
Begeleidende uitleg bij het modelverzoekschrift Grip 

Wanneer kan je het modelverzoekschrift gebruiken? 

Je kan het modelverzoekschrift gebruiken als je op de wachtlijst stond voor een PVB en behoort tot 

prioriteitengroep 2 en recent (najaar 2022) een beslissing hebt ontvangen van het VAPH waarin je 

een half en verminderd PVB ontvangt.  

Je kan dit verzoekschrift gebruiken als je het volledige budget wil krijgen en: 

1. je het halve verminderde budget opneemt of 

2. je het halve verminderde budget weigert 

Hoe teken ik beroep aan tegen een beslissing van het VAPH? 

Je kan beroep aantekenen door een aangetekende brief te sturen aan de arbeidsrechtbank van je 

woonplaats. Het adres vindt je onderaan de brief van het VAPH. 

Een aangetekende brief kan je versturen in ieder postkantoor of postpunt.  

Het beroep moet de volgende vermeldingen bevatten: 

1. naam en voornaam; 

2. adres; 

3. de datum van de beslissing; 

4. een samenvatting van de redenen waarom u deze beslissing betwist; 

5. handtekening. 

 

Het is best om een advocaat onder de arm te nemen. Heb je een rechtsbijstandsverzekering dan kan 

deze de kosten van een advocaat betalen. Heb je recht op tweedelijnsbijstand (pro deo) dan kan je 

een aanvraag doen bij het bureau voor juridische bijstand op de rechtbank. 

Vergeet zeker niet om je handtekening te zetten onder de aangetekende brief. 

Moet ik iets betalen om beroep aan te tekenen? 

Nee, beroep aantekenen is gratis. Je moet ook geen bijdrage betalen aan het fonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand.  

Hoeveel tijd heb ik om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van het VAPH? 

Je hebt drie maanden de tijd om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van het VAPH.  

Kijk naar de datum op de brief om te weten hoeveel tijd je nog hebt.  

Let op, ben je te laat dan is je beroep niet meer geldig. 

Welke documenten moet ik toevoegen? 

Je moet de beslissingsbrief van het VAPH toevoegen bij je aangetekende brief. 



Kunnen we met meerdere personen beroep aantekenen? 

Ja dat kan, getroffen personen kunnen samen één beroep aantekenen als dezelfde arbeidsrechtbank 

bevoegd is. 

Hoe lang duurt een procedure voor de arbeidsrechtbank? 

Een gemiddelde gerechtelijke procedure voor de arbeidsrechtbank neemt ongeveer een jaar in 

beslag. Deze termijn is verschillend van zaak tot zaak en is afhankelijk van de agenda van de 

rechtbank, de argumenten en bewijsmiddelen die opgeworpen worden door de partijen. 

Wat is het resultaat van een beroep? 

De rechtbank kan je ongelijk geven en dan blijft de beslissing van het VAPH behouden. U behoudt het 

halve verminderde budget dat u opneemt (ook tijdens de hele procedure krijgt u dit).  

De rechtbank kan je gelijk geven en de beslissing van het VAPH vernietigen en veroordelen tot het ter 

beschikking stellen van het volledige budget.  

Moet ik gerechtskosten betalen als ik verlies? 

Nee, je moet geen gerechtskosten betalen. 

Het VAPH moet de rechtsplegingsvergoeding betalen van 163,98 € zowel als je wint als wanneer je 

verliest. 

 

********************************* 

PROGRESS Lawyers Network en GRIP vzw zijn niet verantwoordelijk voor het foutieve gebruik van het 

modelverzoekschrift 


