
Advies inzake de aanrekening van een nieuw uitbetalingsysteem van het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap  

 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft de intentie om een nieuw 

uitbetalingsysteem toe te passen en wil, in dat verband, een advies van het INR verkrijgen over de 

voorgestelde aanrekening. 

 

Voor het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) wordt een nieuw uitbetalingsysteem opgezet, 

waarbij de PAB-budgethouder (zijnde de persoon met een handicap) eenmaal een gedeelte van 

zijn toegekende toelage vooraf krijgt. Het nieuwe uitbetalingssysteem betreft de 

terbeschikkingstelling van een som geld aan de persoon met een handicap als een soort 

werkkapitaal. Vanuit dit werkkapitaal kan de betrokkene zijn uitgaven betalen. Achteraf kan de 

betrokkene bij het VAPH zijn reële facturen per prestatiejaar indienen, die dan telkens 

aangezuiverd worden en concreet worden geboekt in de boekhouding van de VAPH. Bij 

stopzetting of overlijden wordt dit werkkapitaal teruggevorderd bij de persoon met een handicap, 

als aflossing van de destijds ontvangen som. De op dat moment nog openstaande facturen worden 

nog aangezuiverd of verrekend met deze som. 

 

Het werkkrediet is jaaroverstijgend: het wordt uitgekeerd bij de opstart van het uitbetalingsysteem, 

het is de bedoeling om dit te boeken onder de economische code 83, maar meteen ook reeds een 

terugvordering op lange termijn te voorzien ten belope van het uitgekeerde werkkapitaal (te 

voorzien onder de economische code 87). De regelmatige aanzuiveringen op basis van de facturen 

betaald door de persoon met een handicap, worden in de loop van de respectieve boekjaren op 

een economische code 34 geboekt.  

 

Advies van het INR 

 

Het INR is van oordeel dat het verstrekken van een startkapitaal in het kader van het nieuwe 

uitbetalingsysteem, volgens de ESR1995-methodologie gebruikt voor de opmaak van de nationale 

rekeningen, dient te worden beschouwd als een voorschot dat aan de betrokkene wordt gegeven 

voorafgaandelijk aan de eigenlijke sociale uitkering, indien het waarschijnlijk is dat dit voorschot 

uiteindelijk zal worden gerecupereerd. Volgens het ESR1995 wordt dit voorschot beschouwd als 

een transitorische post zonder impact op het vorderingensaldo van de overheid. Deze voorschotten 

kunnen worden geboekt onder de economische code 83.00 "Kredietverlening aan gezinnen". 

 

Het ESR1995 definieert het tijdstip voor de aanrekening van sociale uitkeringen in natura 

(wettelijke uitkeringen sociale verzekering in natura, vergoeding) als het tijdstip waarop dat de 

diensten worden verleend of de goederen worden geleverd. In het kader van de PAB is dit het 

ogenblik dat de rechthebbende de goederen of diensten die recht geven op een terugbetaling 

ontvangt. De sociale prestaties dienen te worden geboekt onder de economische code 34.32 

"Uitkeringen in natura". 

 

De aanrekening van de terugbetaling van het startkapitaal, na het stopzetten van de uitkeringen 

aan de rechthebbende, dient onder de economische code 87.20 "Kredietaflossing door gezinnen" 

te gebeuren op het tijdstip van de terugbetaling van het startkapitaal. In het geval niet het volledige 

startkapitaal kan worden teruggevorderd, dient het niet-terugbetaalde deel te worden geregistreerd 

als een kapitaaloverdracht onder de economische code 53.20 "Overige kapitaaloverdrachten aan 

gezinnen".  
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