Tegemoetkomingen voor reis- en verblijfskosten voor personen met een
handicap die gewoon onderwijs volgen.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voorziet een tegemoetkoming voor
reis- en verblijfskosten voor leerlingen en studenten met een handicap die les volgen in het gewoon
lager, secundair of hoger onderwijs.

1 Welke kosten worden vergoed?
1.1 reiskosten
Er zijn twee situaties waarin een tegemoetkoming door het VAPH mogelijk is:
1. De persoon met een handicap verplaatst zich met een individueel vervoermiddel (vb. de
eigen auto, een taxi,…);
2. De persoon met een handicap verplaatst zich met een gemeenschappelijk vervoermiddel en
hierbij is er assistentie van een begeleider noodzakelijk.
Verplaatsingen met een persoonlijk vervoermiddel kunnen enkel vergoed worden voor personen die:
1. rolstoelgebonden zijn;
2. of zich zonder begeleider verplaatsen en die volgens een medisch verslag geen 300 meter
kunnen stappen wegens cardiorespiratoire of locomotorische aandoeningen.
Beantwoordt een persoon met een handicap niet aan deze voorwaarden, worden de kosten voor zijn
verplaatsingen met een individueel vervoermiddel vergoed zoals verplaatsingen met een
gemeenschappelijk vervoermiddel.
Wanneer een begeleider de persoon met een handicap bij de verplaatsing met een
gemeenschappelijk vervoermiddel vergezelt, worden zijn verplaatsingskosten ten laste genomen
wanneer het VAPH de noodzaak van een begeleider erkent bij deze verplaatsingen.
Voor personen die niet in een internaat van de onderwijsinstelling verblijven, wordt er één
verplaatsing heen en terug van de verblijfplaats naar de onderwijsinstelling vergoed per lesdag.
Wanneer men wel in een internaat verblijft, wordt er één verplaatsing heen en terug vergoed per
week. Studenten die hoger onderwijs volgen en op kot verblijven, kunnen de kosten vergoed krijgen
voor één verplaatsing heen en terug van huis naar hun kot per week naast één verplaatsing van hun
kot naar de onderwijsinstelling per lesdag.
Uitzonderlijk kunnen twee verplaatsingen toegestaan worden per lesdag. Dit is het geval wanneer het
omwille van de handicap noodzakelijk is dat men ook onder de middag naar de verblijfplaats (huis of
kot) terugkeert.
Vergoeding voor een gemeenschappelijk vervoermiddel
De tegemoetkoming wordt in principe berekend volgens het kilometertarief van de NMBS voor de
reizen in tweede klasse. Dat wil niet zeggen dat andere vormen van gemeenschappelijk vervoer (vb.
De Lijn) dan de trein zijn uitgesloten voor terugbetaling. Deze vergoeding kan echter nooit meer
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bedragen dan de prijs van het voordeligste vervoerbewijs voor het goedkoopste gemeenschappelijk
vervoermiddel waar men gebruik van kan maken.
Vergoeding voor een persoonlijk vervoermiddel
Voor verplaatsingen met een persoonlijk vervoermiddel wordt vanaf 1 juli 2015 een tarief van
€0,3412 per kilometer gehanteerd voor de berekening van de vergoedingen. Dit bedrag wordt
algemeen gehanteerd voor beroepsverplaatsingen.
Wanneer de persoon met een handicap vervoerd wordt, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook de
kosten van de chauffeur voor het volledige traject vergoed worden (behalve voor een taxi). Niet
enkel de verplaatsing van de verblijfplaats van de persoon met een handicap tot de
onderwijsinstelling en terug wordt dan vergoed, maar ook de verplaatsing die de chauffeur vooraf en
nadien zelf moet maken.
Bij verplaatsingen met een taxi wordt de volledige kostprijs vergoed wanneer die de vastgelegde
maximale tarieven binnen de sector niet overschrijdt.
OPMERKING:
Er zijn grote prijsverschillen tussen de verschillende alternatieven binnen deze groep. Onderzoek
daarom eerst welke alternatieven voor u een goede oplossing bieden en maak vervolgens een keuze
binnen deze groep van mogelijke oplossingen op basis van de laagste kostprijs.

1.2 Verblijfskosten
Verblijfskosten in deze context zijn kosten voor een persoon met een handicap die gewoon onderwijs
volgt en die in een internaat of op kot verblijft. Deze kosten kunnen door het VAPH vergoed worden
als het verblijf ter plaatse noodzakelijk is omdat de dagelijkse verplaatsingen van en naar de
woonplaats niet haalbaar zijn vanwege de handicap.
Vergoedingen
De tegemoetkoming van het VAPH bedraagt 50 % van het bedrag van de gemaakte verblijfkosten. Het
VAPH vergoedt uitzonderlijk tot 75 % van het bedrag van de gemaakte verblijfkosten, als de student
hoger onderwijs volgt en geen studietoelage ontvangt.
De wettelijk bepaalde maximumvergoeding mag echter niet overschreden worden. Voor
verblijfskosten worden volgende maxima gehanteerd:

Lager onderwijs (per jaar)
Middelbaar onderwijs (per jaar)
Hoger onderwijs: verblijf in een internaat
verbonden aan de onderwijsinstelling (per jaar)
Hoger onderwijs: verblijf in de agglomeratie van
de onderwijsinrichting (per maand)

met studietoelage
zonder studietoelage
met studietoelage
zonder studietoelage

Maximumvergoeding
(index 2014)
€747,83
€890,27
€1554,99
€2338,42
€261,16
€379,84

2 Hoe vraagt u deze tegemoetkoming aan?
2.1 Aanvraag
Om een aanvraag in te dienen, moet u contact opnemen met een erkend Multidisciplinair Team. U
vindt de volledige lijst van erkende teams op de website van het VAPH:
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10519-Adressen.html
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Uw team zal u informeren over de procedure en in samenspraak met u de nodige motivering en
documenten indienen.

2.2 Uitbetaling
Voor de uitbetaling moet het VAPH beschikken over een ingevuld formulier waarop de dagelijkse aanen afwezigheden worden ingevuld door de betrokken onderwijsinstelling. Dit formulier wordt u door
de Provinciale Afdeling van het VAPH bezorgd wanneer u een positieve beslissing over uw aanvraag
ontvangt.

3 Vragen
Indien u hierover vragen hebt, kan u terecht bij de Provinciale Afdeling van het VAPH in de provincie
waar u gedomicilieerd bent. U vindt de contactgegevens op onze website:
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10519-Adressen.html
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