervaringsuitwisseling
 › Je krijgt uitnodigingen voor ontmoetingsmomenten met andere (kandidaat-budgethouders. Zo krijg je 

de mogelijkheid om tips, kennis en ervaringen te delen.

Naam:……………………………………………………………………………………………....................................

Voornaam: …………………………………………………………………………………..…......................................

Straat: ………………………………………………………………………………………....…...................................

Postcode: ………………………Gemeente: ………………………………………..….............................................

Geboortedatum: …………………………………………………………………………............................................

Rijksregisternummer: ……………………………………………………………….…...............................................

Telefoon: …………………………………GSM: ………….………………………………..........................................

E-mail: …………………………………………………………………………………………..….................................

alin respecteert jouw privacy. De ingewonnen informatie wordt enkel gebruikt voor de ledenadmini stratie 
en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en dienstverlening. 
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