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21 december20l2

Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 18-12-
2012 inzake de basisnota Persoonsvolgende Financiering.

Geachte heer Bursens

Het Raadgevend Comité bij het Vlaamr Agentschap voor Personen met een
Handicap, heeft tijdens de zitting van í8 december de 'Basisnota
Persoonsvotgende Financiering (v1_í ) puntsgewijs besproken, en brengt volgend
advies uit.

Inzake punt 2.í Uitgangspunten

De omschaketing van het huidige financieringssysteem naar een systeem van
persoonsvotgende financiering is een betangrijke hefboom om te komen tot
vraaggestuurde zorg, waarbij de persoon met een handicap zelf de regie voert
over zijn leven en over de zorglondersteuning die hij daarbij wenst en nodig
heeft. Het Raadgevend Comité benadrukt dat dit het basisuitgangspunt is van de
persoonsvotgende financiering,

Het Raadgevend Comité verzet zich dan ook tegen het feit dat het eerste
uitgangspunt zou zijn om "rekening te houden met de financiële grenzen van het
totate budget dat beschikbaar is voor het subsidië'ren van ondersteuningsnoden
van personen met een handicap". l

Het comitóis van oordeel dat PVF in positieve zin moet verantWoord worden door
expticiet te venrrijzen naar meer fundamentete uitgangspunten. Dat PVF met
budgettair reatisme moet worden uitgewerkt wordt door het comité hierbij
geenszins in vraag gestetd.

Het comité suggereert om bij de uitgangspunten volgende etementen op te
nemen:

- De expticiete verwijzing naar de visie vervat in de Perspectiefnota 2020,
o.m. inzake de retatie tussen zorggarantie en hetgeen nodig Ís om het
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recht op zorg te realiseren. PVF is bovendien stechts één instrument om
aan de doetsteltingen van de Perspectiefnota te votdoen; om recht op zorg

te reatiseren moeten ook andere maatregeten dan PVF worden getroffen,

die niet beperkt mogen blijven tot de doetgroep waaryoor zorggarantie in

het vooruitzicht wordt gestetd.
- De verwijzing naar de passages in de Perspectiefnota omtrent het sociale

weefset of netwerk rond de persoon met een handicap, en omtrent de
inzet van professionete regutiere ondersteuning.

- De verwijzing naar beteidsaanbeveling 8, inzonderheid de passage dat de
overheid eerste drie cirkels facititeert door ondersteunende maatregelen.

- De,verwijzing naar beteidsaanbeveting 9 ("Regutiere zorg vraaggestuurd
kunnen aanbieden voor personen met een handicap is topprioriteit. Zij
moet én kwantitatief én kwatitatief fors versterkt worden.")

- Het positieve gegeven dat PVF rekening houdt met zorgzwaarte, hetgeen
ats bijkomend voordeet heeft dat dit een grotere differentiatie inzake
toekenning van budgetten toelaat.

Het comité is van mening dat, getet op de uitgangspunten inzake zorggarantie en

recht op zorg, een verdere aangroei van de budgetten noodzakelijkzalziin, zowel

voor VAPH-ondersteuning ats voor de regutiere dienstvertening. PVF laat toe om

budgetten meer op maat toe te kennen, waardoor een efficiëntere verdeting van

de middeten mogetijk wordt. Tezetfdertijd zulten beleidsverantwoordetijken
moeten erkennen dat de noden zo groot zijn dat een verdere groei van het budget

moet nagestreefd worden.

Het comité merkt ook op dat in bepaatde omstandigheden of voor specifieke

doelgroepen een meer'behoeftegestuurde' zorg actief moet aangeboden worden

om te vermijden dat minder assertieve en/of sociaal zwakke personen geen of

onvotdoende ondersteuning zouden kriigen.

Verder stett het comité voor om bij de uitgangspunten ook de bekommernis inzake

de rechtszekerheid voor de zorgaanbieders op te nemen.
Hierbij rijst de vraag hoever de PVF reikt. Duidetijk is dat de zorggebonden kosten

in het persoonsvotgende budget opgenomen zijn. Maar getdt dit ook voor

organisatiegebonden kosten( in gevat van voorzieningen en diensten)? Het

raadgevend comité stelt voor om de piste om deze kosten buiten het
persoonsvotgend systeem te financieren verder te onderzoeken. Alteszins kan

worden nagedacht over een systeem waarbij de organisatiegebonden kosten niet

onmiddettijk de ftuctuaties volgen van de p€rsonen die zich aandienen met een

voucher.
Voor personen die opteren voor een cashbudget zal er ook een htudget moeten
voorzien worden voor overheadkosten.
Bewaakt moet worden dat de financiering neutraat is en geen ongetiikheid creëert

tussen personen die voor een cashbudget dan wel voor een voucher opteren.

Bij de taatste atinea van punt 2.1 vraagt het comité duidetijkheid over de precieze

scope van het gebruik van trekkingsrecht en cashbudget, en de
combinatiemogelijkheden: getdt een trekkingsrecht ook voor niet-VAPH-
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zorgaanbieders? Kan handicapspecifieke dienstvertening desgevattend ook door de

regutiere dienst worden verzorgd?
Meer atgemeen meent het comité dat in de nota de retatie (gebruik) van het PVF-

systeem tov de reguliere diensten moet verduidetijkt worden.

Inzake punt 2.2 Randvoorwaarden

t nzake 1 .' het proces van vraagve rduideli iki ng' :

Het comité bektemtoont het principe dat volwassen personen met een handicap

maximaat hun eigen teven moeten kunnen bepaten, en dat zij derhatve zetf keuzes

moeten kunnen maken inzake gewenste Ondersteuning. Inzake de intensiteit van

de benodigde zorg, is een betangrijke Vraag wat kan of mag verwacht worden van

'gebruiketijke zorg'.

Het comité formuteert een aantal bedenkingen bij de rol en functie van

vraagverduidetijking en het ondersteuningsplan:

verschittende teden van het comité stelten het principe in vraag dat

zorgvraagverduidetijking een noodzaketijke stap moet zijn in de berekening van

""n-puttáonsvotgend 
budget. Vraagverduidetijking behetst weliswaar een nuttige

hutpverterringsvorm, maar zou een te comptexe stap betekenen i.f.v. het proces

van budgetbepating: voor de objectieve evatuatie van de zorgnood zou de

toepassing van het zorgzwaarte-instrument {ZZl} kunnen volstaan.

Een ander standpunt bestaat erin dat zowet het ondersteuningsptan ats het ZZI

elementen kunnen aanreiken om tot budgetbepating te komen, op voorwaarde dat

het zetfbeschikkingsrecht en de keuzevrijheid van de persoon met een handicap

wordt gerespecteerd (cf. via het modet van de concentrische cirkels mag

betrokkene niet worden opgel.egd wat hij moet doen; veeteer dient positief te

worden betoond wat hij en zijn omgeving wrl doen), en op voorwaarde van de

ftexibete aanpasbaarheid van het budget bij gewijzigde ondersteuningsnood of bij

gewijzigde context (bijvoorbeetd ondersteuningsbronnen die wegvatten ).

De aangetegenheid wordt nader behandetd onder de punten 3.1 en 3.2 infra.

tnzake 3.1 Het persoontiik ondersteuningsplan als basis voor budgetbepaling en

3.2 De rol van de Dienst Ondersteuningsplan

Het comité erkent het betang van een ondersteuningsptan voor het in kaart

brengen van de ondersteuningsmogetijkheden en nood aan handicapspecifieke

inbreng daarbij. Het systematisch nagaan wetke mogetijkheden er zijn om de

persoon de zorg en ondersteuning te bieden die hij nodig heeft en wenst, is op

zich een goede zaak en een zinvolle hutpverleningsvorm'
Het comité kan ook instemmen met de verptichte toetsing of het proces om tot

een ondersteuningsptan te komen op een kwalitatief Verantwoorde manier iS

gebeurd.
Èet comité verzet zich evenwet tegen etke vorm van toetsing of controte waarbij

het ondersteuningsptan op ziin inhoud wordt beoordeetd. Dit zou ingaan tegen
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het principe dat een persoon met een handicap zelf de regie heeft over zijn leven

en zijn ondersteuning zetf kan organiseren.
Het comité adviseert negatief dat de procesbewaking verpticht bij de DOP zou
worden getegd. Het comité meent dat deze toets aan bestaande instanties kan

worden toevertrouwd (hetzij de MDT's hetzii de toegangspoort VAPH). Het comité

acht het hoe dan ook aangewezen dat de instroomprocedure zo eenvoudig
mogetijk wordt gehouden. ln die zin betekent de verptichte tussenschakel van de

DOP een bijkomende toegangspoort die bovendien een aanzienlÍjke ftessenhats zat

creêren.
Verder merkt het comité op dat een betangrijke rot wordt toebedeeld aan de DOP

terwijl de evatuatie van deze nieuwe diensten nog moet gebeuren. Ook het gebrek

aan ervaring en de daarmee samenhangende verdieping van deskundigheid nodig

voor de rot die hen wordt toebedeetd, zou tot voorzichtigheid moeten leiden in

het toekennen van exctusieve bevoegdheden aan deze diensten.

Het comité bektemtoont tevens het betang van de aanwezigheid van

ervaringsdeskundigheid (vanwege gebruikers/personen met een handicap) in de

dagetijkse werking van de DOP's teneinde de regie door de ctiênt zetf mee te

ondersteunen. Het is niet voldoende dat er gebruikersvertegenwoordigers in de

beheersorganen Van de DOP's zeteten. Ook in het werkvetd moet deze
gebrui kersexpertise eff ectief aanwezi g zi j n.

Het comité ondertijnt het belang van geëigende beroepsmogetijkheden (niet

atleen via Raad van State). Ook bij beroepsprocedures moet
ervari ngsdeskundi gheid worden ingezet.

Inzake punt 4.í Budgethoogte van de ondersteuningsnood

Het comité bektemtoont het betang van de concrete uitwerking van
beteidsaanbevetingen 8 en 9: het voorgestetde systeem van PVF veronderstett een

behoortijke facititering van de drie eerste concentrische cirkets en een verdere

uitbouw van de regutiere zorg die bovendien zeer toeganketijk moet zijn voor
personen met een handicap. Dit alles hangt zeer nauw samen.

Een duidetijke omschrijving van het begrip 'ondersteuningsnood' is aangewezen'

Het ondersteunings- en budgetbepatingsmodel moet bij gewijzigde situatie soepet

kunnen worden aangepast en de budgethoogte moet vtot op de nieuwe situatie

afgestemd kunnen worden. Aldus moet bvb. een verandering van de

netwerksituatie en niet atteen een verÁi/aring van de handicap een herinschating
mogetijk maken.

lnzake de taak van de DOP wijst het comité op de inconsistentie tussen de eerste

zin van de taatste atinea (hetgeen een inhoudetijke controte van het

ondersteuningsptan impticeert) met hetgeen onder punt 3.2 werd gestetd (cf.
.minimate toets', door de administratie ter zitting geïhterpreteerd in de zin van

een procesevaluatie).
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Inzake punt 5lrtodel voor budgetbepaling

Het comité kan zich vinden in de omschrijving van de categorieën (mobiete
ondersteuning, dagondersteuning, woonondersteuning), mits voldoende
verhetdering en consistentie in het gebruik van deze begrippen (ook in het
(ontwerp-)BVR Rechtstreeks Toeganketijke Hutpvertening worden ze gebruikt).

Aandacht moet ook gaan naar de coherentie met andere sectoren zoats lntegrale
Jeugdhulp. Het comité is eveneens van mening dat zorgzwaarte in rekening moet
worden gebracht in de categorieën woon- en dagondersteuning, zodat eventuete
verzwaringen kunnen worden toegepast. Een eenheidsprijs voor mobiete
ondersteuni,ng is mogetijk. Eenheidsprijzen voor dagondersteuning en
woonondersteuning houden in het voorstel geen rekening met de zorgzwaarte. Ook

bij beperkt gebruik {onder de zg. cesuur} moet hiermee wet rekening gehouden

worden.

Inzake woonondersteuning neemt het comité akte van de (tekstueel aan te passen)

verduidetijking door de administratie dat de daadwerketijke ondersteuning zowel
individueet ats in een kteine groepssetting kan vertopen.

Het comité kan zich vinden in de principes van de nota op voorwaarde dat de
koppeting van de budgetten aan het ZZI naderzouden worden uitgewerkt (en dus

de reeds bestaande - aan de B1PlN-waarden gekoppelde - punten in het kader van

het DIO niet onverkort zouden worden overgenomen).

Het comité meent dat de voorgestetde cesuur met een minder zware procedure

onder een bepaatde budgethoogte een goede zaak is en tot vtottere afhandeting
zat teiden. Het comité is wel van mening dat het principe van zorgzwaarte-
geretateerde financiering voor atte doetgroepen zou moeten getden voor de

categorieën dag- en woonondersteuning, zii het dat dit moet kaderen in een
vtotte procedure voor personen die stechts beperkte ondersteuning behoeven. Dit
principe doet dus geen afbreuk aan het positieve advies m.b.t. het hanteren van

een cesuur i.f.v. de eventuele afname van het ZZl.

Voor de toepassing van PVF op minderjarigen stett het comité vast dat er nog heel

wat stappen moeten gezet worden: zo is er nog geen zorgzwaarte-instrument, is

er nog geen ervaring met de nieuwe toegangspoort en zat PVF in de modutering
IJH moeten worden ingepast. Het comité stett daarom voor het systeem PVF

stapsgewijze in te voeren: eerst voor meerderjarige personen met een handicap

en in een tatere fase voor minderjarigen.

Het comité wijst tevens op de samenhang van PVF met enerzijds de
bijdrageregeting voor personen met een handicap en anderzijds met de VIPA-

regeting en de financiering van de {cottectieve) infrastructuur. Deze materies
zulten van bij de aanvang op etkaar moeten afgestemd zijn en de nodige
aanpassingen in het VAPH-decreet zutten getijktijdig moeten gebeuren.

Het comité vraagt dat bij de berekening van het cashbudget rekening wordt
gehouden met de factor anciënniteit van de assistent evenats rnet de
overheadkosten.
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Het comité ondertijnt tenstotte dat zorg in natura via een voucher vertoopt en dus

via personeetspunten. Daarbovenop worden organisatiegebonden punten

toegekend. Devoorzieningen menen dat deze rond de 20% zouden moeten tiggen.

tk dank u bij voorbaat om deze adviezen teYens te witlen overmaken aan de

Vtaamse minister van Welzijn, Votksgezondheid en Gezin.

Met de meeste hoogachting
I

Marteen Durnez
Voorzitter van het Raadgevend Comité


