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Bijlage 1 Informatiefiche Zorgnemer
en Budgethouder PRO
In te vullen door de Zorgnemer/Budgethouder. Hierbij kan hulp geboden worden door
derden zoals een bijvoorbeeld een bijstandsorganisatie

1. Zorgnemer (persoon aan wie het persoonsvolgend budget
werd toegekend)
Algemeen
Naam
Domicilieadres
Verblijfsadres
Contactgegevens
Telefoon 1
Telefoon 2
GSM
E-mailadres
Persoonsgegevens
Geslacht
Nationaliteit
Rijksregisternummer
VAPH dossier
Dossiernummer
VAPH
Toegang
tot
“mijnVAPH” dossier

 De Zorgnemer of Budgethouder verleent GEEN machtiging aan de

Zorgaanbieder om zich toegang te verschaffen tot het VAPH
dossier van de Zorgnemer.



De Zorgnemer of Budgethouder verleent WEL machtiging aan de
Zorgaanbieder om zich toegang te verschaffen tot het VAPH
dossier van de Zorgnemer.
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Registratie van
overeenkomst
prestaties1

de
en

 De Zorgnemer of Budgethouder verleent GEEN machtiging aan de
Zorgaanbieder om deze in het VAPH dossier te registeren.



De Zorgnemer of Budgethouder verleent WEL machtiging aan de
Zorgaanbieder om deze in het VAPH dossier te registeren.

Bijstand uit eigen sociaal netwerk
Naam/voornaam
Organisatie
Belangrijke
derde
Mantelzorger(s)

of

Naam

Contactgegevens

Bijstandsorganisatie
Andere
Rekeningen
Gereserveerde
rekening
Persoonsvolgend budget
Persoonlijke rekening2

IBAN
BIC
IBAN
BIC

2. Budgethouder
Enkel in te vullen indien andere persoon dan de Zorgnemer
Algemeen
Naam
Domicilieadres

Verblijfsadres

Hoedanigheid






Wettelijke vertegenwoordiger
Bewindvoerder persoon
Bewindvoerder goederen
Andere vertegenwoordiger: ……………………………………….

Indien bewindvoering is ingesteld worden de rechten uitgeoefend door de persoon met een
handicap, de bewindvoerder of beiden, overeenkomstig de beschikking van de vrederechter. De
1

Indien betaling via cash wordt de overeenkomst geregistreerd door de budgethouder. Bij voucher wordt de
overeenkomst geregistreerd door de zorgaanbieder.
2
Nodig voor betaling van de bijkomende dienstverlening (persoonlijke bijdrage, woon- en leefkosten,…) en
voor evt. terugstortingen door de zorgaanbieder
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persoon met een handicap wordt in functie van zijn mogelijkheden maximaal betrokken bij de
uitoefening van deze rechten.
Niet elke bewindvoerder zal het recht hebben om de zorgnemer te vertegenwoordigen, dit is
afhankelijk van de concrete bevoegdheid die de bewindvoerder heeft gekregen.
Voor het sluiten van een zorgverleningsovereenkomst is de een bewindvoerder voor de persoon
nodig. Desalniettemin moet de opdracht van de bewindvoerder altijd in concreto worden
nagegaan.

Contactgegevens
Telefoon 1
Telefoon 2
GSM
E-mailadres
Adres
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