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AANDUIDING VAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITE

Thesaurus : Persoonsvolgend Budget – Persoonlijke assistentiebudget – tewerkstelling van
personeel door een gehandicapte-budgethouder
1. Beschrijving activiteit/instelling
In het kader van de Vlaamse reglementering inzake het persoonlijke assistentiebudget, geregeld bij Besluit van de
Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van
toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap (B.S. 30.1.2001), laatst
gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 (B.S. 10.08.2007), beschikt een gehandicaptebudgethouder over een budget waarmee hij zelf personeel in dienst kan nemen die allerlei taken uitvoert die de
gehandicapte moeten helpen bij de organisatie van zijn/haar dagelijks leven.
Met het Decreet van de Vlaamse Raad van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor
personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor
personen met een handicap (B.S. 28.08.2014), laatst gewijzigd bij Decreet van de Vlaamse Raad van 20 maart
2015 (B.S. 09.04.2015) zal het persoonlijk assistentiebudget vervangen worden door een persoonsvolgend budget.
De gehandicapte-budgethouder zal dit budget evenwel nog op de zelfde manier als het persoonlijk
assistentiebudget kunnen gebruiken. (Het decreet wijzigt de organisatie en uitreiking van de budgetten en niet het
gebruik of bestemming ervan.)
Het persoonsvolgend budget zal op een geleidelijke manier ingevoerd worden:
 1 april 2016: nieuwe aanvraagprocedure voor meerderjarige personen met een handicap (d.i. voor de
personen die nog geen persoonlijk assistentiebudget hebben ontvangen/ aangevraagd)
 1 september 2016: uitreiking van de eerste persoonsvolgende budgetten voor de aanvragen die via de
nieuwe procedure werden ingediend (d.i. vanaf 1 april 2016)
 1 januari 2017: alle meerderjarige personen met een handicap die reeds een persoonlijke assistentiebudget
ontvangen worden overgeschakeld naar het systeem van het persoonsvolgend budget
/!\ De datum voor de overschakeling van minderjarigen naar het persoonsvolgend budget is nog niet gekend, maar
dit zou niet voor 1 januari 2018 zijn.

2. Bevoegd paritair comité
Voor de werknemers : het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profit sector (nr. 337), opgericht bij koninklijk
besluit van 14.02.2008 (Belgisch Staatsblad 27.02.2008), gewijzigd bij koninklijk besluit van 10.04.2014 (Belgisch
Staatsblad 25.04.2014)
“ Art. 3. Vallen eveneens onder de bevoegdheid van de Paritair Comité voor de non-profitsector, de privépersonen
die voor eigen rekening personeel tewerkstellen voor hun persoonlijke dienst of deze van hun gezin, met
uitzondering van werknemers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de landbouw, het
Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf en de werknemers onder
arbeidsovereenkomst voor dienstboden.”

3. Niet-bevoegd paritair comité
Voor de werknemers : het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (nr. 319),
gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 12.08.1974 (Belgisch Staatsblad 10.09.1974), laatst gewijzigd
bij koninklijk besluit van 04.06.2012 (Belgisch Staatsblad 19.06.2012) tot oprichting van dit Paritair Comité en
meer in het bijzonder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de
Vlaamse Gemeenschap (nr. 319.01), gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 03.07.1990 (Belgisch
Staatsblad 12.07.1990), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 14.12.2001 (Belgisch Staatsblad 15.01.2002) tot
oprichting van dit Paritair Subcomité.
“de inrichtingen en diensten die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen en –diensten die worden erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap op
door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.”
“Vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –
diensten :
4. de diensten die, hetzij in het kader van de bijzondere jeugdbijstand, hetzij in het kader van de
gehandicaptenzorg, een ambulante hulp en begeleiding bieden, zowel van collectieve als van individuele aard, in
het eigen milieu of in een open dienst….

Onder diensten in het kader van de gehandicaptenzorg, bedoeld in het eerste lid, 4, worden ondermeer verstaan :
d. thuisbegeleidingsdiensten…”

4. Motivering
Het persoonlijke assistentiebudget / persoonsvolgend budget is een som geld die ter beschikking wordt gesteld van
sommige gehandicapten, die dit budget kunnen besteden voor het betalen van één of meerdere persoonlijke
assistenten. De persoonlijke assistent is op die manier in dienst van de persoon met een handicap. De assistent
verleent praktische, inhoudelijke of organisatorische hulp aan de persoon met een handicap.
Het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector (nr. 337) is bevoegd aangezien de gehandicapte in zijn
hoedanigheid van privépersoon voor eigen rekening personeel tewerkstelt voor zijn persoonlijke dienst.
Het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse
Gemeenschap (nr. 319.01) is niet bevoegd aangezien het geen dienst/inrichting betreft die in het kader van de
gehandicaptenzorg hulp of begeleiding biedt.
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