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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 24-10-2017.

Geachte heer Van Casteren
Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn
zitting van 24 oktober 2017 de hiernavolgende adviezen en bezorgdheden geformuleerd.
1. Verdeling middelen personen met een handicap 2018 & 2019: ontwerp krachtlijnen
DOC/RC/2017/24.10/46
Het comité adviseert om ook middelen toe te wijzen aan RTH ten behoeve van respijtzorg.
Het comité verleent evenwel een negatief advies m.b.t. de volgende voorgestelde maatregelen:
-

-

-

-

Het comité is van oordeel dat het niet in de geest van PVF past om géén percentage middelen te
voorzien voor vragen in prioriteitengroepen 2 en 3, en adviseert om de volgende verdeling toe te
passen: PG 1: 90%; PG 2: 3%; PG 3: 7%. Op deze wijze kan toch ook aan de wachtenden in PG’s 2 en
3 perspectief worden geboden op ondersteuning.
Het comité is tegenstander van een de facto uitbreiding van de automatische toekenningsgroepen
op basis van het soort handicap. Het comité pleit er veeleer voor de terzake voorziene middelen
mee te nemen in de middelen voor PG1 en de betrokken budgetten desgevallend via een specifieke
toeleidingsprocedure toe te wijzen.
Het comité geeft een negatief advies m.b.t. het voorstel om de zorgcontinuïteit voor het
geboortejaar 1998 uit te stellen naar 2020 aangezien de oorspronkelijk geplande doorvoering
hiervan in 2019 niet alleen reeds algemeen werd gecommuniceerd via de VAPH-website, maar ook
individueel via persoonlijke communicaties door diverse organisaties en voorzieningen. Toepassing
van het hier voorgestelde uitstel van een maatregel die bovendien bij BVR is vastgelegd zou dan
ook de geloofwaardigheid van dit PVF-luik aantasten.
Het comité verleent een negatief advies m.b.t. de gesuggereerde maatregel om de verhoging van
de PVB’s na transitie CRZ (en aansluitend na doorlopen toeleiding) niet automatisch ter beschikking
te stellen, maar te prioriteren. Dit zou immers impliceren dat een nieuwe ongelijkheid wordt
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gecreëerd waarbij deze groep personen niet hun juiste budget krijgen (cf. in vergelijking met de
categorie na transitie ZiN, PAB en PGB van wie de budgetten gefaseerd worden gecorrigeerd).
Het comité verleent eveneens een unaniem positief advies m.b.t. de voorgestelde maatregel om de hoogte
van het budget Noodsituatie te verlagen van budgetcategorie X naar VIII.
Het comité bepleit eveneens een herziening van de aanvraagprocedure Maatschappelijke Noodzaak, die
analoog zou moeten zijn aan die van dossiers Noodsituatie. Een dergelijke maatregel zou moeten leiden tot
meer toekenningen van budgetten ‘op maat’ veeleer dan de automatische toekenning van zeer hoge
budgetten.
Ten slotte gaat het comité akkoord met het behoud van de verdeelsleutel 85/15
Meerderjarigen/Minderjarigen
2. Prioritaire deelvragen
DOC/RC/2017/24.10/44
Met veertien stemmen vóór, één stem tegen en één onthouding adviseert het comité de bestaande
maatregel inzake prioritaire deelvragen te continueren, en de aangelegenheid mee te nemen in de
voorziene evaluatie van de toepassing en effecten van het PVF-stelsel i.f.v. het bereiken van de
doelstellingen van het Perspectiefplan 2020. Het comité onthoudt zich derhalve op dit ogenblik van een
inhoudelijk advies omtrent het al dan niet afschaffen van deze maatregel.
3. Adviesstelsel: vervanging lid permanente werkgroep Toeleiding OBVR
DOC/RC/2017/24.10/45
Het Raadgevend Comité adviseert de administrateur-generaal te om mevrouw Wendelien De Baere aan te
stellen als lid van de permanente werkgroep Toeleiding in de geleding der bijstandsorganisaties ter
vervanging van mevrouw Marianne Callebaut.
Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.
Met vriendelijke groeten

Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité

