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Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 3í-0Í'

2O12 inzake het voorontwerp van decreet tot compensatie van de

openbarediensfferptichting tot het vervoer van personen met een handicap of

ernstig beperkte mobiliteit.

Mevrouw de Minister,

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) heeft tijdens de zitting van 31 januari op uw vraag het
voorontwerp van decreet tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot
het vervoer van personen met een handicap of ernstig beperkte mobititeit
besproken. Het raadgevend comité brengt volgend advies uit:

Vooreerst wens ik op te merken dat het Raadgevend Comité het ten zeerste
waardeert dat U met uw adviesvraag het comité uitdrukketijk betrekt bij de
adviesvertening inzake deze voor personen met een handicap essentiëte materie.
Een inclusief beteid voor personen met een handicap stimuleren en mee uitwerken
behoort inderdaad tot de decretate missie en opdracht van het VAPH1 en is een
betangrijke doetstetting van het Perspectiefptan 2020. De vervoersprobtematiek
van personen met een handicap is een zeer betangrijk aspect van een inctusief

beteid. Ter aanvulling van de historische situering van de vervoersthematiek in de

betreffende documenten, merkt het Raadgevend Comité op dat de diensien voor
aangepast veryoer (verder afgekort tot DAV's) aanvanketijk op een niet-
geregtementeerde wijze gesubidieerd werden door de rechtsvoorganger van het
VAPH, het Vtaams Fonds (VFSIPH).

Het Raadgevend Comité verheugt zich over dit vergaand initiatief om op
middetlange termijn te komen tot een geihtegreerd, comptementair,
gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem voor personen met een handicap en

1 Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzetfstandigd agentschap
met rechtspersoonlijkheid VAPH (pubticatie BS d.d. 11.6.2004), Hfdst. ll l, art. 4,
1S).
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met ernstige mobititeitsbeperkingen, en wenst dan ook een principieel gunstig

advies te verstrekken met betrekking tot het voortiggende voorontwerp van

decreet dat een uitbreiding van het veryoersaanbod impticeert.

Het initiatief draagt zeker bij tot de imptementatie van de bepatingen van het VN

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap inzake toeganketijkheid
(artikets 3 en 9) en persoontijke mobititeit (artikel.20). Het Raadgevend Comité

onderschrijft in dit verband dat toegang tot vervoer een te garanderen basisrecht

is voor iedereen. Dienstvertening die onder meer door De Lijn ats regutiere

vervoersoperator niet kan geboden worden, moet dan ook aanvultend mogetiJk
gemaakt worden via aangepast vervoer, waarbij het belangrijk is dat de gebruiker

op gepaste wijze van dit aangepast vervoer gebruik kan maken.
Aandacht moet hierbij niet aiteen gaan naar de toeganketijkheid van het

vervoermiddel in materiëte zin, maar ook naar de mentale toeganketijkheid van

het Vervoer en Van de centrale en de wijze waarop dit vervoer georganiseerd is.

Het Raadgevend Comité is btij dat in het voorontwerp het principe van veryoer van
gang tot gang is opgenomen en benadrukt dat dit van gang tot gang-principe een

essentieêl onderdeet uitmaakt van al dan niet toegankelijk vervoer.

Het Raadgevend Comité bektemtoont dat het aangepast vervoer van personen met

een handicap en van personen met ernstige mobititeitsbeperkingen als een dienst

van atgemeen betang moet worden beschouwd en dat er votdoende
geargumenteerd werd dat het voorzien in deze vervoersserviee niet in de eerste
ptaats het Europese niveau toekomt.

Het Raadgevend Comité wenst bovendien de votgende opmerkingen en

bedenkingen te formuleren:

Het decreet beoogt niet enkel een oplossing te bieden voor de
vervoersproblematiek van de op Vlaams niveau duidetijk afgetijnde
doetgroep van personen met een handicap, doch richt zich ook expliciet
tot personen met ernstige mobiliteitsbeperkingen. Het is niet duidetijk
hoe men zat bepaten welke personen at dan niet gebruik zutten kunnen
maken van deze dienstverlening. Hoewet de doetgroep in art. 2 van het
voorontwerp ruim omschreven staat, lijkt men zich sterk te focussen op
personen met fysieke beperkingen / rotstoelgebruikers. Terwijt
bijvoorbeetd ook personen met eeh minder zichtbare beperking (ASS,
verstandetijke beperking,...) vaak in de onmogelijkheid zijn om het
opènbaar vervoer te gebruiken-
Het is positief dat de Z|N-gebruikers niet per definitie worden uitgestoten
van deze dienstverlening, maar een aantal criteria tiggen nog niet vast.

Het decreet voorziet in een eoltectieve optossing, die met een zekere
schaatgrootte en dekkingsgraad effectief kan worden georganiseerd,
hetgeen zeker een pluspunt is. Het gaat duidelijk om een openbare
dienstvertening inzake basismobiliteit en onderscheidt zich van het
individuete vottedig vraaggestuurde vervoer.
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De voorziene cottectieve optossing kan enkel ats aanvuttend gelden, en

mag oe Lijn ats reguliere vervoersoperator niet ontstaan van zijn opdracht

ln hit kader van een inctusief te voeren vervoersbeleid'

De voorziene financiering kan in de hand werken dat men het vervoer niet

ftexibet kan inzetten. Niát iedere verptaatsing kan immers vooraf worden

gáptand en in het weekend kan men bijvoorbeetd niet reserveren. ook is

iobratrnog niet duidetijk tussen welke uren men beroep zat kunnen doen

op deze dienstvertening.

Het Raadgevend comité is bezorgd dat de probtematiek van.de

leeeeereJen kitometers niet kostèndekkend zat zijn en dat dit zal worden

iooËer4end aan de ctiënten. Het Raadgevend Comité pleit ook voor

homógene regets over de verschittende operatoren, voor een transparante

tarifiÈringstructuur en voor procedures die niet belastend zijn voor de

gebruikers.

ln het decreet worden aan de DAV's een aantal voorwaarden opgetegd met

betrekking tot technische vereisten, opteiding personeet,"' '. Het

Raadgeveid Comité vraagt zich af of dit op termijn zal worden

doorg-etrokken naar de dóor het VAPH erkende en gesubsidieerde

dienstvertening. Er dient ook duidetijk gemaakt te worden wat de

voorziene compensatieregeting inhoudt voor de werknemers als

werknemers, ilsook voor de várvoersdienst bij wie deze werknemers in

dienst zijn.

De voorziene centrate zou naast een organiserende het best ook een

informerende rol moeten kunnen vervutten, waarbij de ctiënt
gernOiviOualiseerde en toeganketijke informatie zou worden aangeboden

teneinde hem toe te taten zijn voitedige reistraject (van gang tot gang of

toch minstens van deur tot d-eur) te ptannen. Uit eerder onderzoek btijkt

immers dat personen met een handicap en met ernstige
mobititeitsbeperkingen vooraleer zij een vervoerstraject aanvatten,

verzekerd wi[ten zijn van de vervoersmogetijkheden heen en terug'

Het Raadgevend comité is van mening dat - ook at zouden commerciëte

vervoersd-iensten worden ingeschaketd om bepaatde deten van een

veryoerstraject te verzorgen - dergetijke vervoersoptossing in de eerste

piaats de gábruiker moettentraat stelten en winstoogmerk dus niet het

eerste objlctief mag ziin bij het opzetten van dergetijke aanvultende

vervoersservice.
In dit verband wijst het VAPH er op dat de DAV's een jarentange expertise

hebben opgebouwd en dat hun w'brking mede ingebed is in het formele en

informete netwerk rond de gebruiker van deze serviceo en ook

nbtwerkversterkend werkt.

Het Raadgevend comité adviseert tevens dat de vAPH-administratie deet zou

uitmaken van de stuurgroep ter opvolging van het proefproject in Antwerpen' en

ook van de eventuete ruimere stuurgroep ter opvotging van het geheel van

maatregelen binnen dit decretaal initiatief.
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lk dank U bij voorbaat om met deze adviezen rekening te witten houden bij de
nadere uitwerking van dit initiatief.

Met de meeste hoogachting

Marteen Durnez
Voorzitter van het Raadgevend Comité


