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DE WERELD ROND 
IN EEN ROLSTOEL

Kristof maakt reizen voor iedereen mogelijk

VAKANTIE MET OF VAN
DE PVB-WERKNEMER

 EEN OVEREENKOMST MET
EEN NATUURLIJKE OF

RECHTSPERSOON
ONDER DE LOEP

MAAK KENNIS MET 3
NIEUWE COACHES

"Reizen is gewoon genieten,
beleven en ontspannen. 
Daar hoeft een fysieke handicap
niets aan te veranderen."



Lien Van de Wiel
Algemeen coördinator van absoluut vzw

Onze mening in De Standaard en daarbuiten
Wie tijdens het weekend van 11 en 12 juni de weekendkrant De
Standaard las, zag misschien wel het stuk rond de wachtlijsten.
Een schrijnend beeld van de gezinnen die eronder gebukt gaan. 
Ook aan ons werd een opinie gevraagd. We geven hier graag
wat meer tekst en uitleg bij deze mening.

Iedereen met een erkende handicap en een erkende
ondersteuningsnood moet de nodige ondersteuning krijgen. En
hiervoor moeten financiële middelen vrijgemaakt worden.
Deze middelen zijn er momenteel niet, of niet voldoende. We
zijn ervan overtuigd dat in afwachting bij de pakken blijven
zitten geen oplossing is en er naar alternatieven moet gekeken
worden.

Als we binnen het systeem efficiënter werken, kunnen er hier 
en nu al meer mensen met een handicap geholpen worden. 
Concreet pleiten we ervoor om de bestedingsmogelijkheden
van het Persoonsvolgend Budget te behouden (en waar 
                                         mogelijk zelfs nog uit te breiden). Maar 
                                           de organisatie en de structuur van het 
                                              systeem moet aangepast worden. 
                                               Vraagsturing, je eigen keuzes maken, 
                                                  administratieve eenvoud en 
                                                efficiënte inzet van middelen staan 
                                               voorop. 

                                                         Om stapsgewijs te komen tot 
                                                                een recht op ondersteuning 
                                                                     pleiten we voor een 
                                                                         drietraps systeem: 

ONZE STEMPEL
OP HET BELEID

Wij zijn jouw stem in het beleid. Je hebt deze zin ongetwijfeld al eens gelezen op onze
website. Maar wat betekent dit nu precies? Op deze pagina proberen we hier een
antwoord op te geven. Want achter de schermen zijn we dagelijks in de weer om onze
stempel op het beleid te drukken. En dit zowel in grote als in kleinere dossiers. 
Hier lees je hoe wij achter de schermen het vuur aanwakkeren, op nagels kloppen en
stempels drukken zodat jouw leven iets zorgelozer kan.

Geef iedereen een basisondersteuning die rechtstreeks
toegankelijk is, ook voor mensen met een vermoeden van
handicap. En dit zonder aanvraagprocedure maar met
dezelfde ondersteuningsmogelijkheden als in het PVB. 
Mensen die meer ondersteuning nodig hebben, kunnen via
een eenvoudige motivatie, een bestedingsplan, meer budget
vragen. Tot een af te spreken hoogte krijgen aanvragers dit
budget onmiddellijk.
Wie veel ondersteuning nodig heeft, doorloopt een
uitgebreide procedure met een inschaling.

Dit systeem heeft als voordeel dat de overheid beter kan
inschatten welke ondersteuning mensen nodig hebben.
Personen met een handicap geven aan wanneer ze nood
hebben aan een hoger budget en welke ondersteuningsnood er
is om op een kwaliteitsvolle manier te leven.

Er zijn uiteraard meer middelen nodig om alle wachtenden de
ondersteuning te geven waar ze recht op hebben en de
overheid kan zich niet verschuilen achter kleine ingrepen. Maar
we hopen dat dit alternatief kan overtuigen om niet te wachten
op meer budget en nu al actie te ondernemen.

Onze link met professionele ondersteuners
Beleidsmatig zijn er de afgelopen 3 maanden weinig tot geen
echte knopen doorgehakt. Binnen absoluut vzw zijn we niet bij
de pakken blijven zitten en hebben we energie gestoken in
vormingen voor professionelen. We vinden het belangrijk om
goede contacten uit te bouwen met de sector (vergunde en niet-
vergunde zorgaanbieders, maar ook scholen buitengewoon
onderwijs, multidisciplinaire teams, diensten maatschappelijk
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werk…) én hen te tonen dat we heel wat expertise hebben die
we graag willen delen. Ons doel is immers altijd en overal om
jullie te blijven informeren en laten groeien.

Nieuwe minister
Minister Beke werd vervangen door Minister Crevits. We
stuurden haar in de eerste week, samen met heel wat andere
gebruikersorganisaties én koepels van voorzieningen, een brief
rond de verdere afschaffing van het zorgbudget voor personen
met een handicap. We kunnen er niet mee akkoord gaan dat
een recht van een persoon met een handicap ingeperkt wordt
zonder waardig alternatief. Op deze brief kregen we nog geen
antwoord. Het kabinet nodigde ons wel uit om in gesprek te
gaan. Samen met andere gebruikersorganisaties, DOP en
bijstandsorganisaties, worden we op 14 juli ontvangen. Wordt
vervolgd…

Als we binnen het systeem
efficiënter werken, kunnen er
hier en nu al meer mensen
met een handicap geholpen
worden!



Hoi!

Ik ben Anne, 30 jaar, en fiere mama van een guitige kleuter. In mijn vrije tijd trek ik graag mijn wandelschoenen aan om erop uit te trekken in de natuur en ik hou wel van een sportieve uitdaging. Zaalvoetballen, fietsen en zwemmen zorgen ervoor dat ik mijn batterijen kan opladen. Daarnaast kan ik ook genieten van een goedboek en probeer ik de leeskriebels door te geven aan mijn zoontje. 

Op professioneel vlak ben ik eerst een aantal jarenbinnen het jeugdwerk aan de slag geweest. Nadienben ik terechtgekomen op de dienst rekrutering vaneen groot bedrijf in de haven, maar de roep naar eenjob in de sociale sector was toch te sterk. 
Ik heb mijn kans gewaagd bij absoluut vzw en voeldemij meteen heel erg welkom. Een fantastisch team van
collega’s maakte mij wegwijs in de organisatie. Ik leerelke dag bij en kijk ernaar uit om de budgethoudersbeter te leren kennen om hen zo goed mogelijk verder

te helpen.  

Tot binnenkort!

Anne
Coach in regio Antwerpen
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de zelfstandige (dienst) moet altijd over een
ondernemingsnummer beschikken
de taken die de zelfstandige uitvoert moeten
binnen de richtlijnen vanuit het VAPH vallen

Let op:

Een overeenkomst met een natuurlijk en/of rechtspersoon gaat
vaak over een zelfstandige dienstverlener. In dit geval mag de
persoon in kwestie zelf beslissen hoe en wanneer het werk wordt
uitgevoerd. De dienstverlener valt niet onder jouw gezag en krijgt
een vergoeding. Deze vergoedingen kunnen uiteenlopen bij de
verschillende zelfstandigen en sommige wettelijke bepalingen zijn
hier niet van toepassing. Er moeten ook meerdere klanten zijn
zodat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid.  

Via bijklussen: Dit kan enkel door een overeenkomst af te
sluiten met een erkend deeleconomieplatform
(www.helpper.be , www.ringtwice.be , www.kluster.work ,
www.trixxo.be ) Elk platform bied andere activiteiten aan.
Alleen activiteiten binnen de richtlijnen van het VAPH kan je
betalen met het budget. Elk platform heeft ook zijn eigen
manier van werken, betaling, inschrijving, … De bijklusser
krijgt hier een netto uurloon (vastgelegd door het platform
of de klusser zelf). Er wordt op het netto uurloon 10.7 %
belastingen gerekend. Maximum mag de brutokost voor de
budgethouder 6540 euro (2022) bedragen. Wil je graag
meer informatie? Vraag onze flyer of kijk op
www.bijklussen.be. 
 Auticoach: Ook dit kan betaald worden vanuit het budget
maar let wel op; alleen individuele psychosociale hulp        
 in het kader van de handicap wordt aanvaard als
taakomschrijving door het VAPH. Ook moet de auticoach
aangeven geen tussenkomst vanuit het RIZIV te krijgen  
 voor deze ondersteuning. Bij twijfel of alles voldoet voor 
 het VAPH, neem contact op met de infolijn. 

Tuinman: Kan alleen gaan over onderhoud van de tuin.
Materiaal, producten en aanleg van de tuin worden niet
goedgekeurd door het VAPH. 
Ramenwasser
Wasserij
Iemand via bijklussen

Kapper: alleen het wassen van het haar wordt                 
 aanvaard door het VAPH als taakomschrijving. 
Manicure en/of pedicure: Alleen het knippen                       
 van de nagels wordt aanvaard door het VAPH als
taakomschrijving
Carwash

In het huishouden:

Andere:

Dit is een opsomming van een aantal zaken die kunnen. Wil je
weten wat de mogelijkheden in je buurt zijn, contacteer je
coach.

Weet je niet hoe je een contract met een natuurlijk en/of
rechtspersoon moet opstellen, vraag zeker naar onze
voorbeeldcontracten via onze infolijn. 
Ook bij twijfel of de taken voldoen aan de richtlijnen van het
VAPH, contacteer onze infolijn. 

Het VAPH heeft heel wat
richtlijnen en dat is soms erg
verwarrend. Om het jullie
makkelijk te maken kiezen we
één richtlijn om even onder de
loep houden. Zo krijgen jullie 
een klare kijk op de regels. 
Deze keer zoomen we in op 
een overeenkomst met een
natuurlijke of rechtspersoon…
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Zelfstandige persoonlijke assistent: Als je een zelfstandige
persoonlijke assistent wil inschakelen dan moet deze over een
geschikt ondernemingsnummer beschikken om de taken van
de persoonlijke assistent binnen het PAB of PVB te
registreren. Er bestaan speciale codes hiervoor. Sommige
zelfstandige persoonlijke assistenten hoeven geen btw aan te
rekenen voor de diensten die zij leveren aan budgethouders.
Zij zijn dan vrijgesteld van btw. Wil je weten of je persoonlijke
assistent in aanmerking komt? Contacteer het BTW-kantoor of
Sociaal verzekeringsfonds.

Persoonlijke ondersteuning:

http://www.helpper.be/
http://www.ringtwice.be/
http://www.kluster.work/
http://www.trixxo.be/
http://www.bijklussen.be/
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www.wetravel2.eu

WeTravel2 is ook elke weekdag 
bereikbaar via info@wetravel2.eu, 
014 700 600, of ga langs in hun
toegankelijke kantoor: 
Louis Van Bauweltraat 20, 
2222 Wiekevorst.



Het is vaak een heuse calvarietocht om uit te zoeken wat kan
en niet kan. Vaak is er wel wat mogelijk, maar is het aan de
persoon met een handicap om dat uit te zoeken. Ik heb zelf
ondervonden dat er nood en vraag is naar aangepast reizen.
Eerst reisde ik met familie en vrienden naar traditionele
vakantiebestemmingen. Maar het kriebelde om op eigen
benen te staan en om verder te gaan, naar Zuid-Amerika en
Afrika. Ik begon mijn zoektocht naar informatie over
toegankelijk reizen. Maar veel brochures en sites bleken niet
up-to-date en nergens vond ik een overzicht. Vanuit die eigen
ervaringen ben ik ondernemer geworden in deze niche-
reissector en ben ik gaan zoeken op welke manier ik reizen
kon aanbieden waar ook minder mobiele mensen met volle
teugen van kunnen genieten. Reizen is voor iedereen. We
regelen alles van begin tot einde, zodat je niet voor
onverwachte verrassingen komt te staan. In het ‘gewone’
reisaanbod vind je niet altijd je gading, want je fysieke en/of
mentale mogelijkheden zijn beperkt.

We bieden een beperkt maar gevarieerd aanbod
bestemmingen in Europa, Afrika en Amerika. Ik heb zelf de
eerste stap gezet naar een touroperator om de verschillende
mogelijkheden te bekijken. Samen hebben we een mooi
initiatief genomen waarbij er één aanspreekpunt is. Onze
organisatie coördineert de volledige reis, alsook de 

gesprekken vooraf en de boeking. Voor de vluchten en de
hotelaccommodatie werken we samen met verschillende
partners. Belangrijk is ook dat ik op alle gekozen locaties zelf
mee de hotels ben gaan selecteren en we hebben er
eveneens goede contacten gelegd met lokale organisaties. Zo
zijn we 100 % zeker dat alles op de bestemming toegankelijk
en goed georganiseerd is. Toegankelijkheid betekent meer
dan een bereikbaar hotel. Het gaat om comfortabel transport,
om een toegankelijk verblijf, om extra hulpmiddelen en om
medische ondersteuning. Alle hotels en lokale dienstverleners
werden zorgvuldig uitgekozen en meermaals persoonlijk
bezocht. Je vindt bij ons verschillende types van vakanties
zoals onder meer dichtbijvakanties, autovakanties,  

Reizen is gewoon genieten, beleven en ontspannen.
Daar hoeft een fysieke handicap niets aan te
veranderen. We staan voor positivisme en dynamiek,
voor ‘gewoon’ reizen met familie en vrienden. 
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strandvakanties, citytrips, safari’s, wintersport, cruises en
zorgvakanties. 

“Toegankelijkheid” kan sterk verschillen per bestemming of
afhankelijk zijn van jouw specifieke noden. Wat je juist nodig
hebt als reiziger hangt dus zowel af van jouw persoonlijke
behoeften als van jouw bestemming. De hotels moeten goed
bereikbaar en toegankelijk zijn en aangepaste kamers en
badkamers hebben. We zorgen voor vlotte transfers, ter
plaatse zijn een rolstoel of andere hulpmiddelen op maat
beschikbaar en er kan ook medische assistentie geregeld
worden tijdens je vakantie. Enorm belangrijk zijn de
aangepaste excursies op elke bestemming die toegankelijk
zijn voor iedereen. Reizen is gewoon genieten, beleven en
ontspannen. Daar hoeft een fysieke handicap niets aan te
veranderen. We zoeken samen met jou naar de ideale
vakantie. 
Doordat ik zelf in een rolstoel zit, weet ik perfect wat je nodig
hebt en dat schept vertrouwen. Als persoon met een
handicap ben je niet geneigd je hele situatie aan een
wildvreemde uit te leggen. Tenzij je het gevoel hebt dat die
weet waarover je spreekt en je misschien kan helpen. We
staan voor positivisme en dynamiek, voor ‘gewoon’ reizen met
familie en vrienden. Zolang de mensen er zelf op uit willen
trekken, kunnen we hen verder helpen. Mensen weten niet 

wat er allemaal kan en durven daardoor vaak niet verder te
denken. Veel luchthavens en vliegtuigmaatschappijen hebben 
bijvoorbeeld wel degelijk richtlijnen over de ontvangst en de
begeleiding van mensen met een handicap. Alleen wordt er
zo weinig naar gevraagd dat ze er zelf ook niet uitgebreid over
communiceren. Zo beland je in een verhaal van de kip of het
ei met gedeelde verantwoordelijkheid: van de reissector en
van de mensen met een handicap.
Omdat elke reis maatwerk is, staan er op de website geen
prijzen gepubliceerd maar ontvang je op eenvoudige
aanvraag een gedetailleerde prijsofferte.
Ontdek het aanbod op www.wetravel2.eu en boek je
droomvakantie!

http://www.wetravel2.eu/


Hannibal is een organisatie die kinderen en jongeren met en zonder

beperking samen een zalige vakantie laat beleven.

Hannibal - JKVG vzwBoomgaardstraat 94A2600 Berchem03 609 54 40www.hannibalvakanties.be

JPS Tours is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in de organisatie van

begeleide reizen voor mensen met een handicap.

JPS Tours
Torhoutsesteenweg 294

8400 Oostende

059 44 79 04

www.jpstours.be

VZW Metgezel biedt vakanties met begeleiding op afspraak en
georganiseerde vakanties met 24/7 begeleiding in kleine groepjes voor
mensen met een verstandelijke en/of fysieke handicap.

Vzw Metgezel
Bulskampstraat 24
8630 Veurne
0472 260 795
www.vzwmetgezel.be
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Hoi!

Ik ben Carolien en ik ben 29 jaar oud. Ik heb een vijftal jaar in een leefgroep gestaan voor mensen met een NAH. In deze periode heb ik erg veel geleerd en vond het de contacten met bewoners en collega’s erg fijn. Maar het was tijd voor een nieuwe uitdaging en zo ben ik bij absoluut vzw terechtgekomen. 
In mijn vrije tijd kan ik erg genieten van lekker eten. Zo
vind ik het erg fijn om samen met mijn vriend te koken
en nieuwe recepten uit te proberen. Daarnaast ga ik ook
graag op vakantie om nieuwe culturen te leren kennen.
Toen ik net afgestudeerd was ben ik een jaar met derugzak door Australië getrokken. Ik vond dit eengeweldige ervaring en heb enorm genoten van deprachtige natuur en de cultuur. 

Sinds begin mei werk ik bij absoluut vzw als opstart-coach voor de regio Antwerpen en Vlaams-Brabant. Ikkijk er enorm naar uit om leden te helpen bij de opstart
van hun budget. Daarnaast is het ook zeer fijn om een
leuk team te hebben waar ik op kan terugvallen. Tot binnenkort!

Carolien Van Roey Opstartcoach Antwerpen en Vlaams-Brabant
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Ik heb het gebruik van de rolstoel zo lang mogelijk uitgesteld.
Ik zit er nog altijd niet definitief in maar meestal gebruik ik
hem wel. Als ik me maar een klein stukje moet verplaatsen,
gebruik ik mijn loophulpmiddel. Ik probeer ondanks de pijn
elke dag oefeningen te doen om soepel te blijven. Twee keer
per week doe ik kine en aquakine.
Momenteel is de hulp met het budget nog beperkt want met
dat noodbudget kan ik nog niet alle ondersteuning kopen die
ik eigenlijk nodig heb. Soms heb ik nu maar 2 uur per dag
hulp terwijl ik 4 uur nodig heb. Daardoor moeten er keuzes
gemaakt worden. Eerder deze week at ik een blik rijstpap
omdat er gewoon geen tijd overbleef om een maaltijd te laten
maken. Mijn voorlopige budget gaat momenteel naar
thuiszorg, vervoer, het onderhoud van de tuin en poetsen.
Met een definitief budget zal ik meer hulp kunnen
inschakelen en dan zou ik bijvoorbeeld eens meer gedoucht
kunnen worden. Wanneer ik veel pijn heb zweet ik namelijk
erg. Als ik meer uren op een dag hulp kan krijgen zou dat
meer kunnen. Ik doe ook aan koudetherapie ofwel douchen
onder koud water. Wanneer de bloedvaten en de haarvaten
volledig zijn geopend, voelt het lichaam zich niet koud onder
het water, maar warmt het op met behulp van haar eigen
circulatie vermogen. Deze oefening helpt het zenuwstelsel te
versterken. Zelfs een tijdje nadat ik onder de douche uit ben,
merk ik het verschil nog.

Ik zou ook tijd kunnen maken voor mijn hobby. Ik giet
schilder. Dat is niet met penselen want dat kan ik niet meer. Je
giet je verf op het paneel en beweegt ermee om zo vormen te
maken. Ik doe ook hetzelfde met hars. Maar momenteel is er
niet altijd tijd omdat ik nog taken moet doen waarvoor ik geen
hulp krijg. Ik wil ook graag beter worden in mijn hobby.
Binnenkort staat er een opleiding giet schilderen  

op de planning. Ik kijk er enorm naar uit en hoop dat ik die
dag niet al te veel pijn zal hebben zodat het door kan gaan.
Soms is het moeilijk om dingen te plannen omwille van de
onvoorspelbaarheid van de pijn. 
Maar ik wil niet bij de pakken blijven zitten en denk vooruit. 
Ik ga me op de wachtlijst laten zetten voor een hulphond. Eén
van de neveneffecten van de medicatie die ik neem zijn
enorme angstaanvallen ’s nachts. Ik slaap ook met het licht
aan. Een hulphond zou me dan kunnen kalmeren. Bovendien
kan zo een dier ook helpen in dagdagelijkse dingen: kasten
openmaken, dingen oprapen, … 

Ik ben van nature positief ingesteld maar waar ik wel een
probleem mee heb is hoe mensen kijken naar personen met
een handicap. Ze worden vaak onterecht gezien als onkundig.
Sinds ik vaker in de rolstoel zit gaan mensen er ook van uit
dat ik mentaal niet mee kan. Vorige week nog werd ik
helemaal genegeerd toen ik iemand wilde corrigeren die de
weg aan het uitleggen was aan een voorbijganger. Gewoon
omdat ik in een rolstoel zit. Dat stoort me. Misschien is dit wel
omdat mensen met 
een handicap in de media 
altijd voorgesteld worden 
met een zichtbare handicap. 
De realiteit is vaak anders. 
Want als ik gewoon op een 
stoel zit, ziet niemand aan 
mij dat ik wel degelijk een 
handicap heb. Een tip 
voor alle media om hier 
wat aandacht aan te
besteden!
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Ilona De Boeck
Legal Advisor

Kan de werknemer verplicht worden om mee op reis te
gaan?
Dat hangt af van de gemaakte mondelinge en schriftelijke
afspraken tussen werknemer en werkgever. Betreft de
overeengekomen functie-inhoud enkel de assistentie in en rond de
woonplaats van de persoon met een beperking, dan moet de PVB-
werknemer instemmen met een verzoek voor assistentie naar en
op een vakantiebestemming. Een werkgever kan immers niet
eenzijdig de functie-inhoud van werknemers aanpassen.
In realiteit is het vaak niet duidelijk waar de grenzen liggen. Laat je
door je sociaal secretariaat adviseren bij twijfel en discussie.
In elk geval geldt ook bij dit vraagstuk de levenswijsheid ‘goede
afspraken maken goede vrienden’.

Tenzij de vakantieverblijfplaats vastgelegd werd als een
tewerkstellingsplaats – niet per definitie onrealistisch, bijvoorbeeld
in geval van een tweede verblijf – is de bijstand op de
vakantiebestemming een dienstreis voor de PVB-werknemer. 
Hierbij draagt de werkgever in principe de verplaatsing- en
verblijfkosten van de PVB-werknemer. Zoals met andere ‘kosten
eigen aan de werkgever’ kan ook hier afgesproken worden dat de
assistent bepaalde kosten voorschiet, gevolgd door een
terugbetaling na overhandiging van het betalingsbewijs. Voor
bepaalde verblijfkosten staan de fiscus en de sociale zekerheid
overigens forfaitaire kostenvergoedingen toe, zowel voor
binnenlandse als buitenlandse dienstreizen. Raadpleeg je sociaal
secretariaat over de mogelijkheden hierbij. Voor
verplaatsingskosten met de eigen wagen van de PVB-werknemer
kan uiteraard de gekende forfaitaire kilometervergoeding
toegekend worden (nu 0,4170  euro per kilometer, en
geactualiseerd op 1/7 van elk jaar).

De verplaatsing- & verblijfkosten

24 uur op 24 uur beschikbaarheid?
Tijdens de vakantie blijven de gebruikelijke arbeidsduurregels. In
principe zijn prestaties van meer dan 38 uur op weekbasis en negen
uur op dagbasis dus niet mogelijk. Ook op de vakantiebestemming
geniet de assistent dus rust en vrije tijd.
De overeengekomen werkroosters blijven eveneens gelden. Nu,
niets beletten uiteraard werkgever en werknemer om (tijdelijk) een
ander uurrooster overeen te komen, bijvoorbeeld voor de duur van
de vakantie. In geval van een deeltijdse tewerkstelling kan ook een
hogere tewerkstellingsbreuk bedongen worden, wederom
bijvoorbeeld voor de duur van de vakantie. Noteer hierbij wel dat
men in elk geval binnen de uurroosters moet blijven zoals
opgenomen in het arbeidsreglement.

Het wettelijk verlof wordt in elk geval steeds met wederzijds
akkoord vastgelegd. Noch de werkgever noch de werknemer
kan ze dus eenzijdig inplannen. 

En de vakantie van de PVB-werknemer zelf?

In principe hebben werknemers recht op vier weken wettelijke
vakantie, en dat geldt weinig verrassend evengoed voor
werknemers gefinancierd met PVB-middelen. 
Het precieze aantal is afhankelijk van de prestaties en schorsingen
in het vorige jaar.  Hierbij wel talloze afwijkingen. Vaak, hoe kan het
ook anders in België, een complexe berekening. Iets waarvoor men
uiteraard best beroep doet op het sociaal secretariaat. 
Een vooruitdenkende werkgever polst overigens reeds bij de
aanvang van het jaar naar de vakantievoorkeuren van de
werknemer. Hoe eerder de vakantietijdstippen vastliggen, des te
sneller gemoedsrust voor zowel de werkgever als de werknemer. 

Wettelijke vakantie, ook een recht van de assistent

Niets belet de werkgever om de PVB-werknemer tijdens diens
vakantie te vervangen door een andere werknemer. Aangezien
vakantieperioden in regel hoogstens enkele weken duren, is
een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur meestal de beste
optie. Een contract dus, met daarin een vaste einddatum. Qua
aanvangsdatum kan men overigens overwegen dat de
vervanger nog één of meerdere dagen meedraait met de PVB-
werknemer. Dit uiteraard met het oog op een goede
overdracht van het takenpakket. Het contract moet dus zeker
niet exact overeenkomen met de vakantieperiode.

Een student aanwerven kan financieel gezien een interessante
kandidaat zijn. De sociale zekerheidsbijdragen liggen immers
aanzienlijk lager: 8,14 procent, waarvan slechts 5,43 procent
ten laste van de werkgever. Bovendien is er geen vakantiegeld
verschuldigd. Bij uitdiensttreding geniet de student, net zoals
alle andere werknemers, wel het deeltje van zijn verworven
eindejaarspremie (omwille van de korte duur van het contract
veelal wel een beperkt bedrag). Dit interessante regime geldt
wel enkel voor zover het hoofdstatuut van de werknemer deze
van student is. Wie bijvoorbeeld louter avondonderwijs volgt, is
arbeidsrechtelijk gezien geen student. Raadpleeg bij twijfel je
sociaal secretariaat. 
De lagere sociale zekerheidsbijdragen gelden bovendien
slechts voor de eerste 475 bezoldigde uren per jaar, bekeken
over alle werkgevers heen. Om ongelukken te vermijden
moeten werkgevers verplicht voorafgaandelijk hun
studentenuren reserveren. Dit gebeurt met de zogenaamde
dimona-aangifte, de verplichte voorafgaandelijk aangifte van
elke in- en uitdiensttreding. Iets dat de meeste werkgevers
overlaten aan het sociaal secretariaat. Zoals bij elke aanwerving
licht je het sociaal secretariaat dus ook bij de aanwerving van
een student zo snel mogelijk in.
Nuttig om weten: een student kan zijn beschikbaar saldo zelf
raadplegen op de website www.studentatwork.be, en hiervan
ook een attest afdrukken. 
Voor een student geldt een speciale arbeidsovereenkomst, met
een aantal bijkomende wettelijke vermeldingen. Je sociaal
secretariaat beschikt normaliter over modellen. Een goed
model bevat overigens een clausule dat het contract ontbindt
als na ondertekening, op het ogenblik van de dimona-aangifte,
blijkt dat er onvoldoende uren beschikbaar zijn.

Tot slot: wees behoedzaam met een aanwerving ten behoeve
van een familielid tot in de tweede graad en van een gezinslid.
In deze situaties is de RSZ argwanend als de prestaties
plaatsvinden met een arbeidsovereenkomst (dus ook een
studentenovereenkomst). Bij twijfel kan wederom het advies
ingewonnen worden van het sociaal secretariaat.  
 

De PVB-werknemer vervangen tijdens zijn vakantie

http://www.studentatwork.be/


Hoi!

Ik ben Els, 43 jaar, een fiere West-Vlaamse maar tochook wel heel trots op mijn woonplaats Gent, waar ik, zoals zoveel West-Vlamingen, al meer dan 20 jaar ben blijven plakken. Als ik niet op reis ben met mijn kampeerbusje kan je mij wel eens achter mijn naai-machine vinden.

In 2013 zette ik mijn eerste stapjes bij absoluut vzw, ik
kreeg er toen in Oost-Vlaanderen een tijdelijkeopdracht. Dit was voor mij een prachtige ervaring. Ophet einde van deze vervangingsperiode wou ik geenafscheid nemen, niet van de budgethouders en niet van

de collega’s’ … Ik had het er heel moeilijk mee. Maargelukkig kon ik via het toenmalige contactpersoonschap
toch nog een tijdje in dienst blijven. Met de invoeringvan de persoonsvolgende financiering kwam er echter
een einde aan deze functie en moest ik afscheid nemen
van absoluut vzw. Ik ben wel heel dichtbij gebleven want
ik ging aan de slag bij de collega’s van KVG. Misschienkennen jullie me nog van SOS Vrijwilligers of vanVraagwijzer? Daarna passeerde ik nog eens bij absoluut

vzw in West-Vlaanderen gevolgd door een kortedoortocht van anderhalf jaar in het VAPH. 
In april dit jaar was het eindelijk zo ver: ik kon het team
in Oost- en West-Vlaanderen komen versterken. Ditvoelde voor mij als thuiskomen! Ik ben opnieuw in een
heel warm nest terechtgekomen en kijk er enorm naar
uit om de nieuwe budgethouders en hun familie te leren
kennen.
Tot binnenkort op één van de Oost-of West-Vlaamsewegen.

Els Demeulenaere
Coach in West- en Oost-Vlaanderen
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328 vragen in prioriteitengroep 1 (wachtdatum toen 1/1/21 – momenteel

31/3/2021)
5034 vragen in prioriteitengroep 2 (wachtdatum toen en nu: 1/10/16)

10.590 vragen in prioriteitengroep 3 (wachtdatum toen en nu: 16/1/2002)

HET JAARVERSLAG VAN HET VAPH 

Het VAPH heeft zijn jaarverslag klaar. Een lijvig document dat je gemakkelijk per

hoofdstuk op de website kan lezen.

We plukken er een paar cijfers uit: 
Op 1 januari 2022 waren er 1522 kinderen en jongeren met een PAB. 

Er waren toen ook 27.266 volwassenen met een PVB. Nog steeds wachten

15.952 volwassenen op een PVB. In 2021 werden wel erg veel budgetten ter

beschikking gesteld (4026), hoofdzakelijk via automatische toekenningen. 

De situatie op de wachtlijst op 31/12/2021: 

Enkel mensen in PG1 hebben nu een perspectief. We blijven aandringen op

perspectief voor mensen in PG2 en PG3.

PAB/PVB

PAB/PVB

PAB: iedereen met de stempel PRIOR van januari t.e.m. maart

2022
PVB: iedereen uit PG1 met wachtdatum januari t.e.m. maart
2021

Mensen die een ‘PVB na jeugdhulp’ krijgen (van MFC naar PVB

of van PAB naar PVB)
PAB: jongeren met de stempel PRIOR van april t.e.m. juni 2022

én 80 jongeren met een wachtdatum van voor 1 oktober 2016

PVB: iedereen uit PG1 met wachtdatum april t.e.m. juni 2021
(TBS: eind aug gepland).

TERBESCHIKKINGSTELLINGEN (TBS) 2022

Op 15 mei werden heel wat budgetten ter beschikking gesteld: 

Op 1 juli krijgen ook heel wat mensen een budget:

 

PAB

vervoer kan betaald worden met het PAB (uitzonderingen vervoer vanuitMFC als je het PAB combineert met een reguliere plaats in het MFC)geen 92 maar 155 nachten en dagen verblijf bij MFC of VZA                     LET OP: Als je het PAB combineert met een reguliere plaats, zit alledagopvang al in de MFC-subsidie. Je PAB wordt hierdoor al verminderd. Jekan in datzelfde MFC enkel je verblijf betalen met je PAB, geendagopvang. Dit kan wel extra bij andere MFC’s.155 dagen dagondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder,ouderinitiatief/groenezorginitiatief of multifunctioneel centrum104 begeleidingen (groepsbegeleiding, ambulant, mobiel) 

AANPASSINGEN BESTEDING PAB 

Op 24 juni keurde de Vlaamse overheid definitief de veranderingen voor debesteding van het PAB goed. Samengevat veranderen deze bestedingen:

Heb je hierover nog vragen? Aarzel niet en contacteer onze infolijn via 03 259 08 85.

MINISTER VAN WELZIJN: HILDE CREVITS

Minister Beke nam ontslag en werd
opgevolgd door minister Hilde Crevits. We
wensen haar veel succes toe en gaan voor
een succesvolle en constructieve
samenwerking. Ons doel is alvast de
wachtlijsten verder wegwerken en zowel het
PAB- als het PVB-systeem nog verbeteren. 

PAB/PVB

VIA5 EN VIA6 EINDELIJK GEREGELD

Het heeft (te) lang geduurd, maar
de budgetlijnen zijn aangepast
met VIA6-middelen. Vanaf 2022
gaat dit nu automatisch waardoor
je doorheen het jaar ‘verhogingen’
krijgt als je in aanmerking komt
voor deze middelen. Kosten die
geweigerd werden omdat je
budget op was, zouden nu
ondertussen goedgekeurd moeten
zijn. 
Voor VIA5 middelen zal je helaas
jaarlijks moeten blijven afwachten
om het juiste bedrag te kennen.



Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil alleen zijn met de golven,
‘k wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist’ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luist’ren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan

- Toon Hermans -


