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

Van bij je opstart als budgethouder staat het alin-team paraat voor jou! Het invullen van diverse paperassen, 
het organiseren van de tewerkstelling van assistenten en het verantwoorden van de onkosten ... Het zijn alle-
maal zaken waarvoor je de hulp van alin kan inroepen.

Een eerste introductie met ons alin-team en de professionele dienstverlening van alin ervaarde je wellicht via 
een eerste telefonisch contact met Evelyn van de helpdesk, onze maandelijkse digitale nieuwsbrief, een regio-
naal vormingsmoment of een huisbezoek van één van onze coachen. 

Vandaag heb ik, als voorzitter van de vzw alin, de eer om het nieuwe tijdschrift alinEA, aan jou voor te stellen 
en in te leiden.

Met alinEA willen wij graag je rugzak als budgethouder op geregelde tijdstippen aanvullen met allerlei infor-
matie en handige weetjes. Hoe kan je vrijwilligers vergoeden met je PAB? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er 
in verband met de onkosten die je als budgethouder via een aangifte aan het VAPH moet indienen? Het zijn 
maar enkele van de vragen waarop alin een antwoord biedt. 

Ook vind je in alinEA verrassende verhalen en spraakmakende getuigenissen van budgethouders die zijn 
aangesloten bij alin.

Wij wensen je alvast heel veel leesplezier. Bezorg ons zeker ook de oplossing van de alinEA woordzoeker. De 
eerste tien die ons de juiste oplossing bezorgen, krijgen een ‘verrassing’.

Marieken Engelen
Voorzitter alin

Colofon

Uitgave: 
Nr. 1/2015- 2 nummers per jaar

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_07-2015.indd   2 19/08/2015   11:28:40



t-interim,  
uitzendpartner van alin vzw  

t-interim en alin vzw
t-interim heeft al 10 jaar ervaring in PAB. Begin dit jaar besloot alin vzw om met t-interim in zee te gaan. Wij zijn 
ervan overtuigd dat deze samenwerking een meerwaarde heeft. Omdat we samen voor kwaliteit gaan en voor 
een maximum aan zelfbeschikking voor personen met een handicap.

Persoonlijk contact en professionele service
Een assistent moet 100% bij jou passen. Daarom hechten we erg veel belang aan persoonlijk contact. Bij t-inte-
rim heb je een vaste consulent, die getraind is in persoonlijke assistentiebudget en persoonsgebonden budget. 
Hij of zij is op de hoogte is van jouw verhaal. En als je dat graag wilt, komt onze consulent bij jou thuis langs.
Je kiest ook zelf wie jou waar en wanneer assistentie verleent. In verlofperiodes of noodsituaties vindt t-interim 
snel een andere assistent.

Voorkeurtarief
Dankzij dit partnership geniet je als lid van alin een voorkeurtarief. Wil je graag dat t-interim voor jou een assis-
tent selecteert? Dan bedraagt de coëfficiënt 1,87 in plaats van 2,0. Heb je zelf al een assistent en doe je enkel 
beroep op t-interim voor de loonadministratie? Dan bedraagt de coëfficiënt 1,79 in plaats van 1,9.
In die coëfficiënt is vakantiegeld, de eindejaarspremie, de verzekering voor (arbeids-)ongevallen en ziekte inbe-
grepen. Bovendien kan je via t-interim gratis een aanvullende omniumverzekering afsluiten voor alle dienstver-
plaatsingen van je persoonlijke assistent, met je eigen auto of met die van je assistent.

Bij deze coëfficiënt komt enkel nog de kost voor de Dimona-aangifte (0,3114 euro per gewerkt uur), en even-
tuele feestdagen of reiskosten van je assistent (aan een coëfficiënt van 1,10).
Geen enkel ander interimkantoor biedt zo’n voordelig tarief aan.

Wil je een assistent in dienst nemen op lange of korte termijn ? Of heb je nog vragen over interimcontracten 
en de voordelen ervan? Dan is t-interim er voor jou, en dit in heel Vlaanderen. Contacteer één van de kantoren 
voor meer info.

Samenwerking
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Op het moment dat ik hem spreek, 
heerst er een hittegolf in ons land 
en merk ik dat hij veel helderder 
en beter begrijpbaar praat dan 
vorige keer. Wintermaanden zijn 
voor Franky heel pijnlijk. Warmte 
zorgt er dan weer voor dat hij 
wat meer comfort ervaart en zijn 
spiertonus beter kan controleren.

BEZIGE BIJ
Franky is, ondanks zijn rolstoel, 
een ongelooflijk bezige bij. Hij 
houdt van sporten, het houdt 
hem gezond en fit. Het blijft wel 
steeds zoeken naar het evenwicht 
om de spierkracht te behouden 
door voldoende beweging ener-

zijds en overbelasting van spier-
activiteit te vermijden anderzijds. 
Franky doet aan handbiken en is 
daar goed in. Daarnaast is Franky 
ook heel gedreven in allerlei 
watersporten. Deze activiteiten  
geven hem niet alleen energie, 
vreugde en zin in zijn leven, 
maar zorgen er ook voor dat hij 
de aftakeling door FA toch wel 
een beetje kan counteren. De 
wintermaanden, waarin sporten 
minder kan en waarbij de koudere 
temperaturen zijn spieren onder-
koelen, zorgen steeds voor een 
heel zware terugval. In de zomer 
‘werkt’ hij gedreven aan een 
come back.

Daarnaast is Franky bezig met het 
opvolgen van medische ont wikke-
lingen en wisselt hij via het inter-
net heel wat ervaringen uit met 
lotgenoten. Zo heeft hij onlangs 
ontdekt dat heel wat mensen 
met FA in de Verenigde Staten in 
het vroege stadium van FA een 
walker gebruiken. Dit is een soort 
rollator die je niet voor je duwt, 
maar die je achter je aan trekt. 
Ongekend en onbekend in Vlaan-
deren. “Jammer”, zegt Franky, 
“Had ik eerder dit soort hulp-
middel kunnen gebruiken, dan 
had ik mijn leven in een rolstoel 
misschien toch wel wat kunnen 
uitstellen.“

ERVARINGEN DELEN
Tijdens zijn trip naar de VS zal hij 
op het evenement veel mensen 
met FA ontmoeten, elk met hun 
specifieke problemen en hun 
specifieke context. De informatie  
die hij op zo’n evenementen 
verzamelt deelt hij via zijn  website 
(frank.hetkan.be). De tips die je 
daar vindt, zijn voor een heel ruim 
publiek bruikbaar. 

Een vertrek naar het buitenland 
vergt heel wat voorbereiding. 
Wanneer ik vraag hoe Franky zo’n 
reis naar het buitenland bekos-
tigt, vertelt hij mij dat hij heel  
zuinig leeft en bezuinigt in functie 

Tussen de klaargestoomde bagage komt de coach van alin nog even alles in orde brengen  

voor de vrijwilliger die morgenvroeg, samen met Franky, naar de Verenigde Staten 

vertrekt voor een internationale bijeenkomst van FA Woodstock. Een evenement waar-

bij mensen met Friedreich Ataxia (FA), een progressieve spierziekte, bijeenkomen en 

samen concerten beluisteren, ervaringen delen en gerichte workshops volgen rond 

nieuwe ontwikkelingen en nieuwe hulpmiddelen. 

Franky’s (reis)verhaal 
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van dergelijke levensprojecten.    
Hij weet niet hoelang hij dit kan 
doen, dus geniet hij nu ten volle. 
Franky mikt vooral op kwaliteit 
en intens leven. In elk contact, in 
elk verhaal straalt hij dynamiek en 
gedrevenheid uit. Franky heeft 
dan ook nog eens de ingesteld-
heid van een duiveltje-doet-al. 
Samen met zijn assistente loopt hij 
zijn ‘to-do’ lijstje af, ter voorberei-
ding van de grote uittocht naar het 
land van de Indianen!

INVENTIEVE SYSTEMEN 
EN ASSISTENTIE 
Hij lijkt gerustgesteld dat er al veel 
georganiseerd en geregeld is en 
dit dankzij de ondersteuning van 
zijn assistente. Het valt me op hoe 
spitsvondig Franky is en hoe hij de 
‘kleinste’ zaken proactief voorziet. 
Zo heeft hij een systeem bedacht 
van vislijndraad waarmee zijn assis-
tente de gsm aan een soort lange 
halsketting ‘naait’. Op die manier 
kan hij zijn gsm steeds bij zich 
houden. “Vislijndraad is het enige 
dat 20 kilo kan dragen en vocht-
bestendig is”, legt hij uit. Niet dat 
de gsm van Franky de allure heeft 
van een zware karper van 20 kilo, 
maar rollend en bollend in zijn 
rolstoel, of op zijn handbike of in 
waterkano’s, is het handig dat de 
gsm stevig bevestigd blijft. Soms 
maakt Franky door ongecontro-
leerde spier spasmen onbewust 
heel extreme bewegingen, waarbij 
zijn gsm soms gekneld raakt tussen 
zijn bovenlijf en de veiligheidsgor-
del van zijn rolstoel. Daarom moet 
hij alles op alles zetten om zijn gsm 
stevig te bevestigen. 

Wat staat er dan nog zoal op het 
‘to-do’ lijstje? De aanschaf van een 
grijparm, waarvoor Franky al een 
constructie heeft bedacht. Hij wil 
een grijparm die hij kan bevestigen 
aan de portierdeur van de 4x4 die 
hij zal huren in de VS. 

Wat begeleiding en persoonlijke 
assistentie betreft kan Franky sinds 
ongeveer twee maanden gebruik 
maken van een persoonlijke assis-
tentiebudget. Ook daarin vindt 
Franky zijn eigen weg. 

Hij heeft ondertussen twee assis-
tenten tewerkgesteld via interim. 
Beide assistenten zien deze job als 
een bij-job. Maar toch werkt dit 
volgens Franky prima. Zelfs toen 
hij op een dag dringend naar de 
spoed afdeling van het ziekenhuis 
moest worden gebracht, kon hij op 
hen rekenen! 

Met een stralende glimlach en vol 
overtuiging vertelt hij me hoe vlot 
de samenwerking met Lore van 
het interimkantoor loopt. Het is 
zowel voor Lore als voor Franky 
een uitdaging om op zoek te gaan 
naar geschikte en flexibel inzetbare 
assistenten. Maar het is hen duide-
lijk gelukt. 

Samen zoeken naar de geschikte 
assistenten en de afspraken en de 
administratie rond deze tewerkstel-
ling perfect organiseren is trouwens 
iets wat voor Franky duidelijk heel 
belangrijk is. Waarop Franky mij 
inleidt tot de afgesproken zaken 
met alin. “Alle onkosten, facturen 
in verband met tewerkstelling en 
onkosten PAB bewaar ik netjes in 
een speciaal bakje en de ontwikke-
lingen op de daarop gekoppelde  

PAB-bankrekening volg ik zeer 
goed op.” Franky weet perfect 
hoeveel er op dit moment nog op 
zijn PAB-rekening staat. Hij springt 
hier duidelijk heel zorgzaam en 
heel zuinig mee om, zoals het een 
goede huisvader betaamt, met 
voldoende aandacht voor zijn 
budget, het beheer en de admi-
nistratie ervan. 

In de contacten met de assisten-
ten merk ik ook hoe zorgzaam en 
betrokken zij zijn en hoe de inter-
dependency tussen hen werkt. 
Want ook Franky is zeer betrokken 
naar hen toe. 

Het reisverhaal van Franky vinden 
jullie in het volgende nummer!

“Zelfs toen ik op een 

dag dringend naar 

de spoedafdeling van 

het ziekenhuis moest 

worden gebracht, kon ik 

op mijn assistentes 

rekenen. Dat is een 

geruststelling.”

5

ALIN_alinea_magazine_07-2015.indd   5 19/08/2015   11:28:46



De nieuwsgierigheid van Emiel 
wordt duidelijk gewekt wanneer 
de deurbel gaat. De eerste 
verkenning is echter van korte 
duur, want Emiel geeft duidelijk 
aan dat ik een vreemde luis in 
dit huis ben. Zus Anna neemt het 
spontaan op voor Emiel en vertelt 
dat Emiel nog wat tijd nodig heeft 
om mijn aanwezigheid een plek te 
geven. Ik hoor Emiel in de andere 
kamer mee hummen met de 
kinderprogramma’s op televisie. 
De assistente stelt me gerust 
en zegt me dat hij er later wel zal 
komen bijzitten. 

Zus Anna kijkt tevreden terug op 
goede schoolresultaten. Met een 
stralend gezicht vertelt ze hoe ze 
naar het nakend huwelijksfeest 
van haar mama en papa uitkijkt. 
Dezelfde stralende ogen duiken 
op wanneer ze praat over haar 
broertje Emiel. “Soms is het wel 
moeilijk, maar ik zou me Emiel 
niet kunnen en ook niet willen 
voorstellen zonder Down. Emiel 
is Emiel en hij is mijn broer door 
dik en dun.” Mama vertelt me dat 
Emiel heel erg druk in de weer 

is. Na het trouwfeest van mama 
en papa gaat Emiel ook met de 
scouts op kamp. Daar kijkt hij 
ongelofelijk naar uit. 

In de namiddag stond ‘bood-
schappen doen’ centraal. Dit 
was een hele belevenis waarbij 
zowel zijn mama als assistente 
Silke, de opzet in goede banen 
probeerden te leiden. Een uit-
daging die heel wat creativiteit 
vereiste. Het permanent bewaken 
van Emiels nood om boodschap-
pen te reduceren tot speelgoed 
verkennen vormt meestal de rode 
draad wanneer er boodschap-
pen worden gedaan. De opluch-
ting en voldoening van zowel 
zus Anna als mama en assistente 
Silke waren, na afloop, duidelijk te 
merken. 

MOEILIJKE SITUATIE
Mama vertelt hoe ze drie jaar gele-
den als gezin van de ene crisis 
in de andere vielen en hoe ze er 
fysiek heel zwaar onderdoor raak-
ten. Verplaatsingen met het gezin 
buitenshuis werden tot het strikte 
minimum beperkt om uitbarstin-
gen en onhandelbaar gedrag van 
Emiel in het openbaar te vermij-
den. Het isolement en de onhoud-
bare situatie zorgden ervoor dat 
de ouders gewoon probeerden te 
overleven, dag na dag. Zo raakten 
ze als gezin heel geïsoleerd. Het 
was de psycholoog van school 
die uiteindelijk aan de alarmbel 
trok en mee op zoek ging naar 

een oplossing voor het gezin.  
Gelukkig werd hun toen de moge-
lijkheid aangeboden om via een 
persoonlijke assistentiebudget 
ondersteuning te krijgen. 

De assistentie vindt voornamelijk 
’s morgens plaats. De ochtendrush 
om iedereen in het gezin start-
klaar te krijgen voor de nieuwe 
dag staat haaks op het engelen-
geduld dat Emiel nodig heeft om 
van start te gaan. “Met de nodige 
assistentie komen er handen en 
ruimte vrij. En daardoor wordt 
het voor iedereen makkelijker om 
tijdig op het werk of op school te 
geraken“, vertelt Emiels mama. 
Voor zus Anna betekent dit dat ze 
op tijd op school kan aankomen met 
een vrij hoofd en dat ze eerst toch 
nog even samen met mama of papa 
rustig heeft kunnen ontbijten zonder 
dat mama of papa alle aandacht op 
broer Emiel moesten focussen. ’s 
Avonds, na school, wordt opnieuw 
assistentie ingeschakeld.

HULP VAN SILKE 
Er worden verschillende assistenten 
ingezet, over verschillende tijd-
stippen ’s morgens en ’s avonds 
en tijdens schoolvakanties. Ook 
tijdens familiebezoeken en uit - 
stappen met het gezin zorgt  
assistentie voor een verademing. 

Op een zomerse dinsdagnamiddag ga ik op bezoek bij Emiel thuis. Emiel is een jongen 

van tien jaar met het syndroom van Down. Ik praatte er met zijn mama, zus Anna 

en assistente Silke. Ook Emiel zelf komt af en toe enthousiast de woonkamer binnen. 

Op bezoek bij Emiel 

Zus Anna:

“Hij is mijn broer door 

dik en dun. Ik zou me 

hem niet kunnen en ook 

niet willen voorstellen 

zonder Down.”

“Met de nodige 

assistentie komen er 

handen en ruimte vrij.“

Getuigenis
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Emiels mama geeft aan dat assis-
tentie bij uitstappen ervoor zorgt 
dat ze zelf ook met familieleden 
en vrienden kan praten terwijl 
de persoonlijke assistent Emiel  
in de gaten houdt. Bij assistentie-
opdrachten van minder dan twee 
uur wordt de assistentie vaak 
geregeld via vrijwilligerscontract. 
Assistente Silke werkt via een 
arbeidscontract. Zij combineert 
dit met haar studies. Maar door 
stages tijdens haar opleiding kan 
zij de assistentie in de ochtend 
niet meer op   nemen. “Het is 
en blijft een gepuzzel”, zegt 
Emiels mama. Gelukkig heeft ze 
onlangs een nieuwe assistente 
kunnen aanwerven via een vrij-
willigerscontract. Zij neemt nu de 
ochtend assistentie op.

Assistente Silke zorgt duidelijk met 
hart en ziel voor Emiel. Zij ziet de 
assistentie niet enkel als een extra 
bijverdienste als studente, maar 
vindt het ook een meerwaarde 
voor haar studies. Dit is voor haar 
ook ruimer dan elke andere stage 
die ze in haar opleiding als lerares 
mag meepikken. De combinatie 
school en assistentie vergt wel een 
engagement en zorgt ervoor dat 
ze prioriteiten moet stellen. Maar 
het is duidelijk dat assistente Silke 
‘verkocht’ is aan Emiel. 

Wanneer ik pols naar de verde-
re toekomst en loopbaan van 
assistente Silke wordt echter wel 
duidelijk dat assistente Silke na 
haar studies op zoek zal gaan 
naar een volwaardige job met een 
volwaardig inkomen, omdat zij 
het voor haarzelf ook noodzakelijk 
acht om haar eigen leven na de 
studies verder te kunnen uitbou-
wen. Bij dat idee zie ik mama een 
beetje wegzinken. Het is duidelijk 
dat ze het allerbeste wenst voor 
Silke, maar ondertussen ook wel 
een beetje ontredderd geraakt 

bij de gedachte dat de assisten-
tie die op dit moment door Silke 
wordt geleverd, tijdelijk is. De 
zoektocht en het puzzelen, wegen  
duidelijk door.

DE WONDERE  
WERELD VAN…
Ondertussen komt Emiel op de 
proppen en ja, hij heeft nu vooral 
aandacht voor mijn iPad in een 
knalgroen jasje. Samen met assis-
tente Silke komt hij naast mij staan. 
“Of er K3 of ‘Sheep’ op te zien is?”, 
vraagt hij. We raken verder aan de 
praat. 

Door het enthousiasme van Emiel 
kom ik meer te weten over de 
wereld van ‘Sheep’. Assistent Silke 
vertelt hoe ze onlangs samen met 
Emiel naar de bioscoop is gegaan 
en daar een Emiel heeft ontdekt 
die een en al oor en oog is voor 
‘Sheep’. Ook in de filmzaal werkte 
zijn enthousiasme aanstekelijk. 
Tijdens de film kwam er spontaan 
een klein meisje naast Emiel zitten 
en samen deelden ze hun, enthou-
siasme. Het woord inclusie valt. 

TOEKOMST
“Emiel kon als baby steeds 
terecht bij een gewone onthaal-
moeder en in de kleuterschool 
lukte het in het begin ook nog 
wel. Daarna is de omschakeling 
naar buitengewoon onderwijs 
gebeurd”, vertelt zijn mama. Ze 
geeft aan bezorgd te zijn rond 
het M-decreet. Wat zal dit bete-
kenen voor Emiel? Zal Emiel in 
zijn verder schooltraject voldoen-
de ondersteuning krijgen, onge-
acht de schoolkeuze? Wat zal er 
vervolgens met Emiel gebeuren 
eens hij 21 is? 

Het schijnt dat in de transitie naar 
Persoonsvolgende Financiering 
alles naar wonen en ondersteu-
ning wordt herbekeken. 

Emiels mama wil er niet aan 
denken dat zij haar job, waar ze 
zelf heel wat positieve energie uit 
haalt, binnen 11 jaar niet meer 
zou kunnen uitvoeren.
 
Zal er dan uitbreiding van het 
huidig persoonlijke assistentiebud-
get voorhanden zijn om ook  over-
dag ondersteuning te voorzien?

Met het enthousiasme van Emiel 
en de vragen van mama willen 
we bij alin graag verder aan 
de slag. Blij dat we assistente 
Silke hebben leren kennen. Een 
volwaardige ‘persoonlijke’ assis-
tente die samen met Emiel en zijn 
gezin de zwaarste loodjes mee 
helpt verleggen.
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Vraag het aan alin  

OVEREENKOMST EN VERKLARING OP EER 
Ik koop dienstverlening in bij Thuiszorg. Ik heb de overeenkomst die ik hiervoor ben aangegaan met 
Thuiszorg aan het VAPH aangeleverd. Dit document geeft de afspraken rond taken, prijs en termijn van 
dienstverlening en betaling weer. Maar het VAPH vraagt een verklaring op eer. Wie stelt deze verklaring 
op en wat is dit precies?

Bij de overeenkomst moet bij inkoop van dienstverlening inderdaad ook steeds een Verklaring op Eer mee 
worden aangeleverd. Beide modeldocumenten vind je op de website van alin of aanvragen bij de helpdesk 
van alin.

Wat heb je nodig?
 › een kopie van de overeenkomst tussen jou en de organisatie;
 › een verklaring over het inkopen van persoonlijke assistentie via een organisatie/voorziening met betrek-

king tot de tewerkstelling van persoonlijke assistenten.

Op elke overeenkomst moet minstens vermeld worden:
 › de identiteit van de verschillende partijen;
 › de startdatum en duur van de overeenkomst en de opzegregeling;
 › de concrete taakomschrijving van de persoonlijke assistent;
 › de gemiddelde wekelijkse prestatieduur;
 › de kostprijs, in de diensten die via het PAB betaald worden, moet de overeenkomst de reële (werkelijke) 

kostprijs bevatten.
 › de betalingsbepalingen;
 › de handtekening van beide partijen.

De verklaring op eer bevestigt dat de voorziening of de vzw waar jij dienstverlening inkoopt met jouw 
PAB-budget: 

 › de PAB-inkomsten en –uitgaven transparant weergeeft in zijn of haar boekhouding;
 › voor de geleverde dienstverlening aan bovenvermelde persoon met een handicap geen dubbele sub  sidie 

ontvangt;
 › in de nodige assistentie aan de persoon met een handicap voorziet via onderstaande assistent(en):

 › …………………………………………………………….………. (naam + rijksregisternummer);
 › …………………………………………………………….………. (naam + rijksregisternummer);

 › de assistent in dienst heeft via een overeenkomst;
 › de assistent een loon betaalt;
 › de budgethouder (en via deze weg het VAPH) informeert over elke wijziging inzake de persoonlijke assi-

stenten die voor bovenvermelde persoon met een handicap werken.

Samenleving en  
recht
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KAN EEN WERKLOZE ZOMAAR ALS VRIJWILLIGER AAN DE SLAG?
Mijn buurman is werkloos en is bereid om tweewekelijks het gras te maaien. Ik wil hem hiervoor graag via 
mijn PAB-budget vergoeden als vrijwilliger. Kan dit en hoe moet dit geregeld worden?

Vrijwilligersovereenkomst
Om iemand te vergoeden als vrijwilliger moet je eerst en vooral als budgethouder aangesloten zijn bij 
een vrijwilligersorganisatie. Je sluit als budgethouder een overeenkomst af met deze vrijwilligersorgani-
satie. De vrijwilligersorganisatie zal de prestaties van de vrijwilliger verwerken en je als budgethouder een 
factuur aanbieden. De factuur van de vrijwilligersorganisatie gebaseerd op de aangegeven prestaties van de  
vrijwilliger, kan je als ‘directe kost’ inboeken in de kostenstaat van PAB. Je betaalt op die manier de vrijwilli-
ger nooit rechtstreeks. De vrijwilliger ontvangt zijn vergoeding van de vrijwilligersorganisatie. De vrijwilliger 
gaat hiervoor ook een overeenkomst aan met de vrijwilligersorganisatie. 

Vrijwilliger is werkloos
Wanneer een werkzoekende vrijwilligerswerk wil doen, dan moet hij/zij dit effectief aangeven aan de RVA 
met een C45B formulier. De werkzoekende/vrijwilliger dient DEEL 1 van het formulier C45B in te vullen. De 
vrijwilligersorganisatie vult DEEL 2 in. De ‘nieuwe vrijwilliger’/werkzoekende bezorgt het ingevulde formu-
lier aan zijn uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB ACV of HVW). Nadat de RVA zijn beslissing heeft genomen, 
zullen zij de werkzoekende per brief op de hoogte brengen.

 › Let op! De persoon in kwestie moet in afwachting van de beslissing zijn verplichtingen als werkloze blij-
ven naleven.

 › Het C45B formulier kan je vinden op de website van alin of aanvragen via de Helpdesk van alin.

Hoe sluit ik me aan bij zo’n vrijwilligersorganisatie
Via jouw lidmaatschap bij alin kan je op een heel voordelige manier aansluiten binnen de VWservice VFG. 
Jouw lidgeldbijdrage van 50 euro bij alin zorgt ervoor dat je het eerste jaar als alin lid vrijgesteld bent van 
de 149 euro administratieve kosten die de VWservice VFG normaal aanrekent. 

Je hoeft als lid van alin geen bijkomende aansluitingsbijdrage bij de VWservice VFG te betalen. 

Je betaalt enkel per vrijwilliger een aansluitingskost van 12 euro per jaar. Via deze bijdrage wordt jouw 
vrijwilliger dan ook verzekerd. Wanneer je vrijwilligers inzet voor ondersteuning bij verblijf of verplaatsing 
naar het buitenland, moet je wel vooraf de VWservice VFG inlichten en de periode en locatie van verblijf in 
het buitenland doorgeven. Dit is nodig opdat de vrijwilliger ook verzekerd zou zijn in het buitenland.

PERSOONLIJK ALARM SYSTEEM
Kan ik de aanschaf en het abonnement voor het Persoonlijk Alarm Systeem vergoeden via mijn PAB 
budget?

Je hebt een Persoonlijk Alarm Systeem en draagt dus een draadloze alarmknop met zendertje rond de hals. 
Een noodcentrale beschikt over de telefoonnummers van minstens 3 mantelzorgers die kunnen gecontac-
teerd worden in geval van nood.

Je kan enkel overwegen de interventies van de mantelzorgers via een vrijwilligersvergoeding met het 
PAB-budget te vergoeden. De aanschaf en het abonnement van het Persoonlijk alarmsysteem kan je niet 
betalen met het PAB-budget. 
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HOE BEHEER IK MIJN PERSOONLIJKE-ASSISTENTIEBUDGET?
Dit is een vraag die heel wat personen met een handicap bezighoudt. Alin helpt budgethouders graag 
verder om het persoonlijke-assistentiebudget zo optimaal mogelijk in te zetten voor de gewenste onder-
steuning. Op 19 mei mochten we actieve budgethouders en kandidaat-budgethouders begroeten op het 
alin-infomoment in Heusden-Zolder.

De aanwezigen kregen een antwoord op volgende vragen:
 › Wat betekent de introductie van de persoonsvolgende financiering voor mij?
 › Bij welk sociaal secretariaat kan ik aansluiten?
 › Wat zijn Via4-middelen?
 › Wat zijn directe en indirecte kosten?
 › Hoe worden gemaakte onkosten verrekend en aangezuiverd?
 › Kan ik jobstudenten aanwerven?
 › Wat als ik opteer om te werken met een interimkantoor?

Het uitwisselen van ervaringen over bovenstaande thema’s bracht naast inzichten ook een aantal bekommer-
nissen en cruciale bedenkingen van budgethouders met zich mee. Vanuit een gedreven belangenbeharti-
ging van alin worden deze bedenkingen uiteraard meegenomen naar de diverse beleidstafels.

Samen met jullie ijveren we voor een goedwerkend systeem van persoonlijke-assistentiebudget in de verdere 
 ontwikkelingen en transitie naar persoonsvolgende financiering.

Is een alin infomoment wel iets waar ook jij aan wil deelnemen?
Blijf ons dan volgen, want bijkomende vormingen worden over de verschillende provincies heen verder 
ingepland.

Volgende vormingen:
 › Regio Antwerpen: donderdag 22 oktober van 14 uur tot 16.30 uur , Antwerpen
 › Regio Oost-Vlaanderen: zaterdag 24 oktober van 10 uur tot 12 uur, Sint-Niklaas
 › Regio Limburg: woensdag 28 oktober van 13 uur tot 16 uur, Heusden-Zolder
 › Regio West-Vlaanderen: maandag 23 november van 14 uur tot 17 uur, Brugge
 › Regio Vlaams-Brabant en Brussel: donderdag 26 november van 13.30 uur tot 16 uur, Brussel

 › Laat ons zeker weten welke thema’s je als budgethouder bezighouden. Dit kan via 02 515 18 50 of via  
info@alin-vzw.be Ook inschrijven voor een alin-infomoment kan op die manier. 

Tot gauw !

Een alin infomoment…  
Ook iets voor jou? 
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Nieuw

Op dit moment test een aantal geselecteerde Budgethouders de mogelijkheden om ‘online’ de onkosten van 
PAB in te dienen via ‘Mijn VAPH’ concreet uit. In het najaar 2015 wordt deze online applicatie opengesteld voor 
alle Budgethouders. Belangrijk bij het gebruik van deze applicatie is dat de budgethouder zich inlogt met zijn 
eigen identiteitskaart en eID login met paswoord. Dit noodzaakt dus een eID-kaartlezer en internetconnectie. De 
applicatie is dus enkel toegankelijk voor de PAB-cel en via eID voor de budgethouder. De applicatie biedt een 
overzicht van alle contracten die je als budgethouder voor de tewerkstelling van assistenten en/of inkoop van 
dienstverlening in beheer hebt. Het is belangrijk om elk nieuw contract, of elk gewijzigd contract, te uploaden.
De applicatie laat toe om telkens er een onkost of factuur is binnengekomen, deze meteen in de applicatie te 
verwerken en te beheren, ter voorbereiding van het finaliseren van een kostenstaat die uiteindelijk bij het VAPH 
belandt. De opsplitsing tussen indirecte en directe kost wordt bij de invoering gespecifieerd. Ook wordt bij de 
invoering verwerkt of de ingebrachte onkosten al dan niet VIA4-middelen genereren.  De budgethouder kan de 
onkosten dus ook ‘online’ voorbereiden. Bij eventuele moeilijkheden kan een afspraak gemaakt worden met alin 
om de voorbereiding ter plekke en samen met de budgethouder na te kijken, vooraleer de onkosten voor terug-
storten aan het VAPH worden doorgestuurd. 

Eens bij het VAPH aangekomen en door de PAB-cel doorgenomen, wordt dan ook per kost aangeduid of de 
PAB-kost door het VAPH betaalbaar wordt geacht. Wanneer het VAPH meer informatie nodig acht, zal de 
PAB-kost worden aangeduid als ‘nog-niet-betaalbaar’. Wanneer het VAPH na bijkomende informatie meent de 
kost niet te kunnen vergoeden, verandert de status naar ‘niet-betaalbaar’. Wanneer de PAB-kost in aanmerking 
komt voor terugbetaling en de instructie naar de boekhouding van het VAPH werd doorgestuurd, verandert de 
status naar ‘opgenomen in betaling’.Via de applicatie kan je dus een goed overzicht behouden van de gemaakte 
kosten, de door het VAPH goedgekeurde kosten en de terugbetalingen vanuit het VAPH. Ook is er een geactu-
aliseerd overzicht van de VIA4-middelen, zodat duidelijk wordt of er nog een storting vanuit het VAPH verwacht 
kan worden. Wanneer duidelijk is dat eerder uitgekeerde VIA4-middelen niet werden besteed voor extra tewerk-
stelling, zal het terugstorten of het afhouden van de door het VAPH terug te recupereren VIA4- middelen ook via 
de applicatie te raadplegen zijn. In het najaar worden vanuit alin de nodige vormings- en begeleidingsmomenten 
voorzien zodat ook jij, indien je dit wil, je PAB-onkosten online kan verwerken.

Mijn VAPH.be

Werk je als budgethouder met een sociaal secretariaat en ben je zelf werkgever van je persoonlijke assistent, dan 
zal je eerstdaags vanuit het VAPH een brief ontvangen met het overzicht van de VIA4 middelen voor 2013 en 2014. 

 › Heb je nog recht op bijkomende VIA4-middelen dan zullen deze eerstdaags op je PAB rekening worden 
gestort. 

 › Zijn er VIA4-middelen die je niet hebt ingezet voor assistentie, dan zal op het overzicht ook te vinden zijn 
hoeveel VIA4-middelen er eventueel terug moeten worden gegeven aan het VAPH. Dit bedrag zal dan 
ook worden afgehouden van de eerste nieuwe bijstorting van het jaarbudget 2015.

Ontvang je je VIA4-overzicht en zijn er onduidelijkheden, contacteer dan de helpdesk van alin.

ALIN_alinea_magazine_07-2015.indd   11 19/08/2015   11:28:53



Woordzoeker

T C A R T N O C N E T N E D U T S A

A E I I N G A T H C A D N A A N D N

I

G I T T U N G E D E T I N E E R D E N

G R O Z M C R I S S S I T U A T I E

B U L R O R G A N I S A T I E S D T G

N

M L A G T A L E N T E N J A C H T C I

A E T N G J A I N Z I C H T W H U I L

E

T U P I I A A A S G R P E N N E I U K

S D A O G S L N R N B A D H H Z E M K

C I K O R T C I G E E B T U O IJ D M I

H V K L O G O B N I I T H L P W A O W

A I R P Z E H M O K D N S P I R G C T

P D E T R Z O O E L E O D O G E Z I N

P N W N E I L C O A C H N E K V U D O

IJ I E O V N F U N C T I O N E R E N R

› AANDACHT
› ALARM
› ALCOHOL
› ALIN
› ARBEID
› COACH
› COMBINATIE
› COMMUNICATIE
› CRISISSITUATIE
› DOEL
› FUNCTIONEREN
› GASTGEZIN

› GEDETINEERDEN
› GEZIN
› HANDBIKE
› HULP
› INDIVIDUEEL
› INZICHT
› JAAREINDE
› KOSTENSTAAT
› MAATSCHAPPIJ
› NODIG
› NUTTIG

› ONTPLOOIÏNG

› ONTWIKKELING
› ORGANISATIES
› PAB
› STUDENTENCONTRACT
› STUDIEDAG
› TALENTENJACHT
› VERWIJZEN
› VERZORGING
› WANHOPIG
› WERKKAPITAAL
› ZORG

De overgebleven letters vormen de oplossing.
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T 02 515 18 50 (helpdesk) | E info@alin-vzw.be | www.alin-vzw.be

Stuur je oplossing naar info@alin-vzw.be of gasthuisstraat 31-1000 Brussel.
De eerste 10 correcte inzendingen ontvangen een orgineel geschenk.
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