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Assistentiehonden  -  Aanvragen en tegemoetkomingen voor hulphonden 

 

Personen met een handicap worden soms begeleid door een assistentiehond.  

 

Een assistentiehond voert allerlei taken uit om de persoon met een handicap te helpen: 

- een blindengeleidehond helpt zijn baas om zich te verplaatsen, om de straat over te 

steken of om hindernissen te vermijden; 

- een hulphond helpt zijn baas om de deur open te doen of zijn jas aan te doen; 

- een hoorhond signaleert wanneer de telefoon rinkelt of als er een voorwerp 

onopgemerkt gevallen is. 
 

Een assistentiehond kan niet alles. Bepaalde activiteiten kunnen enkel uitgevoerd worden 

met menselijke assistentie of met technische hulpmiddelen. Maar een hond heeft ook een 

sociale meerwaarde. Hij legt de link tussen de persoon en de buitenwereld: mensen praten 

makkelijker tegen een rolstoelgebruiker als er een sympathieke hond naast staat. Een hond 

heeft vaak ook een heilzaam effect: de persoon met een handicap moet zorg dragen voor 

‘iemand’, terwijl het meestal andersom is. 

 

Op 23 november 2016 werd door het parlement gestemd over het voorstel van resolutie 

betreffende het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst die als bijlage gaat bij 

het IBM-besluit van 13 juli 2001 (Besluit van de Vlaamse Regering 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). 

 

De hulphond is opgenomen op de refertelijst, zodat een tegemoetkoming mogelijk is voor 

wie erkend is als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap (VAPH). Tijdens de commissie Welzijn van 30 januari 2018 vroeg ik de 

minister waarom een autismehond, waarvan de werking in Nederland heel duidelijk positief 

is, niet in de refertelijst is opgenomen. De minister gaf toen aan te moeten opvragen wat 

de overwegingen zijn geweest van de bevoegde commissie van het VAPH om een 

autismehond niet in de refertelijst op te nemen. 
 

1. Hoeveel aanvragen voor een hulphond gebeurden er de voorbije jaren? Hoeveel 

werden daarvan positief beantwoord en hoeveel negatief? Wat waren de redenen voor 

een negatief antwoord? 

2. Hoelang duurde de gemiddelde procedure voor de aanvraag van een hulphond de 

voorbije jaren? Wat is de gemiddelde tijd tussen de aanvraag en het al dan niet 



  

toekennen van een tussenkomst via de refertelijst? Wat is dus de gemiddelde tijd voor 

zowel een positief als negatief antwoord? 

3. Hoeveel mensen dienden een aanvraag voor tussenkomst in bij de Bijzondere 

Bijstandscommissie (BBC)? Hoeveel werden daarvan positief beantwoord en hoeveel 

negatief? Wat waren de redenen voor een negatief antwoord? 

4. Hoelang duurde de gemiddelde procedure voor tussenkomst van een hulphond bij de 

BBC de voorbije jaren? Wat is de gemiddelde tijd tussen de aanvraag en het al dan 

niet toekennen van een tussenkomst via de BBC? Wat is dus de gemiddelde tijd voor 

zowel een positief als negatief antwoord? 

5. Wat waren de overwegingen van de bevoegde commissie van het VAPH om een 

autismehond niet in de refertelijst op te nemen? Wordt dit geregeld opnieuw bekeken, 

aangezien de resultaten in Nederland positief blijken? Wanneer wordt dit opnieuw 

bekeken? 
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ANTWOORD 

op vraag nr. 645 van 25 juli 2018 

van TINE VAN DER VLOET 

 

 

 

1. Van 2015 tot op vandaag werden 28 aanvragen voor tussenkomst voor een hulphond 

ingediend bij het VAPH. 

Daarvan werden 7 aanvragen goedgekeurd en 14 geweigerd.  

Er werden 3 aanvragen door de aanvrager stopgezet. 

In 2018 zijn 4 nieuwe aanvragen voor terugbetaling ingediend. Daarvan zijn er 3 

dossiers nog lopende aangezien de motivering van het multidisciplinair team nog niet 

werd ingediend. 

 

De reden voor een negatief antwoord is dat de noodzaak, de doelmatigheid en 

gebruiksfrequentie van de hulphond onvoldoende werd aangetoond en niet in 

verhouding staat tot de kostprijs. Deze criteria zijn opgenomen in artikel 4 van het BVR 

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.  

 

2. De antwoordtermijn voor zowel een positieve als een negatieve beslissing bedroeg 

gemiddeld 9 maanden. Al deze dossiers dienden voorgelegd te worden aan de 

Bijzondere Bijstandscommissie (BBC). 

Enkel de aanvragen ingediend vanaf 1 december 2017 kunnen via de refertelijst beslist 

worden en deze zijn nog lopende. 

 

3. Idem vraag 1 aangezien al de dossiers voorgelegd werden aan de BBC. 

 

4. Idem vraag 2 aangezien al de dossiers werden voorgelegd aan de BBC. 

 

5. Een assistentiehond specifiek benoemd als autismehond is niet in de refertelijst 

opgenomen. Gelet op het beperkt aantal vragen ten aanzien van het VAPH op dit 

ogenblik werd er niet voor gekozen om hiervoor een specifieke vergoeding in de 

refertelijst te voorzien. De regelgeving sluit een tegemoetkoming hiervoor echter niet 

uit.   

In de toekomst ingediende dossiers kunnen via de BBC toegekend worden indien ze 

voldoen aan de criteria. Deze aanvragen kunnen dan de basis vormen voor eventuele 

verdere aanpassingen aan de refertelijst. 

 

 


