
Wat kan u doen als het VAPH uw aanvraag voor een persoonsvolgend
budget weigert?

Sinds 2016 is er een nieuwe wettelijke regeling in werking getreden voor het bekomen van
steun voor gehandicapten.
Er zijn verschillende soorten steunmaatregelen mogelijk. Hieronder wordt dieper ingegaan op
het persoonsvolgend budget (PVB).

Een mindervalide kan hiervoor in aanmerking komen wanneer deze nood heeft aan een
duurzame ondersteuning (gaande van hulp in uw eigen huis tot een permanent verblijf in een
aangepaste instelling). Hiervoor moet hij een aanvraag  bij het VAPH (Vlaams agentschap
voor Personen met een Handicap) doen, waarbij een ondersteuningsplan en multidisciplinair
verslag moet worden gevoegd.
In bijzonder dringende gevallen zijn er specifieke procedures om sneller een budget te
bekomen.

Het VAPH zal vervolgens onderzoeken of er al dan niet financiële steun zal worden
toegekend, in welke prioriteitengroep u terecht komt (hoe dringend uw vraag is) en welk
budget aan u zal worden toegewezen .

Het VAPH zal u na onderzoek een voornemen van beslissing meedelen, waarna u slechts een
termijn van 30 dagen heeft om hierop te reageren indien u niet of niet volledig akkoord gaat
met de inhoud van het voornemen van beslissing (verzoek tot heroverweging, aangetekend te
versturen aan het VAPH). Doet u dit niet, gaat u akkoord met dit voornemen van het VAPH.

Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt er u een budget toegekend. U ontvangt dit
budget echter nog niet onmiddellijk. U schuift  eigenlijk aan in de rij om een budget te
ontvangen. De wachttijd van werkelijke ontvangst hangt af van uw prioriteitengroep en van de
datum van uw aanvraag.

Nadat u een verzoek tot heroverweging heeft ingediend, zal u worden uitgenodigd voor een
zitting van de heroverwegingscommissie in Brussel.
U hoeft niet aanwezig te zijn en kan ook volmacht aan iemand anders (advocaat, familielid,
...) geven om in uw plaats te gaan. De heroverwegingscommissie zal uw dossier opnieuw
onderzoeken en een advies aan het VAPH geven.

U zal vervolgens de beslissing van het VAPH ontvangen, waarna u 3 maanden de tijd heeft
om beroep aan te tekenen voor de Arbeidsrechtbank indien het niet (volledig) eens bent
hiermee.

Indien u het niet (volledig) eens bent met de uitspraak van de Arbeidsrechtbank, kan u binnen
de maand na kennisgeving beroep aantekenen voor het Arbeidshof. 

Gelet op de complexe regelgeving en de diverse specifieke procedures, raden wij u aan beroep
te doen op een gespecialiseerde advocaat. Als u beperkte inkomsten heeft komt u misschien in
aanmerking voor rechtsbijstand (vraag ernaar).
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