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Stopzetting aanvraag
Wanneer een persoon een aanvraag heeft lopen bij het VAPH, kan deze op elk moment
stopgezet worden door de persoon met handicap en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger.
Vermits het stopzetten van een aanvraag een handeling is met belangrijke consequenties, is
het noodzakelijk dat het VAPH beschikt over een originele handtekening. Momenteel is dit
enkel mogelijk door een ondertekende brief met een verklaring tot akkoord van stopzetting
per post te bezorgen aan het provinciaal kantoor. Op termijn zal hiervoor ook een digitale
mogelijkheid voorzien worden via mijnvaph.be.
Dit impliceert eveneens dat aanvragen tot stopzetting niet door het MDT via Helios verstuurd
mogen worden. Een vraag naar stopzetting die via Helios verstuurd wordt, zal niet behandeld
worden. Het MDT kan een cliënt wel steeds begeleiden bij de opmaak en het versturen van de
brief naar het provinciaal kantoor.

Module C bij continuering zorg en PAB
Aanleiding
Wanneer een minderjarige gebruik maakt van een multifunctioneel centrum of een PAB en
deze zorg als meerderjarige wil verderzetten, kan hij/zij beroep doen op zorgcontinuïteit. De
jongvolwassene moet hiervoor een aanvraag naar een PVB indienen bij het VAPH. Soms heeft
een jongvolwassene meer ondersteuning nodig als meerderjarige dan wat hij/zij krijgt in de
minderjarigenzorg. In dat geval spreekt men van een meervraag en zal hij/zij automatisch een
budget ontvangen in overeenstemming met het budget minderjarigenzorg (automatische
toekenning). De totale vraag naar ondersteuning (meervraag) wordt ingedeeld in één van de
prioriteitengroepen.
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Een meervraag wordt bepaald door een vergelijking tussen:
● De toegewezen budgetcategorie (op basis van het ondersteuningsplan en de
objectivering van de ondersteuningsnood)
● De budgethoogte in het kader van zorgcontinuïteit (op basis van de ondersteuning in
het MFC of het PAB)
Indien de jongvolwassene dus meer ondersteuning vraagt dan wat hij/zij kreeg vanuit het
MFC/als PAB, spreken we van een meervraag. In dit geval wordt de aanvraag dus
geprioriteerd.
Tot op heden werd door het VAPH voor elke aanvraag in het kader van zorgcontinuïteit een
module C gevraagd omdat MDT’s niet kunnen bepalen voor welke aanvragen er sprake is van
een meervraag (MDT’s hebben geen zicht op het budget jeugdhulp of de toe te wijzen
budgetcategorie). Dit had als gevolg dat er voor bepaalde dossiers onnodig een module C
moest opgemaakt worden.

Oplossing
Om de onnodige opmaak van een module C te vermijden, kunnen MDT’s vanaf nu mailen
naar het provinciaal kantoor om na te vragen of er bij de procedure zorgcontinuïteit
MFC/PAB een module C moet opgemaakt worden. Op deze manier willen we de werklast bij
de MDT’s enigszins verlichten. Graag willen we een aantal belangrijke aandachtspunten
meegeven:
● In 2019 kan deze vraag enkel gesteld worden voor jongeren geboren in 1998 en
vroeger. Jongeren geboren in 1999 en later komen pas vanaf 2020 in aanmerking voor
zorgcontinuïteit. Zij kunnen de aanvraagprocedure reeds doorlopen in 2019, maar het
budget jeugdhulp is nog niet gekend. Voor deze jongeren zal in 2019 dus altijd een
module C opgesteld moeten worden.
● Er wordt enkel contact opgenomen per mail via het algemeen emailadres van het
provinciaal kantoor. Vermeld altijd duidelijk het dossiernummer in je mail. De
emailadressen worden hieronder opgelijst:
○ Voor West-Vlaanderen: brugge@vaph.be
○ Voor Oost-Vlaanderen: gent@vaph.be
○ Voor Antwerpen: antwerpen@vaph.be
○ Voor Vlaams-Brabant: leuven@vaph.be
○ Voor Limburg: hasselt@vaph.be
● De vraag naar de noodzaak aan module C kan pas gesteld worden nadat module B (de
objectivering van de ondersteuningsnood) werd ingediend. De B/P-waarden uit
module B zijn namelijk mee bepalend voor de toe te wijzen budgetcategorie. Meer
informatie over het verloop van budgetbepaling kan teruggevonden worden op onze
website (https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/wat-module-b).
● Kijk indien mogelijk eerst na in mijnvaph.be of het effectief gaat over een aanvraag in
het kader van zorgcontinuïteit. Niet elke cliënt komt in aanmerking voor
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●

zorgcontinuïteit. Het is ook niet de bedoeling dat er navraag gedaan wordt voor
andere procedures. De lopende procedure kan teruggevonden worden in mijnvaph.be
onder “vragen” en vervolgens onder “vragen in behandeling”. Enkel als daar een vraag
‘PVB continuering zorg’ of ‘PVB continuering PAB’ vermeld wordt, kan de vraag over de
noodzaak aan module C gesteld worden.
Deze werkwijze zal reeds verschillende onnodige modules C kunnen vermijden, maar is
niet feilloos. In sommige dossiers zal het zelfs na het insturen van module B niet
mogelijk zijn om aan te geven of er sprake is van een meervraag of niet. Er kan dus
soms aangegeven worden dat een module C moet worden opgemaakt, terwijl de
aanvraag uiteindelijk toch niet geprioriteerd wordt. In deze gevallen zal de
schuldvordering voor de opgemaakte module C uitbetaald worden.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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