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Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 25-

09-2012.

Geachte heer Bursens

Getieve hierbij de adviezen en bekommernissen vanwege het Raadgevend Comité

bij'het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, uitgebracht op zijn

zitting van 25 septemberi jt., te vinden. De adviezen m.b.t. de consuttatieronde

van inzake het tegemoetkomingenstetset, en m.b.t. de voorgenomen niet-

indexering van de werkingsmiddelen werden in afzondertijke brieven opgenomen,

resp. gericht aan staatssecretaris Courard en minister Vandeurzen- Ook de

adviezen m. b.t. de ontwerpregelgeving thuisbegeteiding en rechtstreeks
toeganketijke hutp werden via een afzonderlijke brief aan u bezorgd.

l. Advies m.b.t. de verdeelsleutel PAB/PVC i.h.k.v. het Uitbreidingsbeleid
2013

Het comité wenst m.b.t. deze getegenheid een meerderheids' en
minderheidsstandpunt in te nemen.

a) lvteerderheidsstandPunt

ln de omzendbrief lÁeerjarenptanning 2A12'14 d.d. 28-09'20111 werd in het

vooruitzicht gestetd dat de 4o/4o-verdeetsteutet PAB en convenants voor minder-

en meerderjarigen zoats gehanteerd in 2012 in het uitbreidingsbeteid 2013 niet

meer zou Sehanteerd worden, gezien de integratie van PAB- ent CnZ- wachtlijsten.

Het Raadgevend Comité is van oordeet dat de onmiddettijke toepassing van de 80%

maatreget en dus de afschaffing van de 4A140 verdeelsteutet in 2013 te vroeg

komt. Bij de toepassing rijzen er nog vele vragen zowet vanuit het standpunt van

de PAB-vrager als vanuit het standpunt van de wachtende op Zorg in Natura (ZlN).

Om pragmatische redenen adviseert het Raadgevend Comité om de afschaffing van
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z cf. de peÍmanente werkgroep IMB & Universat Design ats subcommissie van het

Raadgevend Comité.

de 4O140 verdeelsleutet met een jaar, en desgevatlend met twee jaar, uit te

stetten. Dit uitstet moet toelaten om een grondige evatuatie te maken van de

werking van de Regionate Prioriteitencommissies en inzicht te verschaffen in het

toekenningsbeteid van deze commissies. Niet atleen de gebruikers maar ook de

voorzieningen zijn bevreesd dat het huidige toekenningsbeteid enkel een optossing

biedt voor de 'zeer dringende aanvraagdossiers' , waardoor een Stuk preventieve

aanpak in de verdrukking dreigt te komen.

Het Raadgevend comité benadrukt dat het geenszins pleit voor afstet, wel voor

uitstet in de tijd om atdus na evatuatie van de werking van de Regionale

Prioriteitencommissies te komen tot duidetijke op ervaring gebaseerde richttijnen

om 80% van het provinciate budget (na aftrek van de V|PA-buffer) toe te wijzen ats

persoonsvolgende middeten hetzij via convenants voor diverse vormen van ZlN,

iretzij via pAB. Dit uitstet moet de leden van de Regionate Prioriteitencommissies

ook toelaten om votdoende ervaring op te doen met de bestaande werkwijze'

veeteer dan bruusk over te Stappen naar een nieuwe systematÍek; de overgang van

de 40/4o-verdeting over de 80%-werkwijze naar het vottedig nieuwe stelsel van

Persoonsvotgende Financiering gebeurt het best met respect voor de werkbaarheid

voor de deetnemers aan de Regionate Prioriteitencommissies.

b) Minderheidsstandpunt, ingenomen door een onafhanketijk deskundige
Eén tid van het comité ptàit ervoàr om de evatuatie van atte vragen, ongeacht de

aard van de gevraagde ondersteuning, op één tijn te brengen in functie van

dezetfde prióriteitsiriteria i.f.v. dringendheid. Bovendien pteit dit tid om zolang

hetZorgwtaarte-imtrument nog niet wordt toegepast, alte beschikbare budgetten

Niet-Rechtstreeks Toeganketijká Hutp te verdeten via het PAB-stetset, zij het dat

Je nuOgetnouders hÍer-mee oók ZIN moeten kunnen inkopen. Aangezien de

budgetÉoogte van de PVC's steunt op de gemiddelde kostprijs voor een

vooáeninf (veeteer dan op een zorgzwaartegeretateerde inschatting), kan ,
worden aangenomen dat méér aanviagers gehotpen zulten kunnen worden via

meer gediffárentieerde PÁB-budgetten. Eventueet kan een bepaald percentage

van de beschikbare budgetten wórden gereseÍVeerd voor minder 'dringende'
dossiers i.f.v. preventie, atdus dit tid.

2. Advies m.b.t. het leeftijdsonafhanketijk hulpmiddelenbeleid

Het Raadgevend Comité heeft akte genomen van de geptande overdracht van het

KOC naar het departement WVG. Het comité wenst terzake de votgende

bekommernissen en vragen onder de aandacht te brengen van de minister:

- Het comité pteit ervoor dat de raadpteging van de sector bij aanpassingen

aan de regetgeving inzake hutpmiddeten (cf. inhoud van de refertetijst;

hoogte van de refertebedragen;...)ook door het departement wVG

gehandhaafd zou btijven, naar analogie van het adviseringsmodel2 dat

binnen het VAPH wordt gehanteerd.
- Het comité pteit er tevêns voor dat het Koc atdus een rot zou btijven

vervutlen Uii de uitwerking van voormetde ontwerpregetgeving, niet atteen

door een btíjvende tink met de afdeting IDB van het VAPH, maar ook door
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de btijvende participatie aan de overlegfora met de sector (m.n. aan de
permanente werkgroep IMB & UD binnen het VAPH als aan eventueet
nieuw op te richten overtegfora binnen het departement WVG).

- Het comité is van oordeet dat de uitvoering van het hutpmiddetenbeteid
m.b.t. zowet personen met een handicap ats ouderen het best binnen het
VAPH wordt gesitueerd, gelet op de aanwezige deskundigheid en ervaring.
Dit veronderstett terzake een aanpassing van de teeftijdsvoorwaarde

' opgenomen in het VAPH-decreet.
- Het comité wenst te waarschuwen voor de verdringing van de doelgroep

'personen met een handicap' ingevat van teeftijdsonafhankelijke inzet van
de leschikbare middeten inzake hutpmiddeten. De budgetten die thans
beschikbaar zijn voor pefsonen met een handicap mogen niet aangewend
worden voor ouderen.

3. Advies m.b.t. het ontwerp van wijzigend llrtB-besluit-

Het Raadgevend Comité onderschriift het positieve advies van de permanente
werkgroep lndividuete Materiëte Biistand & Universal Design m.b.t. de
ontwerpregetgeving teruake, opEenomen in het stuk DoclRc na1u75.wl38.

lk dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te witten overmaken aan de
Vtaarnse minister van Wetzijn, Votksgezondheid en Gezin.

Comité


