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Gratis bijstand voor nieuwe budgethouders (onder voorbehoud van de 
definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering) 
 

 
Personen met een handicap die voor het eerst een persoonlijk budget (een persoonlijke-
assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB)) krijgen, weten niet altijd even goed 
hoe ze dat budget precies moeten inzetten om hun zorg en ondersteuning te regelen. 
 
Budgethouders krijgen voortaan in het opstartjaar de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van 
bijstand door een bijstandsorganisatie. Dat geeft hen tijd om het budget tijdig, correct en gericht 
op te starten. 

1 Wie kan gebruik maken van de gratis bijstand? 
● iedereen die voor het eerst een toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget 

gekregen heeft waarbij de startdatum van de toekenning 1 mei 2021 of later is 
● iedereen die voor het eerst een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget 

gekregen heeft waarbij de startdatum van de terbeschikkingstelling 1 mei 2021 of later is 
en voordien nog geen persoonlijke-assistentiebudget toegekend had gekregen.1 
 
 

                                                           
1 Er wordt geen rekening gehouden met een eerdere terbeschikkingstelling in het kader van een tijdelijk PVB 
noodsituatie. Dat wil zeggen dat wie een PVB-noodsituatie gekregen heeft, niet beschouwd wordt als een 
nieuwe budgethouder, maar ook dat wie na noodsituatie een (eerste keer een) budget krijgt, toch 
beschouwd wordt als een nieuwe budgethouder . 



2 Wat houdt de gratis bijstand in? 
U kunt het eerste jaar gratis lid worden van een bijstandsorganisatie en een beroep doen op 
gratis bijstand. 
 
Tijdens de sessies gratis bijstand krijgt u hulp van een bijstandsorganisatie om uw budget op te 
starten en wordt samen met u bekeken welke zorg en ondersteuning mogelijk is met uw 
persoonlijk budget. Het VAPH vergoedt de bijstandsorganisatie rechtstreeks voor die gratis 
bijstand.  
 
Een bijstandsorganisatie kan u helpen met de volgende vragen: 

● Hoe kiest u de juiste ondersteuning? 
● Hoe sluit u contracten af? 
● Hoe overlegt en onderhandelt u met zorgaanbieders? 
● Hoe kunt u uw budget gebruiken zonder alle administratie zelf op te volgen? 
● Hoe neemt u de rol van werkgever op? 
● Hoe geeft u verantwoording aan het VAPH? 

 

3 Hoe kunt u gebruik maken van de gratis bijstand? 
 
Neem contact op met een van de vijf bijstandsorganisaties. U vindt hieronder hun 
contactgegevens.  
 

Organisatie E-mailadres Telefoonnummer Website 

Absoluut vzw info@absoluutvzw.be 03 259 08 85 www.absoluutvzw.be 

alin vzw info@alin-vzw.be 0478 96 02 16 www.alin-vzw.be 

MyAssist vzw info@myassist.be 016 23 95 82 www.myassist.be 

Onafhankelijk 
Leven vzw 

advies@onafhankelijkleven.be 
03 808 22 99 www.onafhankelijkleven.be 

ZOOM vzw info@zoomvzw.be 0468 406 606 www.zoomvzw.be 

 

4 Hebt u nog vragen? 
Het team Budgetbesteding van het VAPH is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 249 30 00, 
van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (op vrijdag en tijdens de maanden juli en 
augustus tot 16.00 uur). Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen hebt. U kunt het team 
Budgetbesteding ook bereiken via budgetbesteding@vaph.be. 
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