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Invoering maatregelen ter verbetering van het statuut van de PAB-assistent 

 

 

Geachte mevrouw, Geachte heer, 

 

 

Via het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 tot wijziging van het 

PAB-besluit werden een aantal maatregelen ingevoerd in navolging van het VIA4-

akkoord ter verbetering van het statuut van de PAB-assistent. 

Daarnaast werd het programmatiecijfer, dit is het cijfer dat het maximaal aantal 

lopende PAB’s vastlegt, verhoogd naar 2.600 PAB’s. 

 

Het VIA4-akkoord werd op 2 december 2011 afgesloten tussen de 

vertegenwoordigers van: 

- de Vlaamse intersectorale werkgeversorganisatie “Vereniging voor Social 

Profit Ondernemingen” (verso); 

- de 3 representatieve vakbonden van de verschillende sectoren; 

- de Vlaamse Regering als subsidiërende overheid. 

 

Binnen de sector VAPH werden, specifiek voor het PAB, volgende 

kwaliteitsmaatregelen overeengekomen ter verbetering van het 

werknemersstatuut van de PAB-assistenten: 

1) invoering van het sectoraal minimumloon vastgesteld binnen 

paritair subcomité (PC) 319.01 (10,4258 euro per uur); 

2) voorzien van “stopvergoeding” bij overlijden van de budgethouder 

(dit werd geregeld via het BVR van 17/02/2012 en meegedeeld); 

3) invoering van vergoeding voor dienstverplaatsingen / 

verplaatsingen woon-werkverkeer overeenkomstig PC 319.01 voor 

personen met arbeidsovereenkomst(en). 

 

Door de afsluiting van het VIA4-akkoord werd, voor het PAB, 2.250.000 euro extra 

ter beschikking gesteld om de invoering van de maatregelen mogelijk te maken.  



Er werd beslist de beschikbare middelen maximaal in te zetten voor de uitbetaling 

van de loonkosten waarbij de budgethouder een arbeidsovereenkomst afsloot met 

de assistent.  Het gaat dus over budgethouders die zelf werkgever zijn en zich 

voor hun loonadministratie meestal laten bijstaan door een sociaal secretariaat.  

Voor de aanvaarde loonkosten zal de budgethouder 7% van die loonkosten 

bijgestort krijgen op het werkkapitaal.  Deze stortingen zijn stortingen van VIA-

middelen en hebben geen invloed op uw jaarbudget*. 

 

* belangrijke opmerking: de gestorte VIA-middelen moeten gebruikt worden om 

PAB-assistentie in te kopen. 

 

Wat betekent dit concreet voor u? 

 

1) Bovenvermelde maatregelen ter verbetering van het statuut van de PAB-

assistent zijn van toepassing indien u een assistent(en) tewerkstelt via een 

arbeidsovereenkomst afgesloten tussen u en uw assistent(en). Dit betekent 

dat de maatregelen NIET VAN TOEPASSING ZIJN indien u een assistent(en) in 

dienst heeft via: 

- een overeenkomst met een voorziening of organisatie die persoonlijke 

assistentie aanbiedt; 

- een overeenkomst met een interimkantoor; 

- een aannemingsovereenkomst; 

- een overeenkomst met een dienstenkantoor (dienstencheques); 

- een overeenkomst met een PWA-kantoor (PWA-cheques); 

- een overeenkomst met een vrijwilligersorganisatie; 

- een overeenkomst met een zelfstandige assistent. 

 

Indien u een arbeidsovereenkomst hebt met een assistent(en) ga dan naar 

punt 2.  Indien u geen assistent(en) tewerkstelt via een arbeidsovereenkomst 

dan is deze brief ter informatie.   

 

2) Indien u een assistent(en) tewerkstelt via een arbeidsovereenkomst dan moet 

u (laten) nakijken of u op dit moment:  

a) minstens het sectoraal minimumloon PC 319.01 betaalt nl. 10,4258 

euro bruto per uur (opgelet: dit bedrag kan geïndexeerd worden); 

 

b) de vergoeding voor verplaatsingen woon-werkverkeer van uw 

assistent betaalt overeenkomstig PC 319.01; 

 

c) de vergoeding voor dienstverplaatsingen (verplaatsingen die de 

assistent maakt tijdens de werkuren) betaalt overeenkomstig PC 

319.01. 

 

Wij adviseren u deze brief over te maken aan uw sociaal secretariaat met de 

vraag of zij dit voor u controleren. 

 

Opmerking: door de wijzigingen aan het PAB-besluit bent u voor 

arbeidsovereenkomsten verplicht het minimumloon en de vergoedingen voor 
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dienstverplaatsingen en verplaatsingen woon-werkverkeer uit te betalen 

overeenkomstig PC 319.01.  Dit betekent echter niet dat het paritair 

subcomité (PC) van uw arbeidsovereenkomst(en) dient gewijzigd te worden.  

 

3) Indien uit uw arbeidsovereenkomst(en)/vergoedingen aan uw assistent(en) 

blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden a, b en c, zoals beschreven onder 

punt 2 dan hoeft u geen verdere acties te ondernemen.  Uw PAB-

overeenkomsten zijn in overeenstemming met de verplichte maatregelen ter 

verbetering van het statuut van de PAB-assistent.  Voor iedere loonkost vanaf 

oktober 2013 vanuit een arbeidsovereenkomst met een assistent zal u naast de 

bijstorting van het werkkapitaal een aparte storting ontvangen van 7% van het 

bedrag van de ingediende en correct bewezen loonkost van deze 

arbeidsovereenkomst. 

 

Indien uit uw arbeidsovereenkomst(en)/vergoedingen aan uw assistent(en) 

blijkt dat u nog niet voldoet aan de voorwaarden a, b en c, zoals 

beschreven onder punt 2, ga dan naar punt 4. 
 

4) De wijzigingen aan het PAB-besluit zijn van kracht vanaf 1 oktober 2013.  Dit 

betekent dat u verplicht bent uw arbeidsovereenkomst(en) met uw 

assistent(en) met terugwerkende kracht aan te passen!  Hiertoe is een 

overgangsperiode van kracht tot 31 december 2013.  Dit betekent dat u tot 

31/12/2013 de tijd heeft om: 

I. Uw arbeidsovereenkomst(en) met uw assistent(en) aan te 

passen aan bovenvermelde maatregelen.  Voor de aanpassing 

van uw arbeidsovereenkomst(en) volstaat het te vermelden 

dat het minimumloon en de vergoedingen voor 

dienstverplaatsingen en verplaatsingen woon-werkverkeer in 

overeenstemming zijn met PC 319.01.  U moet ons uw 

gewijzigde arbeidsovereenkomst(en) bezorgen tegen 

31/12/2013; 

II. Voor de reeds gefactureerde prestaties (maand oktober) moet 

u aan uw sociaal secretariaat vragen de wijzigingen aan de 

arbeidsovereenkomst(en) uit te voeren door een 

herberekening te maken voor de reeds gefactureerde 

loonkosten.  Dit betekent dat u een extra factuur zult 

ontvangen om de verhoging van het uurloon en/of verhoging 

vergoedingen woon-werkverkeer of dienstverplaatsingen uit te 

betalen. 

 
Na ontvangst van uw aangepaste arbeidsovereenkomst(en) en de extra factuur 

m.b.t. herberekende loonkosten, is uw dossier aangepast aan de gewijzigde 

regelgeving vanaf 1 oktober 2013.  Dan kan u voor iedere loonkost vanaf 

oktober 2013 naast de bijstorting van het werkkapitaal een storting ontvangen 

van 7% van het bedrag van de correct bewezen loonkost(en) uit een 

arbeidsovereenkomst.  Deze extra storting van VIA4-middelen kan de 

loonsverhoging in het kader van uw aangepaste arbeidsovereenkomst(en) 

(deels) opvangen. 
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Wij moeten u melden dat de stortingen van 7% van het bedrag van de bewezen 

loonkost(en) uit een arbeidsovereenkomst(en) pas in de loop van 2014 uitbetaald 

kunnen worden. 

 

Indien uw arbeidsovereenkomst(en) na afloop van de overgangsperiode niet in 

overeenstemming zijn met de gewijzigde regelgeving dan mag het VAPH de 

assistentiekosten vanaf oktober 2013, voortvloeiend uit deze 

arbeidsovereenkomst(en) niet in aanmerking nemen voor terugbetaling binnen het 

PAB. 

 

Indien u vragen heeft over deze mededeling adviseren wij u in eerste instantie 

contact op te nemen met uw sociaal secretariaat.  U kunt hen deze brief 

overhandigen als toelichting waarna zij uw arbeidsovereenkomsten kunnen 

controleren.  Daarnaast kunt u steeds terecht bij de PAB-cel (contactgegevens zie 

briefhoofd), uw budgethoudersvereniging of zorgconsulent. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

Dirk Vanderstighelen 

Afdelingshoofd Ondersteuning Doelgroepenbeleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


