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Het persoonlijk inkomen van de gebruiker en de 
schadevergoeding voor hulp van derden 

1 Het persoonlijk inkomen van de gebruiker 

Gebruikers die ondersteuning genieten van een vergunde zorgaanbieder betalen aan de vergunde 
zorgaanbieder ofwel een eigen financiële bijdrage ofwel woon- en leefkosten. 

De gebruiker kan de eigen financiële bijdrage of de woon- en leefkosten niet betalen met zijn 
persoonsvolgend budget. De gebruiker moet hiervoor zijn persoonlijke inkomsten gebruiken. 

Bij het bepalen van de eigen financiële bijdrage wordt rekening gehouden met de persoonlijke 
inkomsten van de gebruiker. Zo wordt de maximale bijdrage beperkt als de gebruiker niet het 
wettelijk gereserveerd persoonlijk inkomen overhoudt waar hij recht op heeft. 

Als er woon- en leefkosten worden aangerekend heeft de gebruiker geen wettelijk gereserveerd 
persoonlijk inkomen meer. Voor gebruikers met een laag inkomen waarvoor de maandelijkse 
factuur van woon- en leefkosten te hoog is, moet wel naar een oplossing worden gezocht (cfr. 
Infonota van 16 februari 2018 ‘Van financiële bijdrage naar woon- en leefkosten). 

Zowel de inkomsten uit arbeid (met inbegrip van vervangingsinkomen ingevolge vroegere arbeid) 
enerzijds, als de andere inkomsten (of persoonlijke inkomsten) anderzijds, worden gehanteerd als 
inkomen.  

De regelgeving bepaalt niet welke inkomsten beschouwd worden als persoonlijke inkomsten van 
een gebruiker. In de omzendbrief van 1 juni 1989 betreffende de bijdrageregeling werd wel 
toegelicht welke inkomsten onder meer als persoonlijke inkomsten kunnen worden beschouwd: 
1) het volledige bedrag van de werkelijk uitbetaalde kinderbijslagen, 
2) de kinderbijslagen waarop de gehandicapte recht heeft in hoofde van een ander persoon (indien 
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de gehandicapte ouder is dan 21 jaar), 
3) de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, 
4) de netto-opbrengst van de verhuring van gebouwen of gronden die geheel of gedeeltelijk 
eigendom zijn van de persoon met een handicap, 
5) intresten van kapitalen, spaarboekjes, obligaties,…berekend op maandbasis. 

2 De schadevergoeding voor hulp van derden 

Slachtoffers van een schadegeval ontvangen soms een schadevergoeding voor hulp van derden van 
een verzekeringsmaatschappij of een fonds. Deze vergoeding wordt uitgekeerd zodat de persoon 
met een handicap de hulp van derden die hij nodig heeft ten gevolge van de beperkingen 
opgelopen bij het  schadegeval, kan betalen. 

Het VAPH past het cumulverbod toe op de schadevergoeding voor hulp van derden.  

Vanaf 2018 wordt voor de toepassing van het cumulverbod 80% van het jaarbedrag van de 
schadevergoeding voor hulp van derden in mindering gebracht van het persoonsvolgend budget 
(cfr. Infonota van 11 december 2017 ‘Toepassing cumulverbod 2018’) . Het VAPH mag enkel het 
verschil tussen de schadevergoeding voor hulp van derden en het persoonsvolgend budget 
betalen. De rest dient de persoon met een handicap in te kopen met zijn schadevergoeding voor 
hulp van derden. 

Het VAPH brengt de schadevergoeding voor hulp van derden dus al in rekening bij de toepassing 
van het cumulverbod.  

Dit betekent dat de vergunde zorgaanbieder niet nogmaals rekening mag houden met de 
schadevergoeding voor hulp van derden om de hoogte van het inkomen van de gebruiker te 
bepalen. In dat geval wordt de schadevergoeding immers tweemaal in rekening gebracht, éénmaal 
door de vermindering van het persoonsvolgend budget en éénmaal bij het bepalen van het 
inkomen van de gebruiker waardoor de financiële bijdrage hoger kan zijn. Dit is niet correct ten 
aanzien van de gebruiker. 

Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen van de gebruiker mag dus geen rekening meer 
gehouden worden met de schadevergoeding voor hulp van derden. 

3 Vragen? 

Heeft u vragen dan kunt u zich rechtstreeks richten tot het juridisch team van het VAPH op het 
nummer 02 225 84 67. 

U kunt uw vraag ook richten tot wettelijkesubrogatie@vaph.be. 

Met vriendelijke groeten 

 

 

James Van Casteren 
Administrateur-generaal 
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