4D STELSELS EN STATUTEN
Statuut/stelsel

Omschrijving

1. Mantelzorger in de
feiten

Je biedt
zorg/ondersteuning
zonder
vergoeding/statuut
Idem als mantelzorger
in de feiten, maar je
krijgt een erkenning
van je
mantelzorgstatuut
Je biedt
gezinsondersteunende
pleegzorg of vormt een
gastgezin

2. Erkende
mantelzorger

3. Pleeggezin of
gastgezin

4. Verlofstelsel

5. Vrijwilliger

6. Systeem van de
deeleconomie

Je maakt gebruik van
verlof medische
bijstand,
tijdskrediet,
zorgkrediet,
mantelzorgverlof,…
Je biedt zorg/
ondersteuning als
vrijwilliger via een
organisatie voor
vrijwilligerswerk

Je biedt
zorg/ondersteuning
tegen betaling via een
erkend platform voor
deeleconomie

OVERZICHTSTABEL
Voor welke
familieleden
mogelijk?
Alle
familieleden

Financiële
vergoeding

Alle
familieleden,
mits aan de
voorwaarden
voldaan
Alle
familieleden
mogelijk
behalve
inwonende
gezinsleden
Altijd mogelijk
voor ouders,
voor andere
familieleden
per stelsel te
bekijken
Alle
familieleden,
ouder dan 18
jaar

Eventueel
gemeentelijke
premie, eventueel
recht op
mantelzorgverlof
Vergoeding per
dag

Alle
familieleden
ouder dan 18
jaar

Eventueel
gemeentelijke
premie

Betaling
uit budget
mogelijk?
/

Sociale zekerheid

Belastbaar?

Geen opbouw van
rechten

/

Via een
organisatie?
Formaliteiten?
/

/

Geen opbouw van
rechten

/

/

/

Geen opbouw van
rechten

Neen

Via een
provinciale
dienst voor
pleegzorg die je
hierin begeleidt

Afhankelijk van
het verlofstelsel

/

Maximum
€ 35,41 per dag
en maximum
€ 1.416,16 per
jaar
(bedragen 2021)
+ eventueel
kilometervergoeding
Ja, maximum
€ 6.390 per jaar

ja

Ja

Meer info

Gemeentelijke
premie?
Overzicht Samana
Rechtenverkenner
Mantelzorgstatuut
Gemeentelijke
premie?
Overzicht Samana
Rechtenverkenner
Pleeggezin
Meerderjarigen:
Gastgezin

Afhankelijk van
verlofstelstel:
opbouw pensioen,
gelijkgestelde periode
voor ziekte en
werkloosheid
Geen opbouw van
rechten

Ja

RVA-stelsels
Vlaams zorgkrediet
Overzicht: Tool P5
van toolbox LmZ

Neen

Via een
vrijwilligersorg
anisatie

Zie Tool 7C voor
korte inleiding
Infopagina vrijwilligersvergoeding

Geen opbouw van
rechten

Ja, netto aan 10,7 %
(20 % belasting – 50 %
kosten forfait)

Via een erkend
platform van
deeleconomie

Lijst erkende
platformen

Aandachtspunt

Je kan eventueel
combineren met een
betaling vanuit PAB/PVB

Een vergoeding uit een
verlofstelsel kan je niet
altijd combineren met
onderstaande statuten.
Vraag dit op voorhand
goed na
Als je dit wilt
combineren met
werkloosheids- of
ziekte-uitkering dien je
toelating te vragen aan
RVA of adviserend
geneesheer van je
ziekenfonds
Let op dat je het plafond
niet overschrijdt; dat
wordt berekend op
betaald bedrag inclusief
alle kosten
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Statuut/stelsel

Omschrijving

Voor welke
familieleden
mogelijk?

Financiële
vergoeding

7. Jobstudent

Je biedt
zorg/ondersteuning
onder de regelgeving
van studentenjobs

Alle studenten,
gezins- en familie
leden tot de 2de
graad (bv. (half)
zus/broer) die
jonger zijn dan
18 jaar kunnen
enkel via een
uitzendkantoor
Alle familieleden
(al geldt dat niet
voor elke DPA)

Loon (afhankelijk
van leeftijd)

8. Werknemer via
Dienst Persoonlijke
Assistentie
(DPA)
9. Uitzendkracht

Zorginstellingen
organiseren soms
specifieke diensten die
persoonlijk assistenten
ter beschikking stellen
Je wordt aangeworven
door een
uitzendkantoor

Alle familieleden

10. Werknemer

Je wordt aangeworven
door de budgethouder

Alle familieleden,
ook als er een
gezagsrelatie is

11. Takenovereenkomst

Je wordt aangesteld
door de budgethouder

12. Zelfstandige

Je biedt
zorg/ondersteuning als
zelfstandige

Gezinsleden en
Familieleden tot
de 2de graad
kunnen enkel als
er geen
gezagsrelatie is
Alle familieleden

Betaling
uit
budget
mogelijk
?
Ja

Sociale zekerheid

Belastbaar?

Via een
organisatie?
Formaliteiten?

Meer info

Aandachtspunt

Geen opbouw van
rechten
Tot 475 uur betaalt
jobstudent
solidariteitsbijdrage van
2,71 %
Vanaf het 476ste uur
hogere sociale bijdragen

Tot € 12.842,85 per
jaar onbelast
bedrag voor
aanslagjaar 2021

Sociaal
secretariaat

Infographic (p.13)
VAPH-info
Student at work
Belastingen

Op Student at work vind
je info over het effect op
groeipakket, belastingen
ouders,…

Zoek op internet
op
“Dienst
Persoonlijke
Assistentie”

Je moet minimum 3 uur
per dag werken, de
DPA is je werkgever

Uitzendkantoor

Loon, vakantiegeld,
eindejaarspremie
en eventueel
extralegale
voordelen
Loon, vakantiegeld,
eindejaarspremie
en eventueel
extralegale
voordelen voor de
gepresteerde
dagen
Loon, vakantiegeld,
eindejaarspremie
eventueel
extralegale
voordelen
Loon, vakantiegeld,
en eventueel
eindejaarspremie
en extralegale
voordelen

Ja

Pensioen
Werkloosheidsuitkering
Ziekte-uitkering

Ja, volgens gewone
tarieven van de
personenbelasting

Dienst
Persoonlijke
Assistentie

Ja

Pensioen
Werkloosheidsuitkering
Ziekte-uitkering

Ja, volgens gewone
tarieven van de
personenbelasting

Uitzendkantoor
Sommige
hebben
gespecialiseerd
team voor PA

Je moet minimum 3 uur
per dag werken
het uitzendkantoor is je
werkgever

Ja

Pensioen
Werkloosheidsuitkering
Ziekte-uitkering

Ja, volgens gewone
tarieven van de
personenbelasting

Aansluiten bij
Sociaal
secretariaat

Je moet minimum 3 uur
per dag werken,
De budgethouder is je
werkgever

Ja

Pensioen
Werkloosheidsuitkering
Ziekte-uitkering

Ja, volgens gewone
tarieven van de
personenbelasting

Aansluiten bij
Sociaal
secretariaat

Grote flexibiliteit op vlak
van uurregeling, niet
gebonden aan
minimumlonen

Via factuur

Ja

Volgens stelsel van
zelfstandigen (eigen
bijdragen)

Ja, ondermeer
vennootschapsbelasting en
personenbelasting

/
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