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Registratie van ouderinitiatieven in het kader van 
persoonsvolgende financiering 
 

Geachte, 

Initiatieven van ouders en/of andere familieleden van personen met een handicap die zorg en 
ondersteuning willen organiseren voor een groep van maximum 15 personen met een handicap, 
kunnen zich daarvoor registreren bij het VAPH. Vanaf 2019 zullen voor de besteding van een 
persoonsvolgend budget bij een ouderinitiatief, indien het gaat om het aanbieden van collectieve 
ondersteuning,  enkel nog facturen aanvaard worden van geregistreerde ouderinitiatieven, tenzij 
het gaat om facturen van overeenkomsten die vóór 2019 werden goedgekeurd.   

Bij een geregistreerd ouderinitiatief kunnen personen met én zonder persoonsvolgend 
budget  (PVB) terecht voor zorg en ondersteuning. De persoonsvolgende budgetten kunnen enkel 
in cash worden ingezet. Bovendien kunnen de ingezette budgetten in solidariteit worden 
aangewend om zorg en ondersteuning te organiseren voor alle personen met een handicap. 

Voorwaarden verbonden aan de registratie als ouderinitiatief zijn: 

 het initiatief wordt georganiseerd door een rechtspersoon zoals vermeld in het wetboek 
van vennootschappen van 7 mei 1999 of in de wet van 27 juni  1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk 
en de stichtingen. 

 minimaal de helft van de leden van de organen van de rechtspersoon zijn familie tot de 
tweede graad van de personen met een handicap die worden ondersteund. 

 er wordt aan een groep van maximum 15 personen met een handicap zorg en 
ondersteuning geboden. 

Een registratie als ouderinitiatief geldt voor een periode van 5 jaar. Een verlenging kan worden 
aangevraagd minstens 6 maanden voorafgaand aan het einde van de registratieperiode.  
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Een aanvraag tot registratie gebeurt door het invullen van het aanvraagformulier dat beschikbaar is 
op de website van het VAPH (https://www.vaph.be/professionelen/ouderinitiatieven). In dit 
formulier moeten volgende gegevens worden vermeld:  

 de identificatiegegevens van de rechtspersoon van het ouderinitiatief; 
 het adres van de plaats waar de ondersteuning hoofdzakelijk zal aangeboden worden; 
 een beschrijving van de ondersteuning die wordt aangeboden, en van de beoogde 

doelgroep van het ouderinitiatief; 
 de samenstelling van de organen van de rechtspersoon, met vermelding van de leden die 

familie tot tweede graad zijn van de personen met een handicap die worden ondersteund. 
 het aantal personen waarvoor men collectieve ondersteuning wil aanbieden. 

Bij het aanvraagformulier dient ook een kopie van de statuten van de rechtspersoon gevoegd te 
worden. 

Indien de gegevens die worden meegedeeld in het kader van de registratie wijzigen, registreert de 
verantwoordelijke van het ouderinitiatief deze wijzigingen binnen de maand nadat de wijzigingen 
zich hebben voorgedaan. 

Het ministerieel besluit van 19 december 2018 dat de registratie regelt, vindt u ook op de website. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

James Van Casteren, 

Administrateur-generaal 
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