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 WAT IS PAB? 
 

DE GESCHIEDENIS 
 
 
 
 
 

Eddy Denayer 



De gehandicaptenzorg heeft een hele 

evolutie doorgemaakt 
 

die zich uitte 
 

in de gehanteerde begrippen voor het benoemen van de 

groep personen met een handicap 
 

in de modellen voor het benaderen van de personen met 

een handicap 
  

op het gebied van opvang en ondersteuning en 

aansluitend hierop de inspraak van de gebruiker 



“Na mijn ongeval 

was ik plots 

“invalide”.  

Ik ben er zeker van 

dat heel wat mensen 

uit mijn omgeving 

geloofden dat het 

“God” was die mij 

gestraft had voor 

mijn niet alledaagse  

levenswijze. 



“Mijn tetraplegie 

werd bekeken als 

een louter medisch 

probleem, een  

individueel 

probleem ook, een 

afwijking van het 

normale.  

Men vond hoge 

specialisatie in de 

verzorging nodig. 

Professionalisering.” 



Rust en verzorgingsdienst. 

 

Grootschalige voorzieningen. 

Kleinschalige voorzieningen. 

 

Terug naar huis? 

Wat met verzorging? 

Wat met aanpassingen en hulpmiddelen? 

 

Dienst Zelfstandig Wonen. 

 

 



“Het is de omgeving 

die ervoor zorgt dat 

iemand een 

handicap heeft.”  

 

“Een handicap is 

eigenlijk een sociaal 

gegeven .” 

 
 

EPOS 
 

VFSIPH 



I.L.V. 
 

Wij worden 

gediscrimineerd! 
 

Wij willen meer 

zeggenschap! 
 

Persoonlijke 

assistentie de 

sleutel! 
 

Wij willen het geld 

van de instellingen! 



De meerkost die 

handicap met zich 

meebrengt moet de 

“zorg” zijn van de 

samenleving!” 

“Ik weiger te 

aanvaarden dat 

“zorg” zich mag 

beperken tot “konten 

wassen en eten 

geven”. 



assistentie 

hulpmiddelen aanpassingen 

PGB 



 

 WAT IS PAB? 
 

DE REGELGEVING 
 
 
 
 
 

Viviane Sorée 



Met dit budget kan een persoon met een handicap 
assistenten inschakelen om handelingen of taken 

te verrichten die hij/zij zelf niet (goed) kan omwille 
van de handicap. 

Het PAB is een budget dat het VAPH aan de 
persoon met een handicap of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger toekent voor de gehele of 

gedeeltelijke tenlasteneming van de kosten van de 
persoonlijke assistentie en de organisatie ervan. 

(VAPH) 
 

WAT IS EEN PAB? 



Een persoon met een handicap of diens 
wettelijke voogd die een PAB heeft. 

 

= 
 

 werkgever van één of meerdere assistenten. 

Een budgethouder is de persoon met een handicap 
of zijn wettelijke vertegenwoordiger aan wie het 

VAPH een Persoonlijke-AssistentieBudget toekent. 
(VAPH)  

WAT IS EEN BUDGETHOUDER? 



Een persoonlijke assistent is een meerderjarige 
persoon die persoonlijke assistentie verleent in het 
kader van een overeenkomst met de persoon met 
een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

(VAPH) 

WIE IS PERSOONLIJK ASSISTENT? 



 De enige vereiste vanuit het Vlaams Fonds is 
dat de assistent minstens 18 jaar is.  
 

 De vereiste opleiding, ervaring, … van de 
assistent wordt door de budgethouder zelf 
bepaald en is afhankelijk van de taken. 
 

 Assistenten kunnen werken met een 
arbeidscontract, via interim, dienstencheques, 
PWA-cheques, jobstudent, via voorzieningen.  
 

 Mantelzorgers kunnen ook persoonlijke 
assistent zijn. 

WIE IS PERSOONLIJK ASSISTENT? 



WAT IS EEN 
BUDGETHOUDERSVERENIGING? 

Een budgethoudersvereniging is een vereniging 
zonder winstoogmerk waarvan minstens tweederde 

van de leden en tweederde van de bestuurders 
bugethouders zijn en die de taak op zich neemt de 
budgethouders te ondersteunen bij alle aspecten 

van de ondersteuning tot maatschappelijke 
integratie en participatie.  

 
Ondersteuning en advisering van (kandidaat) - 

budgethouders 



WAT IS EEN ZORGCONSULENT? 

Een zorgconsulent is een door het VAPH 
gemachtigde rechtspersoon die samen met de 
budgethouder een assistentieplan opstelt, de 

uitvoering van dit assistentieplan opvolgt, waar 
nodig ondersteunt en zo nodig bijstuurt.  

(VAPH) 
 

BHV’s kunnen en doen dit nu ook. Zij vertrekken 
daarenboven vanuit de ervaringsdeskundigheid van 

de PAB-gebruikers.  



WAT IS PERSOONLIJKE 
ASSISTENTIE? 

Persoonlijke assistentie zijn de handelingen van een 
persoonlijke assistent, gericht op het bijstaan en 
begeleiden van een persoon met een handicap bij 

het uitvoeren van de activiteiten met het oog op de 
organisatie van het dagelijks leven en de 

bevordering van de sociale integratie.  
VAPH 



Ondersteuning bij huishoudelijke activiteiten: 
o eten klaarmaken, afwassen/afdrogen, 
opruimen/ poetsen, boodschappen doen, 
herstelwerken, wassen/drogen/strijken, … 

Ondersteuning bij lichamelijke activiteiten: 
o eten en drinken, uit/in bed helpen, wassen, 
tanden poetsen/haren kammen, aankleden/ 
uitkleden, WC gebruik, gebruik cosmetica, …  

Ondersteuning bij verplaatsingen: 
o in/uitstappen, rolstoel in/uit de auto, voort-
bewegen rolstoel, besturen van de wagen, reizen 
met openbaar vervoer, de weg vragen, … 

 

WAT IS DE INHOUD VAN 
PERSOONLIJKE ASSISTENTIE? 



WAT IS DE INHOUD VAN 
PERSOONLIJKE ASSISTENTIE? 

Ondersteuning op het werk/ dagactiviteit/ school: 
o nota’s nemen, schikken van papieren en kaften, 
technische handelingen ivm computerwerk, 
openen en inlezen van post, … 

Ondersteuning tijdens vrije tijd: 
o individueel, gezin, familie of groep: reizen,  
film, theater, bibliotheek, sport, lezen, spel, … 
o opbouwen van contacten in samenleving:   
begeleiding in de jeugdbeweging, koor, … 
o organiseren en helpen invullen van vrije tijd  
o … 



Ondersteuning bij nachtrust: 
o avondritueel, wisselen van ligging, schikking 
van kussens en dekens, toiletgebruik, … 

(Ortho)(ped)agogisch advies: 
o programma opstellen voor omgang met 
persoon, leerprocessen ondersteunen, eventuele 
handicapspecifieke problemen bespreken 
(inhoudelijk en organisatorisch), … 

Ondersteuning bij medicatie en veiligheid: 
o toedienen en controle van medicatie op 
regelmatige tijdstippen, ondersteuning en 
waakzaamheid bij epilepsie aanvallen, … 

WAT IS DE INHOUD VAN 
PERSOONLIJKE ASSISTENTIE? 



Ondersteuning bij communicatie: 
o tolken voor iemand die moeilijk verstaanbaar is, 
oplossen van conflicten, gebruiken en aanpassen 
van ondersteunende communicatiemiddelen, 
structureren van gesprekken en taken, 
verduidelijking geven, … 

Ondersteuning bij maatschappelijk functioneren: 
o veilig gedrag in verkeer, veiligheid thuis of op 
verplaatsing, begeleiding bij het omgaan met 
geld, begeleiding bij administratie, … 

WAT IS DE INHOUD VAN 
PERSOONLIJKE ASSISTENTIE? 



Technische ondersteuning: 
o klusjes in huis, klusjes aan rolstoel/ auto, 
onderhoud tuin/ woning, lamp vervangen, 
wassen/ poetsen auto, onmiddellijke herstelling 
TV/ Video-cd-speler , … 

Ondersteuning administratie opleiding/ coaching: 
o Andere assistenten/ netwerk ondersteunen in het 

verwerven van kennis en informatie over de Persoon met 

een Handicap. 

Onvoorziene omstandigheden, alarmassistentie, … 
 

WAT IS DE INHOUD VAN 
PERSOONLIJKE ASSISTENTIE? 



KAN PAB GECOMBINEERD 
WORDEN? 

 dagcentrum, 
 

 semi-internaat voor niet-schoolgaanden, 
 

 individuele materiële bijstand, 
 

 opleiding en tewerkstelling aangeboden, 
 

 logeerfunctie en kortverblijf kan je betalen met PAB. 



 arbeidsreglement respecteren, 
 tewerkstellen via een contract, 
 betalen van RSZ, … 
 uitbetalen vakantiegeld, … 
 rekening houden met vakantiegeld, wettelijk 

verlof, feestdagen, wettelijke ziekteregeling, 
wettelijke ontslagregeling, 

 arbeidsongevallenverzekering, 
 onderzoek voor Externe Dienst voor Preventie en 

Bescherming op het werk (indien van toepassing), 
 aanstellen vertrouwenspersoon: pesterijen, 

ongewenste intimiteiten, 
 … 
 

VEREISTEN ALS WERKGEVER 



 een arbeidsovereenkomst met de persoonlijke 
assistent, 
 

 een overeenkomst met een interim-kantoor, 
 

 een overeenkomst met een zelfstandig 
dienstverlener, 
 

 een overeenkomst met een organisatie of 
voorziening die persoonlijke assistenten in 
loonverband ter beschikking stelt van de 
budgethouder voor assistentie buiten de 
organisatie of voorziening, 

Welke overeenkomsten zijn mogelijk 
in kader van de directe kosten?  



 een overeenkomst met een VAPH-voorziening die 
kortverblijf of logeerfunctie aanbiedt, 
 

 een overeenkomst tot het bekomen van PWA-
cheques, 
 

 een gebruikersovereenkomst met een 
dienstenbedrijf, 
 

 een overeenkomst met een familielid dat tot de 
tweede graad verwant is of met een persoon die 
deel uitmaakt van het gezin van de budgethouder 

Welke overeenkomsten zijn mogelijk 
in kader van de directe kosten?  



KOSTENSTATEN 



ADL-assistentie       PAB-assistentie 

ADL-assistentie PAB-assistentie 

Werkgever Dienstverlener PmH 

Opdrachtgever PmH PmH 

Diploma A3/A2 of hoger Geen 
diplomavereisten 

Werkplaats Dienst zelfstandig 
wonen 

Geen beperkingen 

Takenpakket Beperkt 
takenpakket 

Ruim takenpakket 



 

 WAT IS PAB? 
 

HOE AANVRAGEN 
 
 
 
 
 

Eddy Denayer 



De aanvraag gebeurt aan de hand van een PAB-
aanvraagformulier dat je moet opsturen naar 
provinciale afdeling van het VAPH. De Persoon met 
een Handicap wordt dan uitgenodigd om zich aan te 
melden bij een erkend multidisciplinair team (MDT) 
voor een inschaling. 
 
Het inschalingsverslag wordt bezorgd aan de PAB-
cel. De PAB-cel bezorgt het inschalingsverslag aan 
de deskundigencommissie. Deze commissie bepaalt 
wie in aanmerking komt voor het PAB.  

 

HOE AANVRAGEN? 



WAT IS DE 
DESKUNDIGENCOMMISSIE? 

= 
 

Een groep mensen (2 kamers, een voorzitter en 
4 leden per kamer) deskundig op het vlak van 
PAB (benoeming door minister van welzijn). 

 
Zij bepalen wie in aanmerking komt voor een 
budget en voor welk bedrag. Ze doen dit aan de 
hand van het inschalingsverslag. 
 
De RPC’s kennen de PAB’s toe! 



Niet-geïndexeerd budget 2001 
Budget op jaarbasis 

2012 

Categorie I: 7.436,81 EUR 7.475,94 EUR 

9.915,74 EUR 9.967,93 EUR 

Categorie II: 12.394,68 EUR 12.459,91 EUR 

14.873,61 EUR 14.951,90 EUR 

17.352,55 EUR 17.443,87 EUR 

Categorie III: 19.831,48 EUR 19.935,86 EUR 

22.310,42 EUR 22.427,84 EUR 

Categorie  IV: 24.789,35 EUR 24.919,82 EUR 

27.268,29 EUR 27.411,81 EUR 

29.747,22 EUR 29.903,78 EUR 

Categorie V: 32.226,16 EUR 32.395,77 EUR 

34.705,09 EUR 34.887,75 EUR 



COMBINATIE VAN PAB 

Combinatie van PAB met:  

dagcentrum 

een semi-internaat niet-schoolgaanden 

begeleid werken 

 

 

 

 

34.705,09 EUR 

- feitelijke kostprijs 

= maximum toe te kennen budget 

34 

maximum toe te kennen budget wordt gradueel verminderd 
overeenkomstig aantal dagdelen dagcentrum, een semi-internaat 

niet-schoolgaanden of begeleid werken  





 

 WAT IS PAB? 
 

LEVEN MET EEN PAB IN BRUSSEL 
 
 
 
 

Nadia Hadad 



 

Wie ben ik?  
Nadia Hadad: vrouw, vriendin, zus, tante, cultuurfreak 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een persoon met een Handicap 



 

 

Wie was ik ervoor? 
  

Wereldburger - Ingenieur – coöperante in de OS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alleen een arme werkt voor en met armen 



 

 

Wie was ik vlak erna?  
 

Revaliderende–zoekende–afwachtende–afhankelijke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wie was ik vlak erna?  
 

Brussels verkennen…….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wie ben ik erna?  
 

Lobbyist voor mijn mensenrechten:  

-   Stoppen wij/zij en hokjesdenken 

- Uitgaan van ontmoeting  

- Mensen in hun diversiteit een  

gezicht geven verkleint de angst  

voor het onbekende 

 

PmH geen onderwerp van zorg  

          maar mensen die iets  

                               te bieden hebben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wie ben ik erna?  
 

Pleitster voor Kwaliteit van bestaan:  

 

- Plaats in de  

           maatschappij 

- Keuzerecht  

- Zelfbeschikking  

- PAB 

 

 

     Niets over ons zonder ons!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wat ik niet kon laten?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handicap & Ontwikkelingssamenwerking!  
 



 

 WAT IS PAB? 
 

ADO ICARUS EN HET PAB IN BRUSSEL 
 
 
 
 

Eddy Denayer 



 

ONS PERSPECTIEF 2020 
 

verdere uitbouw diensten zelfstandig wonen 
 

+ 

 

ondersteuning via directe financiering 
DIO’s 

convenanten 

PAB – PGB 

Verzekeringsdossiers 

 



Kortrijk 
Dendermonde 

Hasselt Denderleeuw 

Lommel 

Zolder 

Gingelom 

Diest 

Halle/Beersel 

Menen 

 

WERKEN AAN DE VERDERE UITBOUW VAN ONZE 

DIENSTVERLENING 

Sint Truiden 

Brussel 

Izegem 



Emelgem 
project in samenwerking met ‘t Venster VZW 

2014 

6 plaatsen reserveren voor personen met NAH 

 

Mané VZW wordt betrokken in het kader van een project aan de Maaskant 

ZELFSTANDIG WONEN 

 

 
10 PROJECTEN GEREALISEERD 

 

 

experimentele projecten zorgvernieuwing binnen 

een regelluw kader 
 

Halle-Beersel = buitenbeentje 

niet 12, maar 24 gebruikers ondersteuning bieden 
 



Project “Pieter-Pauwel”  

 

Realiseren van: 

2012 - een PAB dienstverlening 

2013 - een Lokaal Dienstencentrum (LDC) 

2014 - een Dagverzorgingscentrum (DVC) 

2015 - een project Zelfstandig Wonen (ADL) 

De gebruiker beslist wie, waar, wanneer, hoe en waarbij 

persoonlijke assistentie wordt geboden. 

Maximale verantwoordelijkheid voor de gebruikers.  
 



 

DIENSTVERLENERS MOETEN VERTROUWD RAKEN 

MET DE CONSUMENTENROL VAN DE 

BUDGETHOUDERS.  

Betaalbare en kwaliteitsvolle 

assistentie vanuit reguliere diensten, 

maar ook het netwerk versterken! 

 

Transparantie en duidelijkheid naar 

de gebruikers 

 


