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[Voornaam Achternaam
Straat nummer bus
Postcode GEMEENTE]

Uw kenmerk Contactpersoon Datum

[VF-nummer] team Budgetbesteding [datum]

U krijgt de helft van uw persoonsvolgend budget (PVB).

Geachte [voornaam achternaam],

Vanaf [datum] krijgt u de helft van uw persoonsvolgend budget (PVB) voor uw vraag in
prioriteitengroep 2. Met dat budget kunt u ondersteuning organiseren voor uw meest dringende
zorgvragen.

● U krijgt [budget in euro] euro of [budget in punten] punten op jaarbasis.1

● U moet uw budget beginnen gebruiken voor [datum]. Anders hebt u er niet langer recht op.

In punt 2 van deze brief leest u waarom u de helft van uw budget krijgt.2

1. Wat moet u doen om te starten met uw budget?
U start met uw budget door een overeenkomst te sluiten en die aan het VAPH te bezorgen voor
[datum].

U kiest zelf de manier waarop u uw budget gebruikt:

● Kiest u voor voucher?
○ Sluit een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) met een

VAPH-zorgaanbieder.
○ De VAPH-zorgaanbieder regelt de administratie. U hoeft zelf niets meer te doen.

● Kiest u voor cash?
○ Sluit een overeenkomst met een zorgaanbieder.
○ Die overeenkomst bezorgt u zélf aan het VAPH:

■ via het e-loket mijnvaph.be
■ of vul het formulier bij deze brief in: ‘Persoonsvolgend budget starten met

besteding in cash’.

2 U krijgt de helft van uw budget op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2022
over een experiment voor de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks
toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een handicap in prioriteitengroep twee.

1 Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de index.
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● Kiest u voor een combinatie van voucher en cash? Doorloop dan een van bovenstaande
stappen.

Bij de opstart van uw budget kunt u een beroep doen op gratis bijstand. Een bijstandsorganisatie
kan u helpen om te starten met uw budget. Die organisatie bekijkt dan samen met u welke
ondersteuning mogelijk is met uw budget.

2. Waarom krijgt u de helft van uw budget?
De Vlaamse Regering wil met de beschikbare middelen zoveel mogelijk mensen helpen. Daarom
heeft de Vlaamse Regering beslist om u al de helft van uw budget toe te kennen. Daarmee kunt u
bijkomende ondersteuning organiseren voor uw meest dringende zorgvragen.

3. Wat met de rest van uw vraag naar ondersteuning?
De rest van uw vraag naar ondersteuning blijft op de wachtlijst staan in prioriteitengroep 2 met
dezelfde prioriteringsdatum: [prioriteringsdatum].

4. Wilt u de helft van uw budget niet?
Laat dat dan ten laatste op [datum] weten door een aangetekende brief te sturen naar VAPH - team
Budgetbesteding, Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.

Uw vraag naar ondersteuning blijft dan op de wachtlijst staan in prioriteitengroep 2 met dezelfde
prioriteringsdatum: [prioriteringsdatum].

5. Gaat u niet akkoord met deze beslissing?
Dan kunt u beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank binnen drie maanden nadat u deze brief
hebt ontvangen. U stuurt daarvoor een aangetekende brief naar [adres van de arbeidsrechtbank
van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de persoon].

6. Hebt u nog vragen?

● Informatie over de besteding van het persoonsvolgend budget vindt u op
www.vaph.be/pvb/besteden.

● Informatie over de bijstandsorganisaties vindt u op
www.vaph.be/organisaties/bijstandsorganisaties.

● Hebt u vragen over hoe u uw budget kunt gebruiken?
○ Neem contact op met het team Budgetbesteding van het VAPH via

budgetbesteding@vaph.be of via 02 249 30 00.
● Hebt u vragen over uw budgetcategorie?

○ Neem contact op met het kantoor van het VAPH in uw provincie via
[e-mailadres PK] of via 02 249 30 00.

Vermeld altijd uw dossiernummer als u ons contacteert. Zo kunnen we u vlotter helpen. Uw
dossiernummer is [dossiernummer]. Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar van
8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag sluiten onze kantoren om 16.00 uur.
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Het VAPH stuurt een kopie van deze brief naar [wettelijk vertegenwoordiger] en [naam MDT].

Met vriendelijke groeten,

Dirk Vanderstighelen

Afdelingshoofd Dienstverlening Budgethouders
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