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Brussel,

Aan
de
instanties
die
erkend
multidisciplinaire verslagen af te leveren

zijn

om

Aan de voorzitter en de leden van de permanente
werkgroep “Inschrijvingen en Evaluaties” en
“Individuele Materiële Bijstand en Universal Design”
Aan de voorzitter en de leden van de Bijzondere
Bijstandscommissie
Aan de organisaties die erkend zijn om de Personen
met
een
handicap
of
hun
gezinnen
te
vertegenwoordigen
Aan de voorzitter en de leden van de Provinciale
Evaluatiecommissies en de Adviescommissies
Aan de experts voor gespecialiseerde persoonlijke
adviesverlening.
Aan het Agentschap Zorginspectie

Vragen naar:
Hanna Steenwegen, T 02 225 85 37, e-mail : hanna.steenwegen@vaph.be

Betreft : Eerste aanvraag jeugdhulpverlening voor meerderjarigen
Geachte mevrouw
Geachte heer
Sedert 1 maart 2014 moet elke vorm van niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening in
Vlaanderen aangevraagd worden bij de intersectorale toegangspoort, die onder het Agentschap
Jongerenwelzijn ressorteert. Toch kan de toegangspoort niet alle aanvragen voor jeugdhulp
behandelen, gezien ze niet bevoegd is voor de aanvragen van meerderjarigen die nooit eerder een
vraag tot jeugdhulpverlening stelden.
Het zijn er niet veel, maar elk jaar komen een aantal dossiers voor van meerderjarigen die voor het
eerst een vraag stellen naar VAPH-ondersteuning die volledig op jeugdhulpverlening (in het
minderjarigen-aanbod van een voorziening) berust.
Bijvoorbeeld: een jongere maakt een verkeersongeval mee op 17-jarige leeftijd, met een ernstig
NAH als gevolg. Na de revalidatie, en dus na zijn 18de verjaardag, wordt besloten dat om te leren

1

omgaan met de beperkingen een opname in een internaat nodig is. In dit geval gaat het om een
allereerste aanvraag.
Decretaal gezien is het voor IJH en de toegangspoorten onmogelijk om deze aanvragen te
behandelen. Na 18 mogen zij immers enkel aanvragen ontvangen voor ‘voortgezette
jeugdhulpverlening’, wat concreet wilt zeggen dat een eerste aanvraag voor 18 gesteld moest zijn.
De administraties van het VAPH en het agentschap Jongerenwelzijn hebben hiervoor een korte
procedure uitgewerkt (waarvoor ook een bepaling aan het zorgregiebesluit werd toegevoegd):
Een A001 én A002 wordt opgemaakt door een MDT en ingediend bij de desbetreffende provinciale
afdeling van het VAPH. Vervolgens verloopt het dossier via de gekende wegen tot en met de PECbeslissing.
Indien positief beslist wordt, zal het dossier door de provinciale afdeling overgemaakt worden aan de
toegangspoort.
Het team Indicatiestelling zal het MDV omzetten naar een A-document en het team
jeugdhulpregie zal de jeugdhulpverlening voor de jongere regisseren, in overleg met eventueel de
zorgregisseur. Het contactpersoon-aanmelderschap zal in deze gevallen opgenomen worden door het
MDT dat initieel de vraag indiende bij het VAPH, indien het MDT ook een werking heeft voor
minderjarigen. In het andere geval zal er door het indienende MDT een geschikt MDT (minderjarigen)
worden gezocht om op te treden als contactpersoon-aanmelder voor de minderjarige ten aanzien van
de toegangspoort. De datum tenlasteneming wordt bepaald door de datum van de
jeugdhulpverleningsbeslissing.
! Ter info !
Aanvragen van meerderjarigen (18+ers) die wel reeds jeugdhulpverlening aangevraagd hadden voor
hun meerderjarigheid, kunnen uiteraard wel terecht bij de intersectorale toegangspoort.
Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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