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Beleidsaanbevelingen van het Raadgevend Comité bij het VAPH  

 
Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft, na uitvoerige 
behandeling tijdens vorige zittingen, op zijn zitting van 28 mei 2019 de beleidsaanbevelingen als bijlage 
goedgekeurd. 

Ik dank u bij voorbaat om deze beleidsaanbevelingen eveneens te willen overmaken aan zowel de 
uittredende als toekomstige Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Jean-Pierre Van Baelen 
Voorzitter van het Raadgevend Comité  



Beleidsaanbevelingen van het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap naar aanleiding van de meerjarenanalyse in functie van de behoefteraming.  

- De onderstaande beleidsaanbevelingen vormen één geheel en zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

- Het comité onderschrijft de financiële vertaling van de behoefteraming van de administratie, zoals 
toegelicht op de Commissie Welzijn van 23 april 2019, die ertoe strekt dat er minstens 1,6 miljard 
euro vereist is om het recht op zorg in Vlaanderen te installeren. 

1. Het Raadgevend Comité is van oordeel dat elke mens - zowel kinderen, jongeren als volwassenen - met 
een erkende handicap binnen een aanvaardbare termijn ondersteuning moet krijgen.  

Het Raadgevend Comité is van oordeel dat de minderjarige binnen de twee maanden na de toewijzing kan 
beschikken over de nodige zorg en ondersteuning.  

Wat de meerderjarigen betreft meent het comité dat we best alle mensen, ingedeeld in de 
prioriteitengroepen, een concreet perspectief geven. Aldus zouden de mensen in prioriteitengroepen 1, 2 
en 3, respectievelijk uiterlijk 6, 12 en 24 maanden na de toekenning over een persoonsvolgend budget 
moeten kunnen beschikken. Om hieraan tegemoet te kunnen komen én om het beleid voor te zetten in 
functie van automatische rechten, vraagt het comité dat de volgende Vlaamse Regering - zoals het Decreet 
Persoonsvolgende Financiering voorziet - via een duidelijk meerjarenplan een substantieel 
uitbreidingsbeleid vastlegt met bijkomende middelen voor de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.  

2. Om in Vlaanderen een ondersteunings- en zorgsysteem  mogelijk te maken waar niemand nog op de 
nodige chronische zorg moet wachten, vraagt het raadgevend comité om bij de regeringsvorming te 
onderzoeken of er al dan niet tijdelijk voor de sector personen met een handicap, die tenslotte toch met 
ernstige wachtlijsten kampt, aanvullende financieringsbronnen kunnen worden aangeboord, zoals bvb. een 
aangepaste fiscaliteit, een taxshift , een taxshelter,…   

3. Het Raadgevend Comité is vragende partij om vanaf 2020 het zorgbudget vanuit de Vlaamse Sociale 
Bescherming toe te kennen aan alle personen met een handicap en een erkende ondersteuningsnood die 
geen PVB hebben. Op die wijze draagt het zorgbudget bij aan de oorspronkelijke doelstelling om vanuit de 
Vlaamse Gemeenschap niemand meer in de kou te laten staan. 

4. Het Raadgevend Comité is ervan overtuigd dat het verder uitbreiden van rechtstreeks toegankelijke hulp 
noodzakelijk is. Deze rechtstreeks toegankelijke hulp wordt vraaggestuurd ingezet. Enerzijds zorgt deze 
laagdrempelige vorm van ondersteuning, zoals blijkt uit onderzoek, voor een reëel antwoord op de 
ondersteuningsvraag van heel wat mensen. Anderzijds is het ook zo dat deze vorm van zorg het verlenen 
van mantelzorg , waar mogelijk, op een duurzame wijze faciliteert. 

5. Het Raadgevend Comité meent dat, steunend op het VN-Verdrag waarin een inclusieve visie 
vooropgesteld wordt,  het essentieel is dat ook alle relevante beleidsdomeinen hun verantwoordelijkheid 
opnemen om toe te laten dat mensen met een handicap als volwaardige burger participeren aan de 
samenleving. Het is dan ook noodzakelijk dat deze de benodigde middelen ter beschikking stellen met het 
oog op toegankelijkheid, met name op het gebied van mobiliteit, wonen, werk, kinderopvang, onderwijs,... 

6. Het Raadgevend Comité adviseert, gezien de grote maatschappelijke behoefte aan zorg en 
ondersteuning bij mensen met een erkende handicap, om een globale efficiëntieoefening bij alle betrokken 
actoren  te ondernemen om te onderzoeken of er met de vigerende middelen van de VAPH-dotatie meer 
mensen kunnen worden bereikt.  



Het spreekt voor zich dat we hierbij bijzondere aandacht dienen te hebben voor het behoud van de 
kwaliteit van de zorg en ondersteuning, hetgeen hand in hand moet gaan met werkbaar werk. Een regelluw 
kader en een vereenvoudigd financieringssysteem, dat door de administratie in overleg met de sector 
wordt opgezet, zou de sociale ondernemers en alle andere betrokkenen moeten stimuleren de vermelde 
efficiëntiewinst te realiseren. 
Ook op intersectoraal niveau willen we onderzoeken of we de middelen - door ze ‘ontschot’ in te zetten – 
niet optimaler kunnen worden gebruikt. 

7. Het comité meent eveneens dat de in juli 2019 voorziene evaluatie van het recent ingevoerde 
financieringssysteem aanleiding zal zijn om uitspraken te kunnen doen over de administratieve 
toeleidingsprocedure in het kader van klantvriendelijkheid en vereenvoudiging. Ook andere belangrijke 
aspecten - zoals de rol van de diverse actoren vóór en na de toegangspoort, zoals de omschrijving van de 
automatische toekenningsgroepen, zoals de criteria voor de prioritering, zoals de budgetbepaling en de 
regels van budgetbesteding, zoals de effecten van persoonsvolgende financiering op de kwaliteit van 
bestaan van mensen met een handicap - dienen deel uit te maken van deze eerste grondige evaluatie. 
Voormelde elementen kunnen een gunstig effect hebben op de globale efficiëntiewinsten binnen de sector. 

 


