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Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 11-03-

2014 m.b.t. de Meerjarenanalyse VAPH 

 

Geachte mevrouw Moykens 

 

Gelieve hierbij het advies vanwege het Raadgevend Comité bij het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap m.b.t. de Meerjarenanalyse: 

achteruit- en vooruitblik op de ondersteuningsbehoeften van personen met een 

handicap1, uitgebracht op zijn zitting 11 maart jl., te vinden. 

 
Het Raadgevend Comité betreurt uitdrukkelijk dat de Meerjarenanalyse vóór de 
bespreking door het comité is gelekt in de pers. Het comité had gehoopt het debat 
terzake in meer serene omstandigheden te kunnen voeren. Het comité heeft er 
derhalve voor geopteerd om zijn advisering grondig voor te bereiden en aldus later 
een onderbouwd voorstel te formuleren inzake het budget dat vereist is om aan de 
noden tegemoet te komen. 
 
In afwachting van deze advisering ten gronde, wenst het comité niettemin reeds 
de volgende puntsgewijze adviezen, bekommernissen en vragen te formuleren:  
 
Ten geleide 
 
Het raadgevend comité adviseert dat de meerjarenanalyse primair moet worden 
gericht op PVF en de uitbreidingsmiddelen die noodzakelijk zijn om de 
omschakeling naar het nieuwe ondersteuningsmodel, inclusief zorggarantie, 
mogelijk te maken.  
Het raadgevend comité adviseert echter een bijkomend document te ontwerpen 
met aandacht voor het flankerend beleid. 
 
Hoofdstuk 2: Omgevingsanalyse 
 

- Punt 2.3.3 Onderwijs (tabel 7): M.b.t. de evolutie van het aantal 
leerlingen in het BuSO Opleidingsvorm 1 s(cf. stijging met 22,84% over 4 
schooljaren) suggereert het comité om desgevallend meer verfijnde 

                                                 
1 DOC/RC/2014/11.03/10, met bijlage 37 ter tafel neergelegd. 
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gegevens te bezorgen door bvb. een nadere opsplitsing te maken tussen 
diverse leeftijdsgroepen.  
 

- Punt 2.5 Conclusie: Het comité realiseert zich dat de ingeschatte groei 
van de totale groep personen met een handicap met 3% een cruciaal 
gegeven is voor de verdere inschattingen inzake het tegemoet komen aan 
de ondersteuningsnoden (zie hoofdstuk 8). Het comité vraagt aan de 
administratie dit percentage verder te onderzoeken en te onderbouwen, 
o.m. gelet op de vastgestelde evoluties in de rapportering Zorgregie 
(‘CRZ-rapporten’), en de vastgestelde procentuele stijging van het aantal 
cliënten dat het VAPH bedient (zie punt 5.3.2 en tabel 23 hierbinnen).  
 

 
Hoofdstuk 4: Meerjarenplan 2009-2013 
 

- Punt 4.2.4 Middelen voor kwaliteitsverhoging: Het comité heeft vragen 
bij de laatste zin, nl. “Een huidige globale stand van zaken geven rond de 
invulling van de personeelsnorm (PR/PN) is niet mogelijk.” Dit is in 
tegenspraak met het protocolakkoord van 21 februari 2011, waarin ‘een 
duidelijke en transparante monitoring van de bijkomende jobs’ is bepaald. 
Het VAPH wordt verzocht een beeld te geven omtrent de invulling van de 
PR/PN-norm. 
 

- Punt 4.2.5 Overige budgettaire keuzes i.h.k.v. het Uitbreidingsbeleid: 
De zin “Het VAPH beschikt momenteel over voldoende budgetten om 
tegemoet te komen aan alle goedgekeurde vragen naar hulpmiddelen en 
woningaanpassingen” klopt inderdaad voor zover dit geldt binnen het 
kader van de huidige regelgeving welke meestal slechts een fractie van de 
gemaakte meerkosten dekt. Het comité wijst echter op de aanzienlijke 
oplegkosten inzake woningaanpassing die een probleem stellen voor 
personen met beperkte draagkracht. Er moet derhalve ook rekening 
worden gehouden met de toekomstige noden. 

 
Hoofdstuk 5: Cijfers en feiten over de VAPH-ondersteuning en de vraag naar 
ondersteuning  
 

- Punt 5.1 Aantal aanvragen voor een PEC-ticket: Het comité vraagt de 
administratie om de evoluties inzake PEC-tickets nader uit te splitsen 
volgens ondersteuningsvorm.  
 

- Punt 5.3.2.4 Uitstroom tussen 2009-2012 naar leeftijd (tabel 35: 
uitgestroomde cliënten minderjarigenzorg): Het comité vraagt de 
administratie om na te gaan of deze evolutie vergelijkbaar is met de 
periode vóór 2009-2012. 
 

- In verband met dit hoofdstuk wenst het comité ook meer inzicht omtrent 
toekomstgerichte vragen (cf. reeds geregistreerd in de CRZ die later actief 
kunnen worden). 

 
Hoofdstuk 7: Het ondersteuningslandschap anno 2012: groei en uitdagingen 
 

- Punt 7.2.1 Het vernieuwd ondersteuningslandschap samengevat in 3 
ondersteuningsgroepen: Het comité adviseert om de tweede zin in de 
derde alinea, nl. “Maar de aangetoonde ondersteuningsbehoefte is 
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beperkt” te vervangen door “Maar de gevraagde VAPH-ondersteuning is 
beperkt.” 
 

- Punt 7.3 Het ondersteuningslandschap en zijn toegankelijkheid: Het 
comité adviseert om de laatste zin, nl. “Bijkomend zal er, zolang er 
schaarste is, moeten bepaald worden aan wie er prioritair een budget 
en/of voucher moet toegekend worden” te schrappen.  
 

 
Hoofdstuk 8 De persoonsvolgende financiering in cijfers, een aantal 
inschattingen 
 

- Het comité betreurt ten zeerste dat de administratie geen berekeningen 
heeft gemaakt om het nodige budget  inzake basisondersteuningsbudget, 
rechtstreeks toegankelijke hulp en niet rechtstreeks toegankelijke hulp te 
becijferen. 
 

- Punt 8.1.1 Verhoogde kinderbijslag: Het comité adviseert de achtste 
alinea, nl. “Voor pijler twee en drie wordt elk item gescoord met een 
maximum van 3 punten. De invloed van de handicap op het kind zelf en op 
het gezin wordt uitgedrukt in een schaal van 0 tot 18 punten” te 
schrappen. 
 

- Punt 8.3 Verdeling over de verschillende ondersteuningsgroepen: Het 
comité gaat akkoord met de aanname (op p.74/75) dat door een betere 
afstemming van de ondersteuningsplannen op de werkelijke 
ondersteuningsvragen, 90% van de minderjarige cliënten die vandaag 
mobiele, ambulante of tijdelijke residentiële ondersteuning krijgt of 
vraagt, zal kiezen voor het BOB in combinatie met RTH. Het comité acht 
de hypothese van 90% m.b.t. cliënten semi-residentiële ondersteuning 
onrealistisch.  
 
M.b.t. de aanname (op p.75) inzake meerderjarigen, adviseert het comité 
om deze op te splitsen tussen enerzijds meerderjarige cliënten 
thuisbegeleiding – waar gewerkt kan worden met de voorgestelde 
hypothese van 90%- en anderzijds cliënten begeleid wonen, waarvoor 
wordt voorgesteld om de hypothese bij te stellen tot 50%. 
 

- Punt 8.3, Tabel 51: De titel van deze tabel moet worden aangepast in 
“aantal personen met ondersteuningsnood én actieve vragen CRZ in 
december 2012” 
 

- Punt 8.3, Tabel 52: De titel van deze tabel moet worden aangepast in 
“inschatting van het aantal personen met ondersteuningsnood in 2020”. 
 

- Punt 8.4 Vraagverduidelijking: Het moet duidelijk zijn dat de diensten 
bedoeld in de eerste alinea niet beperkt mogen zijn tot de DOP’s vermeld 
in de tweede alinea, maar ook het reguliere aanbod terzake omvatten.  
 

- Punt 8.8 En waar brengt ons dat? 
 

o Vierde alinea: Het comité adviseert om de verwijzing naar ‘een 
realistisch groeipad van het VAPH-budget met 30 miljoen euro per 
jaar te schrappen. Het comité zal op een volgende vergadering 
een macro-budgettaire inschatting op basis van de bouwstenen 



 

 

20 maart 2014 •  pagina 4 

 

van onderhavige meerjarenanalyse opbouwen als insteek in functie 
van besluitvorming door de volgende Vlaamse Regering.  
 

o Vijfde alinea, overwegingen als gedachtestreepjes: Het comité 
vindt het niet opportuun  om de overwegingen om te vermijden 
dat de beschikbare overheidsmiddelen onvoldoende blijken te 
zijn, op te nemen op deze plaats (de facto de eindconclusie) in 
het document. Bovendien is er geen instemming met een aantal 
van deze overwegingen. Op deze plaats zouden geen elementen 
mogen staan die de eindconclusie (de nood aan bijkomende 
middelen) relativeren; bovendien zou hoofdstuk 8 zich het best 
beperken tot cijfergegevens. Het comité suggereert veeleer om 
sommige overwegingen te integreren in andere ‘inhoudelijke’ 
delen van de meerjarenanalyse. 

 
o Derde gedachtestreepje op p.78: Het comité is akkoord met het 

zoeken naar efficiëntiewinsten maar suggereert  om dit element 
houdende optimalisatie van de middeleninzet/efficiëntiewinsten 
te verplaatsen (bvb. bij de uitdagingen in hoofdstuk 7, hetzij 
(althans qua MFC/FAM) in hoofdstuk 6. In ieder geval adviseert het 
comité om de tussen haakjes geplaatste woordgroep “(niet de 
woon- en leefkosten)” te schrappen, en het woord ‘minimaliseren’ 
(van de overheadkosten) te vervangen door ‘optimaliseren’. 

 
 
 
Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de 
Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Van Baelen 

Voorzitter van het Raadgevend Comité 


