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Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 24-

11-2015. 

 

Geachte heer Van Casteren 

 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap heeft tijdens zijn zitting van 24 november 2015 de hiernavolgende 

adviezen en bekommernissen geformuleerd.  

 

1. Voorontwerp van BVR ‘besteding van het budget voor niet-rechtstreeks 

toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een 

handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde 

zorgaanbieders ‘’ 

DOC/RC/2015/24.11/51 bis 

Het comité geeft een principieel positief advies m.b.t. de voorliggende tekst, mits 

rekening zou worden gehouden met de volgende artikelsgewijze opmerkingen: 

 

- Artikel 1, 8°: Het comité adviseert de weglating van het woordje 

‘rechtstreeks’.  
 

- Art. 3 (algemeen): Het comité komt overeen dat de mogelijkheid om een 

deel van de personeelspunten om te zetten in werkingsmiddelen voorwerp 

moet uitmaken van voorafgaand sociaal overleg. Het comité komt evenwel 

overeen om deze voorwaarde niet zozeer in onderhavig BVR op te nemen, 

maar in een apart BVR waarin de subsidiëring met personeelspunten wordt 

geregeld. 
 

- Art. 3, §3: Het comité adviseert om, ingeval van gebruik van het 

cashbudget door de budgethouder, ook de mogelijkheid dat de vergoeding 

voor de organisatiegebonden kosten achteraf in punten kan worden 

omgezet, expliciet in de regelgeving op te nemen. Naar analogie met art. 

3, §2, tweede lid kan dan eveneens een tweede lid worden toegevoegd 
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waarbij de vergoeding in cash door de vergunde zorgaanbieder kan worden 

omgezet in personeelspunten. 
 

- Art. 5, tweede lid: Het comité onderschrijft de bekommernis dat vergunde 

aanbieders die beschikken over een (para)medisch team niet van dubbele 

financiering zouden mogen beschuldigd worden door de inspectie van het 

Riziv wanneer de betrokken (para)medici ook prestaties onder de vorm 

van een privéconsult aan de cliënten van de betrokken zorgaanbieders 

verstrekken. Het Riziv gaat er thans immers van uit dat het VAPH 

laatstgenoemde prestaties reeds subsidieert aangezien de betrokken 

(para)medici tot het personeel van de voorziening behoren. Het komt er 

dus op aan een oplossing te vinden zodat alle uitgevoerde therapieën en 

prestaties vergoed worden. De administratie wordt verzocht om aan deze 

bekommernis tegemoet te komen in de ontwerpregelgeving, waarbij moet 

worden uitgegaan van duidelijkheid omtrent de Riziv-regelgeving terzake. 
 

- Art. 7 (algemeen): Het comité vraagt aandacht voor het feit dat de 

(limitatieve) opsomming van de aanbieders waarop de budgethouder een 

beroep kan doen voor de besteding van zijn cashbudget aan zorg en 

ondersteuning integraal wordt overgenomen in het BVR ‘vergunde 

aanbieders’ waarin wordt bepaald voor welke aanbieders al dan niet een 

vergunning verplicht wordt gesteld1. Zie ook het advies m.b.t. artikel 

2,10° van het OBVR ‘vergunde aanbieders’ onder punt 3 infra i.f.v. de 

weglating van art. 7,2°, k). 
 

- Art. 7, 2°i): Het comité adviseert de vervanging van het woord 

‘tewerkstelt’ door het woord ‘inzet’. 
 

- Art. 16: Het comité vestigt de aandacht op het feit dat het systeem van 

het (uiteindelijk terug te storten) ‘terugvorderbaar voorschot’ zeer 

duidelijk zou worden gecommuniceerd worden aan de budgethouders, 

aangezien dit een fundamentele wijziging behelst van het systeem 

waarmee de huidige PAB-budgethouders vertrouwd zijn. Het voorgestelde 

nieuwe stelsel zelf beoordeelt het comité wel als positief. 
 

- Art. 17, tweede lid: Veeleer dan in deze bepaling een termijn vast te 

leggen waarbinnen het VAPH het resultaat van de beoordeling omtrent de 

overeenkomst meedeelt aan de budgethouder, kan het comité zich vinden 

om de na te streven norm te vermelden in de Nota aan de Vlaamse 

Regering en (i.f.v. nadere monitoring) in het Jaarlijks Ondernemingsplan.  
 

- Art. 21 (algemeen): Met name de gebruikersgeleding is vragende partij 

voor transparantie door de zorgaanbieder t.a.v. de budgethouder inzake 

de effectief geleverde zorg en ondersteuning. 
 

- Art. 23, tweede lid: Aangezien het comité er voorstander van is dat 

budgethouders ook zoveel mogelijk beroep kunnen doen op ondersteuning 

                                                 
1 Cf. zie artikel 2 van het OBVR houdende het vergunnen van aanbieders van niet-
rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap 
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door minderjarigen voor zover dit binnen de wettelijke contouren 

mogelijk is, adviseert het comité om voor de uiteindelijke formulering van 

deze bepaling mede een toets te doen op basis van de PAB-regelgeving. 
 

- Art. 26, laatste lid: Een bijkomend lid moet worden ingeschreven i.f.v. de 

verbrekingsvergoeding ingeval van overlijden van de budgethouder die 

gebruik maakte van een voucher. Hiertoe zal een lid van het comité een 

schriftelijk voorstel indienen. 

 

2. Voorontwerp van BVR houdende het vergunnen van aanbieders van niet-

rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een 

handicap 

DOC/RC/2015/24.11/52 

Het comité geeft een principieel positief advies m.b.t. de voorliggende tekst, mits 

rekening zou worden gehouden met de artikelsgewijze opmerkingen infra. Het 

comité is evenwel niet tot een unaniem advies kunnen komen m.b.t. in artikel 7 

opgenomen bepaling, waarvoor de onderscheiden adviezen eveneens lager zijn 

opgenomen. 

 

- Artikel 2, 10°: Het comité adviseert de weglating van dit punt 10°. 

Enerzijds is de overeenkomst met een natuurlijke persoon voor het 

verlenen van praktische hulp vervat onder art. 2,1°. Anderzijds wenst het 

comité een overeenkomst met een rechtspersoon voor het verlenen van 

praktische hulp uit te sluiten van de vrijstelling van verplichte vergunning. 

Het comité acht het immers niet aangewezen om de toelating voor het 

verstrekken van de hier vermelde functie (praktische hulp) aan niet-

vergunde aanbieders te verstrekken, aangezien dan zou afgeweken worden 

van het principe om geen commerciële initiatieven toe te laten, zodat ook 

de kwaliteit van de dienstverlening kan worden gegarandeerd. Tenslotte 

kunnen eventuele betrokken aanbieders – die overigens vaak reeds onder 

vzw-vorm zijn ingericht - steeds een vergunning als aanbieder aanvragen. 

Wel is het comité het erover eens dat in een transitiefase de nodige 

overgangsmaatregelen moeten worden voorzien zodat lopende 

overeenkomsten van huidige PAB/PGB-budgethouders voor een bepaalde 

periode (bvb. een jaar) aanvaard kunnen blijven. Binnen deze periode 

zouden de betrokken budgethouders zich dan in regel kunnen stellen. 

Noot: het corresponderende art. 7, 2°, k) van het OBVR ‘Besteden’ (zie 

punt 2 supra) dient eveneens te worden weggelaten. 

 

- Art. 7: Het comité is terzake niet tot een unaniem advies kunnen komen 

aangezien het geen compromisformulering kon vinden voor de 

onderscheiden, ieder op zich legitieme bezorgdheden van de 

gebruikersgeleding enerzijds en de werkgeversgeleding anderzijds. De 

werkgeversgeleding is immers bezorgd dat de eventuele vastlegging door 

de minister van maximumbedragen voor de bijdrage in de woon- en 

leefkosten zou kunnen leiden tot moeilijkheden op het vlak van 

kostendekking, met name bij ontstentenis van duidelijkheid en perspectief 

inzake de toekomstige Vipa-betoelaging. De gebruikersgeleding wenst 

evenwel de mogelijkheid dat de minister maximumbedragen kan opleggen 
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inzake woon- en leefkosten in de regelgeving te behouden met het oog op 

de betaalbaarheid door de budgethouder. 
 

Hoewel de leden begrip kunnen opbrengen voor elkaars standpunt, wenst 

het comité een verdeeld advies te formuleren: 

De gebruikersgeleding kan zich akkoord verklaren met het voorliggende 

tekstvoorstel. 

De werkgeversgeleding vraagt dat de bepaling stopt na de woordgroep 

‘zoals vermeld in artikel 5’. 

 

- Art. 10: Het comité adviseert om de woordgroep “of aan zorgaanbieders 

die niet voldoen aan de vergunningsvoorschriften” te vervangen door de 

woordgroep “of aan zorgaanbieders die reeds een vergunning hebben en 

niet meer voldoen aan de vergunningsvoorschriften”. 

 

- Art. 12: Het comité adviseert om “twee jaar” te vervangen door “vijf 

jaar”.  

 

3. Bijblad bij de aangepaste Begroting 2015 

DOC/RC/2015/24.11/54 

Het comité verleent een unaniem gunstig advies aan de voorgelegde voorstellen 

tot begrotingsaanpassing. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

 

 

Jean-Pierre Van Baelen 

Voorzitter van het Raadgevend Comité 


