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Overeenkomsten en registraties 
  

Om met uw persoonlijk budget zorg en ondersteuning in cash te kunnen betalen, is het 

noodzakelijk enkele stappen te doorlopen: onder andere het laten goedkeuren van een 

overeenkomst door het VAPH.  

 

Er zijn 2 zaken nodig voor het laten goedkeuren van de overeenkomst:  

 

- een schriftelijke overeenkomst: een schriftelijke neerslag van de overeenkomst. Voor elk 

type overeenkomst wordt ook vooraf duidelijk opgelijst welke minimale gegevens daarin 

moeten opgenomen worden. U vindt die terug in de bestedingsregels en richtlijnen.  

- persoonlijke-assistentiebudget: https://www.vaph.be/documenten/richtlijnen-

voor-de-pab-budgethouders 

- persoonsvolgend budget: https://www.vaph.be/documenten/bestedingsregels-

persoonsvolgend-budget 

- een registratie van de schriftelijke overeenkomst: via mijnvaph.be of via de post met de 

formulieren ‘een overeenkomst registreren voor uw persoonlijke-assistentiebudget’ of ‘een 

‘overeenkomst registreren voor uw persoonsvolgend budget’.  

 

De schriftelijke overeenkomst is een strikte en noodzakelijke voorwaarde, maar hoeft niet 

opgestuurd te worden naar het VAPH. U moet die 7 jaar bijhouden, voor een eventuele inspectie of 
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controle.  

De registratie van de schriftelijke overeenkomst via mijnvaph.be of via de formulieren moet wel zo 

snel als mogelijk plaatsvinden of doorgegeven worden aan het VAPH.  

 

Let op: een registratie via mijnvaph.be of via formulieren is niet hetzelfde als een geldige 

schriftelijke overeenkomst. Het is noodzakelijk om zowel een schriftelijke overeenkomst te hebben, 

als een registratie.  

 

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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


