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integrale jeugdhulp

Geachte mevrouw
Geachte heer

1 Inleiding
Sinds 1 maart 2014 is het Decreet integrale jeugdhulp in heel Vlaanderen in werking getreden.
Met deze nota wensen wij de aanmelders en de MDT’s te informeren over de principes wettelijke
subrogatie en het cumulverbod en de toepassing van deze principes ikv integrale jeugdhulp.
Sinds 1 maart 2014 worden alle vragen voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening
beslist door de intersectorale toegangspoort (ITP).
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Dus ook de aanvragen voor ondersteuning die het VAPH kan verlenen (IMB, PAB, zorg in natura)
moeten voor een minderjarig kind ingediend worden bij de ITP en worden ook beslist door de ITP.
De ondersteuning voor personen met een handicap zal echter nog steeds door het VAPH betaald
worden. Dit betekent dat de principes van wettelijke subrogatie en het cumulverbod ook van
toepassing zijn op jeugdhulp die aangevraagd wordt via de ITP.
Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels rond wettelijke subrogatie en het cumulverbod niet meer van
toepassing op rechtstreeks toegankelijke ondersteuning (RTH).

2 Wettelijke subrogatie en het cumulverbod
2.1 Rechtsgrond
De principes van wettelijke subrogatierecht en het cumulverbod zijn opgenomen in artikel 14 van het
decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (het Oprichtingsdecreet).
Artikel 14 is van toepassing wanneer de handicap van de persoon die een beroep doet op
ondersteuning door het VAPH, (deels) het gevolg is van een ongeval, een medische fout of een andere
situatie waarbij een andere partij wettelijk gezien de schade moet vergoeden.
In bovenvermelde situaties moet de ondersteuning die de persoon met een handicap nodig heeft (bv.
hulpmiddelen, ondersteuning door een voorziening), in eerste instantie door die andere
aansprakelijke partij vergoed worden. De persoon met een handicap zal zijn aanvraag voor
ondersteuning dus eerst moeten richten tot die andere partij alvorens het VAPH tussenkomsten kan
verlenen.

2.2 Wettelijke subrogatie
Zolang de persoon met een handicap geen definitieve regeling heeft gesloten met die andere partij
en dus nog geen schadevergoeding heeft ontvangen, kan het VAPH in afwachting van een definitieve
regeling reeds tussenkomsten verlenen aan de persoon met een handicap. Dit is de situatie die het
meeste zal voorkomen bij jongeren. Bij een ongeval op jonge leeftijd wordt immers in de meeste
gevallen pas een definitieve regeling gesloten als de jongere meerderjarig is.
Van zodra het VAPH tussenkomsten verleent aan de persoon met een handicap, bepaalt artikel 14 dat
het VAPH in de rechten en rechtsvorderingen treed van de persoon met een handicap ten aanzien van
die andere partij (= wettelijke subrogatie) en dit voor de tussenkomsten die werden verleend.
Het VAPH kan zich dus in de plaats van de persoon met een handicap stellen en de andere partij die
gehouden is de schade te vergoeden, aanspreken om de terugbetaling te vragen van de
tussenkomsten die noodzakelijk zijn ten gevolge van de door het schadegeval verworven handicap.
Het principe van wettelijke subrogatie zorgt ervoor dat de personen met een handicap die soms jaren
moet wachten op een schadevergoeding van de andere partij, niet in de kou blijven staan en toch
reeds ondersteuning van het VAPH kunnen krijgen ondanks het cumulverbod.
Omdat het VAPH de tussenkomsten die worden verleend in afwachting van een schadevergoeding
door de andere partij maximaal kan recuperen bij die partij, is het van belang dat de persoon met
een handicap tijdig wordt geïnformeerd door het VAPH over de stappen die hij moet zetten ten
aanzien van die partij.
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Hoe vroeger het VAPH op de hoogte is van een dossier wettelijke subrogatie, hoe vroeger het VAPH
de persoon met een handicap kan informeren over en bijstaan in de afhandeling van zijn schadegeval.
Dit is van belang omdat de persoon met een handicap een voldoende grote schadevergoeding zou
kunnen krijgen van de aansprakelijke partij, zodat hij levenslang zijn noodzakelijke ondersteuning
kan betalen met zijn schadevergoeding.

2.3 Cumulverbod
Van zodra de persoon met een handicap een definitieve regeling sluit en een schadevergoeding
ontvangt van die andere partij, mag het VAPH geen tussenkomsten meer verlenen aan de persoon
met een handicap voor dezelfde schade en op grond van dezelfde handicap (= cumulverbod).
De persoon met een handicap mag immers niet tweemaal vergoed worden voor dezelfde schade.
Om te vermijden dat de persoon met een handicap voor verassingen komt te staan en eventueel de
kosten van ondersteuning moet terugbetalen aan het VAPH omwille van het cumulverbod, willen wij
de persoon met een handicap tijdig kunnen informeren.

2.4 Vragenlijst wettelijke subrogatie
Om na te gaan of we in een dossier de principes van wettelijke subrogatie of het cumulverbod
moeten toepassen, moet de persoon met een handicap of zijn ouders de vragenlijst ‘wettelijke
subrogatie’ invullen.
Deze vragenlijst bundelt alle gegevens over het schadegeval, de contactgegevens van de advocaat (of
elke andere persoon of instantie die de persoon met een handicap bijstaat tijdens zijn
schadeprocedure) en de stand van zaken. In de vragenlijst vragen wij ook een kopie toe te voegen
van alle belangrijke documenten (bijvoorbeeld rechterlijke, uitspraak, medisch deskundigenverslag)
die op dat moment reeds beschikbaar zijn.
Het is van belang dat de vragenlijst zo goed en volledig mogelijk wordt ingevuld zodat het VAPH de
persoon met een handicap kan informeren en bijstaan in de afhandeling van zijn schadegeval.

2.5 Rol van de aanmelders en MDT’s bij het opsporen van dossier wettelijke
subrogatie
Hoe vroeger het VAPH op de hoogte is van een dossier wettelijke subrogatie hoe vroeger de persoon
met een handicap geïnformeerd kan worden over zijn rechten en plichten en hoe vroeger het VAPH
hem of haar kan bijstaan in de afhandeling van het schadegeval.
In de infonota INF0906 van 16 april 2009 vroeg het VAPH de medewerking van de MDT’s bij de
opsporing van potentiële dossiers wettelijke subrogatie of cumulverbod.
Concreet vroeg het VAPH om tijdens het gesprek met de persoon met een handicap te polsen of de
handicap mogelijk (deels) het gevolg was van een schadegeval. Indien ja, dan vraagt het MDT aan de
betrokken persoon of diens wettelijk vertegenwoordiger om de vragenlijst ‘wettelijke subrogatie’ in
te vullen. Het MDT kan de persoon met een handicap bijstaan tijdens het invullen van de vragenlijst.
Op deze manier krijgt het VAPH kwaliteitsvollere vragenlijsten.
Wij vragen met aandrang aan de aanmelders en de MDT’s om ook steeds rekening te houden met
wettelijke subrogatie wanneer het gaat om een aanvraag jeugdhulp ingediend via de ITP. Enkel dan
kunnen wij de mensen tijdig informeren zodat ze een correcte schadevergoeding kunnen krijgen en
om problemen in de toekomst te vermijden.
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De opsporing van potentiële dossier wettelijk subrogatie en cumulverbod wijzigt dus niet. Alleen de
manier van aanpak verandert. Deze nota vervangt dus niet de bestaande nota INF0906, maar gaat
enkel dieper in op de aanvragen via ITP.

3 Aanvragen van ondersteuning bij de ITP
Om ondersteuning aan te vragen voor een minderjarig kind bij de ITP, moet een
aanmeldingsdocument (A-document) ingevuld worden.
In het A-document is een checkbox voorzien die aangekruist kan worden bij ‘Reeds verkregen
vergoedingen (wettelijke subrogatie)’. Ook indien er nog geen vergoedingen werden ontvangen en de
handicap het gevolg kan zijn van een ongeval dient men dit aan te vinken. Van zodra er in een dossier
mogelijks sprake is van wettelijke subrogatie of het cumulverbod dan moet dit veld dus aangekruist
worden. Gelet op de informatie die het VAPH in het geval van een dossier wettelijke subrogatie moet
bezorgen aan de persoon met een handicap, is het essentieel dit waarheidsgetrouw te doen. Dit kan
immers gevolgen hebben voor de zorg en ondersteuning gedurende het hele leven van de persoon met
een handicap.
Uw beoordeling of er sprake zou zijn van een potentieel dossier wettelijke subrogatie of cumulverbod
dient dus op dezelfde manier te gebeuren als zou het VAPH de aanvraag behandelen.
Indien de checkbox wettelijke subrogatie aangekruist wordt dan moet u de vragenlijst ‘wettelijke
subrogatie’ laten invullen door de wettelijke vertegenwoordiger. Bij minderjarigen zal dit meestal de
ouders zijn. We vragen de aanmelders en de MDT’s om de aanvragers nog steeds bij te staan bij het
invullen van de vragenlijst, conform INF0906.

4 Overmaken van noodzakelijke documenten aan het VAPH
Momenteel kunnen de gegevens nog niet rechtstreeks via de ITP aan het VAPH (de PA)
overgemaakt worden. Daarom is het van belang dat de aanmelders en de MDT’s de noodzakelijke
documenten overmaken aan het VAPH in dossiers wettelijke subrogatie. Dit werd voor 1 maart
2014 ook zo gecommuniceerd aan de MDT’s bij de overgang naar integrale jeugdhulp.
Om te weten of en welke documenten rechtstreeks overgemaakt moeten worden aan het VAPH moet
u op het moment dat er een ISV beschikbaar is, nagaan of er een typemodule VAPH werd geïndiceerd.
Werd er een typemodule VAPH geïndiceerd, dan moet u afhankelijk van het soort aanvraag volgende
documenten rechtstreeks overmaken aan het VAPH:
•

Bij een aanvraag IMB:
- De door de wettelijk vertegenwoordiger ingevulde vragenlijst.
Bij een aanvraag IMB worden alle andere noodzakelijke gegevens ( adviesrapport, A-document
en het ISV) in elk geval uitgewisseld tussen het VAPH en de ITP. Het VAPH heeft deze
gegevens immers nodig om de aanvraag IMB verder te kunnen behandelen.

•

Bij een aanvraag zorg in natura en PAB:
- De door de wettelijk vertegenwoordiger ingevulde vragenlijst;
- Het A-document;
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- Het ISV.
Bij een aanvraag voor zorg in natura of voor een PAB worden de gegevens pas doorgegeven
door de ITP aan het VAPH op het moment dat er een jeugdhulpbeslissing is.
Het VAPH wenst bovenvermelde gegevens in een dossier wettelijke subrogatie echter vroeger
te ontvangen zodat wij de persoon met een handicap tijdig kunnen informeren over het
wettelijk subrogatierecht en het cumulverbod, nog vóór hij of zij effectief van zorg in natura
of PAB gebruikt maakt.
Daarom vragen wij aan de aanmelders en de MDT’s om ons bovenvermelde gegevens
rechtstreeks over te maken van zodra er een typemodule VAPH voor zorg in natura of PAB
werd geïndiceerd in het ISV.

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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