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VAPH 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

Opgepast: Deze gegevens zijn indicatief. Neem steeds contact op met de 

betreffende diensten om de meest recente gegevens te krijgen ! 

 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, 

integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in 

alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst 

mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken. 

Het VAPH subsidieert hiertoe personen met een handicap en diensten of 

voorzieningen op verschillende domeinen : 

• Hulpmiddelen en aanpassingen  

Om zijn dagelijks leven beter te organiseren kan een persoon met een handicap een 

tussenkomst krijgen voor een hulpmiddel of een aanpassing aan zijn woning of 

wagen. 

• Diensten en voorzieningen 

Het VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen die zorg verlenen aan personen 

met een handicap door begeleiding of opvang.  

• Persoonlijke-assistentiebudget 

Personen met een handicap die liever thuis willen blijven wonen, kunnen een 

Persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. Met dit budget kunnen zij assistenten in 

dienst nemen.  

• Werk en opleiding 

Een persoon die een opleiding wil volgen of werk zoekt, moet zich ook bij het VAPH 

laten inschrijven. Het is echter de VDAB die de concrete uitwerking 

van de ondersteuning op zich neemt.  

 



 

Meer info? 

• Website: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/ 

• Inschrijving VAPH via http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10527-

Inschrijven.html 

• Adres VAPH:Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node) 

• Telefoon VAPH (onthaal):  02 225 84 11 

 

 

Wie kan een beroep doen op het VAPH? 

• Personen met een handicap kunnen een beroep doen op het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap (VAPH). Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term 

handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH steeds volgende definitie: 

Handicap: elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te 

wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, 

lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en 

persoonlijke en externe factoren. 

• Deze definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die zich wil inschrijven apart 

te bekijken. Als een persoon aan deze definitie beantwoordt, kan hij of zij zich 

inschrijven bij het VAPH. 

 

Woningaanpassingen 

• U kan een tegemoetkoming aanvragen voor het ombouwen van uw woning. Dit kan 

gaan om het vergroten van de badkamer bijvoorbeeld, zodat u zich met uw rolstoel 

makkelijker kan verplaatsen. U kan ook een tegemoetkoming krijgen voor een 

aanvullende uitrusting van uw woning. Hier kan het bijvoorbeeld gaan om een 

traplift of een automatische garagepoortopener. 

• Alle soorten woningaanpassingen waarvoor u bij het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap (VAPH) een tegemoetkoming kan krijgen, zijn 

samengebracht in de zogeheten refertelijst. Die lijst is opgesplitst volgens de mate 

van functiebeperking en het interventieniveau, bijvoorbeeld aanvulling of vervanging 

voor de onderste ledematen. 

• Misschien wenst u een woningaanpassing te laten realiseren die niet vermeld staat 

in de refertelijst. In dat geval kan u aan de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) van 



het VAPH de vraag stellen om toch een tegemoetkoming uitbetaald te krijgen. De 

aanpassing in kwestie moet dan wel minimum € 250 kosten en u zal uw 

uitzonderlijke vraag in functie van uw persoonlijke situatie heel goed moeten 

motiveren. 

 

Hulpmiddelen 

• Hebt u in uw leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een 

brailleleesregel, een eetapparaat of een boodschappenwagen ? Hebt u nood aan 

aangepast meubilair of een aangepaste wagen? Hebt u nood aan de bijstand van een 

tolk voor doven en slechthorenden? 

• U kan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terecht 

voor financiële tegemoetkomingen voor dergelijke hulpmiddelen, aanpassingen of 

bijstand (gemakshalve verder samengevat onder de term ’hulpmiddelen’). In dit deel 

van deze site leest u daar alles over.  

• Een belangrijk principe voor de tegemoetkomingen is dat van de meerkost. Het 

VAPH komt immers enkel tussen in de bijkomende uitgaven ten aanzien van de 

kosten die een persoon zonder handicap in gelijkaardige omstandigheden heeft. 

 

Hoe aanvragen? 

• Om tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan te vragen moet u 

ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

(VAPH). 

1. Stap 1 - Inschrijvingsformulier invullen 

Als eerste stap in de inschrijvingsprocedure vult u het inschrijvingsformulier 

(A001) in. U bezorgt dit formulier aan de provinciale afdeling van het VAPH in de 

provincie waar u woont. Het is heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en 

pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel overgaat. 

2. Stap 2 - Multidisciplinair adviesverslag laten opmaken 

De tweede stap bij het aanvragen van tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en 

aanpassingen is een adviesverslag laten opmaken. Zo'n verslag kan enkel 

worden opgemaakt door een multidisciplinair team (MDT) dat gespecialiseerd is 

in ’individuele materiële bijstand’ (IMB). Deze zogeheten IMB-MDT’s hebben een 

speciale erkenning om adviezen voor hulpmiddelen op te maken. Het IMB-MDT 

stelt het advies in nauw overleg met u op. In heel complexe situaties kan het 



team het Kennis- en Ondersteuningscentrum (KOC) inschakelen. Dat kan dan op 

zijn beurt doorverwijzen naar een expert voor materiële bijstand. 

 

• Bijstandskorf 

• Het IMB-MDT stelt een lijst op van de hulpmiddelen die u nodig hebt op het 

moment van uw aanvraag, maar eventueel ook in de toekomst. Deze lijst heet de 

’persoonlijke bijstandskorf’. 

• De Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) van het VAPH spreekt zich dan uit over 

het al dan niet toekennen van de volledige bijstandskorf. 

• U beslist zelf op welk moment u overgaat tot de aankoop van een hulpmiddel uit 

uw korf. De gebruikstermijn van de bijstandskorf is onbeperkt. Hebt u daarna 

nood aan een ander hulpmiddel dat niet in uw bijstandskorf voorzien is, dan kan 

u dat afzonderlijk aanvragen volgens dezelfde bovenvermelde procedure. 


