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Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens 
zijn zitting d.d. 17-12-2013. 

Geachte heer Dewulf 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap heeft tijdens zijn zitting van 17 december 2013, de hiernavolgende 
adviezen en bekommernissen geformuleerd. 

1. Advies m.b.t. het voorstel van Protocol Verpleegkundige Handelingen 
(DOC/RC/2013/12.07 /43): 

Het Raadgevend Comité - dat ten zeerste bekommerd is om het garanderen van 
ondersteuning aan de gebruiker enerzijds, en van rechtszekerheid voor de zorg- en 
bijstandsverlener anderzijds · formuleert een unaniem negatief advies m.b.t. het 
voorliggend voorstel van protocoltekst ('oplossing 5 bis') op zich. Het comité kan 
zich derhalve slechts akkoord verklaren met de ondertekening van het protocol 
mits in de tekst expliciet wordt opgenomen dat: 

in het kader van een duidelijk te bepalen tijdskader, pilootprojecten 
worden opgezet teneinde zeer specifieke situaties1 in kaart te brengen, 
hiervoor procedures op te stellen, en het verloop hiervan in de praktijk te 
testen; 
aansluitend een evaluatie van de uitgevoerde pilootprojecten plaatsvindt, 
met de verbintenis dat met de resultaten hiervan rekening wordt 
gehouden i.f.v. bijsturing van de protocoltekst. Vervolgens dient het 
protocol in zijn definitieve vorm te worden ondertekend. 

1 Vermeld in de begeleidende nota DOC/RC/ 2013/17.12/43: , nl. situaties waarbij: 
de zorg- en bijstandverlener op dat moment geen beroep kan doen op de 
ondersteuning van een verpleegkundige; 
de verpleegkundige-activiteit niet kan worden uitgesteld naar een ander tijdstip; 
het gaat om een afgebakende één op één situatie tussen een nominatief bepaalde 
cliënt (gebruiker) en een nominatief bepaalde zorg· en bijstandsverlener. 
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Het comité betreurt tevens dat in punt 7 van de voorliggende tekst slechts sprake 
is van het vastleggen van afspraken 'tussen een beoefenaar van een 
gezondheidszorgberoep en de dienst voor hulp aan personen met een handicap', 
zonder dat de gebruiker zelf hierbij betrokken wordt. Dit doet m.n. afbreuk aan 
de rechtsbekwaamheid en de autonomie van de persoon met een handicap 
conform het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het 
comité vraagt dat de Vlaamse overheid deze aangelegenheid opneemt bij de 
verdere onderhandelingen rond de protocoltekst. 

De leden vragen tevens om tijdig op de hoogte te worden gebracht van 
tekstwijzigingen aan het protocol. 

2. Advisering ontwerpregelgeving 
2.1 . Ontwerp-BVR tot concretisering van de voorwaarden om 

vennootschappen met sociaal oogmerk en vzw's die 
wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een 
handicap te erkennen (DOC/RC/2013/17.12/44. 1) 

Het comité formuleert een positief advies m.b.t. de op 13 december 2013 
principieel door de Vlaamse Regering goedgekeurde tekst. 

2.2. Wijzigingsbesluit Diensten Inclusieve Ondersteuning, Beschermd 
Wonen en Gel"ntegreerd Wonen (DOC/RC/2013/17.12/44.2) 

De meerderheid van de leden van het comité formuleert een gunstig advies m.b.t. 
de voorliggende ontwerptekst. 
Een minderheidsstandpunt wordt ingenomen door de leden namens de 
werknemersvertegenwoordiging, die een negatief advies terzake formuleren . Deze 
geleding verzet zich principieel tegen de mogelijkheid om personeelspunten om 
te zetten in geld voor de vergoeding van vrijwilligers (cf. artikel 6, ingevoegd art. 
12/1 ). Ze is van oordeel dat de vergoeding van vrijwilligers niet ten koste mag 
gaan van de personeelsmiddelen die aan de dienst worden toegekend. 
De leden van de voorzieningengeleding pleiten wel voor de mogelijkheid om 5% 
van de personeelspunten om te zetten in een bedrag teneinde de diensten 
beleidsruimte te bieden, niet alleen voor vrijwilligersvergoedingen, maar ook voor 
bvb. het inhuren van de nodige externe expertise. 

Het comité verzoekt de administratie om hem een nota houdende de 
berekeningswijze i.f.v. de bepaling van de puntenwaarden te bezorgen. 

2.3. Wijzigingsbesluit Begeleid Wonen (DOC/RC/2013/17.12/44.3) 
De meerderheid van de leden van het comité formuleert een gunstig advies m.b.t. 
de voorliggende ontwerptekst. 
Een minderheidsstandpunt wordt ingenomen door de leden namens de 
werknemersgeleding, die een negatief advies terzake formuleren . Zij verzet zich 
principieel tegen de mogelijkheid om personeelspunten om te zetten in geld voor 
de vergoeding van vrijwilligers (cf. artikel 7, vervangend art. 12 §4) . Ze is van 
oordeel dat de vergoeding van vrijwilligers niet ten koste mag gaan van de 
personeelsmiddelen die aan de dienst worden toegekend. 

De voorzieningengeleding pleit wel voor de mogelijkheid om personeelspunten om 
te zetten in een bedrag i.f.v. (o.a.) de uitkering van vrijwilligersvergoedingen 
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(m.n. gelet op het feit dat ingevolge de hervorming pleegzorg vele plaatsen WOP2
, 

waarin veel vrijwilligers actief zijn, terecht zullen komen in begeleid wonen). 

De voorzieningengeleding waarschuwt er wel voor dat het vervangende artikel 
14§1 (in samenhang met het vervangend artikel 12§4) niet de aanleiding mag 
vormen van een mechanisme waarbij de middelen voor vrije beleidsruimte zou 
leiden tot een vermindering van de werkingstoelage. Dit zou een ongewenst 
precedent betekenen naar toekomstige regelgevingen toe. 

2.4. Ontwerpbesluiten i .f.v. de integratie van personen met NAH in de 
regelgeving die van toepassing is op de residentiële en semi
residentiële voorzieningen voor personen met een handicap 
(DOC/RC/2013/17.12/44.4 en 44.5) 

Het Raadgevend comité geeft een principieel gunstig advies m.b.t. het opzet van 
de regelgeving. Het geeft evenwel de voorkeur aan de oorspronkelijk (op 12-12-
2013 aan de leden) bezorgde versies van de beide ontwerpbesluiten, en aldus de 
formulering te behouden van resp. 

art. 2, 1 • van het wijzigend besluit KB 23-12-1970, KB 30-03-1973 en BVR 
28-07-1983 
art. 3 van voormeld besluit 
art. 2, 1 · van het wijzigend besluit MB 24-04-1973 en MB 18-06-1975 
art. 2,2 • van voormeld besluit 
art. 3 van voormeld besluit. 

In de oorspronkelijke bepalingen is louter sprake is van "personen met een 
handicap met een niet-aangeboren hersenletsel", veeleer dan van "personen met 
complexe stoornissen van de cognitieve functies ten gevolge van een [niet
degeneratief] niet-aangeboren hersenletsel. 
Het comité is immers van oordeel dat de (op 17-12-2013 bezorgde) aangepaste 
versie een nodeloos gecompliceerd onderscheid maakt tussen categorieën van 
personen met NAH. Het onderscheid tussen personen met een NAH met veeleer 
motorische dan wel cognitieve stoornissen - dat weliswaar zinvol is in functie van 
de PEC/HOC-richtlijnen in het kader van de inschrijvingsprocedure - hoeft volgens 
het comité niet te worden overgenomen in onderhavig besluit in het kader van de 
erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van diensten en voorzieningen. Het 
comité pleit er derhalve voor de doelgroep 'personen met een niet-aangeboren 
hersenletsel' als één 'integrale' doelgroep te beschouwen voor de toepassing van 
onderhavige te wijzigen besluiten. 

2. 5. Wijzigingsbesluit Zorgregie (DOC/RC/2013/17.12/44.6) 
De voorzieningengeleding stelt zich vragen over de verhoging van de 
gebruikersvertegenwoordiging in de Permanente Cel Zorgregie. De 
gebruikersgeleding is zeer tevreden over deze wijziging. 

De meerderheid van de leden van de Permanente Cel gaf hierover een positief 
advies. 

2.6. MB houdende aanpassing van de ondersteuningsvelden 
(OOC/RC/2013/17. 12/44. 7) 

Het Raadgevend comité geeft een gunstig advies m.b.t. het ontwerpbesluit. 

De administratie wordt wel verzocht aan de leden terug te koppelen of het ticket 
'pleegzorg volwassenen' dat aan personen met een handicap werd toegekend 

2 Wonen onder begeleiding van een Particulier 
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maar dat door betrokkenen nog niet 'verzilverd' is geworden, ook kan worden 
gelijkgeschakeld met een toegangsticket 'begeleid wonen'. 

Het comité dringt er bij de administratie op aan om ernaar te streven dat het 
stelsel van ondersteuningsvelden ook zou worden toegepast in het kader van de 
Integrale Jeugdhulp. 

2.7. MB houdende financiering van de contactorganisaties i.h.k.v. IJH 
(DOC/RC/2013/17.12/44.8) 

Het Raadgevend comité geeft een principieel gunstig advies m.b.t. het 
ontwerpbesluit. 
M.b.t. artikel 4 wordt gesuggereerd om de datum van 28 februari i.p.v. 1 maart 
2014 te hanteren, nl. de dag vooraleer de VAPH-gegevens worden overgedragen. 
De administratie wordt verzocht terugkoppeling te verschaffen m.b.t. de 
organisaties waaraan de subsidies kunnen worden toegekend en m.b.t . de 
definitieve formulering van artikel 5. 

2.8. Wijzigend BVR Steunpunt Expertisenetwerken 
(DOC/RC/2013/17.12/44. 9) 

Het Raadgevend comité geeft een gunstig advies m.b.t. het ontwerpbesluit. 

2. 9. Wijzigend Tolkenbesluit (DOC/RC/2013/17.12/44.10) 
Het Raadgevend comité geeft een gunstig advies m.b.t. het ontwerpbesluit. 
Het comité vraagt wel om onderhavige aanpassing van het besluit aan te wenden 
om consequent het gebruik van 'tolken Vlaamse Gebarentaal' te hanteren i.p.v. 
'doventolken' c.q. 'tolken voor doven en slechthorenden' (cf. m.n. in de titel van 
het ontwerpbesluit waar sprake is van doventolkuren). 

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


