
 

 pagina 1 van 2 

Zenithgebouw 
Koning Albert II-laan 37 
1030 BRUSSEL 
www.vaph.be 

INFONOTA 
Gericht aan:  

De instanties die erkend zijn om multidisciplinaire 
verslagen af te leveren, de voorzitter en de leden van de 

permanente werkgroep “Inschrijvingen en Evaluaties” 
en “Individuele Materiële Bijstand en Universal Design”, 

de voorzitter en de leden van de Bijzondere 
Bijstandscommissie, de organisaties die erkend zijn om 

de Personen met een handicap of hun gezinnen te 
vertegenwoordigen, de voorzitter en de leden van de 

Provinciale Evaluatiecommissies en de 
Adviescommissies, de experts voor gespecialiseerde 

persoonlijke adviesverlening, het Agentschap 
Zorginspectie 
22 januari 2018 
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E-mail hulpmiddelen@vaph.be 

  

  

 

Indexering 2018 – Spraak- of vergrotingssoftware voor gsm 
 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 

We willen graag uw aandacht vestigen op een aantal belangrijke mededelingen. 

1 Indexering 2018 
Het programmadecreet van de Vlaamse overheid met betrekking tot de begroting stelt dat er in 
2018 geen indexering kan plaatsvinden van de vergoedingen die voorzien worden voor het 
aanleveren van de diverse verslagen aan het agentschap en van de tegemoetkomingen voor 
Individuele Materiële Bijstand die voorzien worden in het BVR van 13 juli 2001. Dit zijn de 
vergoedingen in de refertelijst (Bijlage I) en de vergoedingen voor de mobiliteitshulpmiddelen 
(Bijlage II). Ook de vergoedingen voor verblijfs- en verplaatsingskosten en de vergoedingen die voor 
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het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB) voorzien worden, met 
uitzondering van de vergoedingen voor gepresteerde tolkuren, worden niet geïndexeerd. 

2 Spraak- of vergrotingssoftware voor gsm 
In de refertelijst staat zowel bij Aanvulling als bij Vervanging Zicht de rubriek 'Uitspraak (of 
vergroting voor) gsm' voor een bedrag van 272,80 euro. Die rubriek is bedoeld voor een 
tussenkomst in kostprijs van software die op een smartphone of gsm geïnstalleerd wordt om hem 
via spraak en/of vergroting toegankelijk te maken. 

Artikel 7 van het BVR van 13 juli 20011 (IMB-besluit) sluit een tegemoetkoming voor een gsm 
expliciet uit. Enkel de software voor vergroting en/of spraak kan dus voor vergoeding in 
aanmerking komen. Uit vragen die we kregen blijkt dat reeds geruime tijd tussenkomsten gevraagd 
worden voor oplossingen die geen zuivere software zijn. 

Om conform de geldende regelgeving te blijven, verduidelijkt het VAPH de mogelijkheden voor de 
tussenkomst 'Uitspraak gsm' en ‘Uitspraak of vergroting voor gsm’. In de praktijk kan er enkel een 
tussenkomst verleend wordt in twee situaties: 

• Bij de aanschaf van zuivere toegankelijkheidssoftware met een specifieke kostprijs, die op 
een bestaande smartphone of gsm geïnstalleerd kan worden; 

• Wanneer de meerkost voor de software duidelijk en ondubbelzinnig kan aangetoond 
worden. Dit kan niet met een raming/schatting van de verkoper van de aangepaste 
gsm/smartphone maar wel op basis van het verschil tussen de effectieve verkoopsprijzen 
van enerzijds de toegankelijke gsm/smartphone en anderzijds de gsm/smartphone zonder 
enige specifieke voorziening voor de toegankelijkheid. In praktijk betekent dit dat 
bijvoorbeeld de Alto, de SmartVision en de iPhone niet in aanmerking kunnen genomen 
worden voor een tussenkomst. Bij deze drie bestaat er namelijk geen versie zonder de 
aanpassingen om de meerkost ondubbelzinnig aan te geven. 

Indien u vragen heeft bij de inhoud van deze infonota kan u contact opnemen met het VAPH via de 
bovenaan vermelde contactgegevens.    

Met vriendelijke groeten, 

 

 

James Van Casteren 
Administrateur-generaal 

  

                                                           
1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en 
refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van 
personen met een handicap. 


	1 Indexering 2018
	2 Spraak- of vergrotingssoftware voor gsm

