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Comitéuitgebrachttijdens zijn zitting d.d. 25Adviezenvan het Raadgevend
09-2012.
Geachteheer Bursens
Comité
vanwegehet Raadgevend
Getievehierbij de adviezenen bekommernissen
op
zijn
uitgebracht
Handicap,
een
met
Personen
voor
Agentschap
bij'het Vlaams
consuttatieronde
de
jt.,
m.b.t.
De
adviezen
zittingvan 25 septemberi te vinden.
nieten m.b.t. de voorgenomen
vaninzakehet tegemoetkomingenstetset,
werdenin afzondertijkebrievenopgenomen,
indexeringvan de werkingsmiddelen
Ookde
en ministerVandeurzenCourard
gericht
aan staatssecretaris
resp.
rechtstreeks
en
thuisbegeteiding
adviezenm.b.t. de ontwerpregelgeving
hutpwerdenvia eenafzonderlijkebrief aanu bezorgd.
toeganketijke
i.h.k.v. het Uitbreidingsbeleid
l. Adviesm.b.t. de verdeelsleutelPAB/PVC
2013
en
een meerderheids'
Het comitéwenstm.b.t. dezegetegenheid
nemen.
in
te
minderheidsstandpunt
a) lvteerderheidsstandPunt
werd in het
2A12'14d.d. 28-09'20111
lÁeerjarenptanning
ln de omzendbrief
voor minderen
convenants
PAB
gestetd
4o/4o-verdeetsteutet
dat de
vooruitzicht
2013niet
uitbreidingsbeteid
in 2012in het
zoatsgehanteerd
en meerderjarigen
meerzou Sehanteerdworden,geziende integratievan PAB-entCnZ-wachtlijsten.
Comitéis van oordeetdat de onmiddettijketoepassingvan de 80%
Het Raadgevend
in 2013te vroeg
verdeelsteutet
maatregeten dusde afschaffingvande 4A140
komt. Bij de toepassingrijzen er nogvele vragenzowetvanuit het standpuntvan
alsvanuithet standpuntvande wachtendeop Zorgin Natura(ZlN).
de PAB-vrager
Comitéom de afschaffingvan
Ompragmatischeredenenadviseerthet Raadgevend
1Verstuurdop 30-09-201
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met twee jaar, uit te
met eenjaar, en desgevatlend
verdeelsleutet
de 4O140
stetten.Dit uitstetmoettoelatenom een grondigeevatuatiete makenvan de
en inzicht te verschaffenin het
werkingvan de RegionatePrioriteitencommissies
van dezecommissies.Niet atleende gebruikersmaarook de
toekenningsbeteid
enkeleen optossing
zijn bevreesddat het huidigetoekenningsbeteid
voorzieningen
een
, waardoor Stukpreventieve
biedt voorde 'zeerdringendeaanvraagdossiers'
aanpakin de verdrukkingdreigtte komen.
comité benadruktdat het geenszinspleit voor afstet, wel voor
Het Raadgevend
uitstet in de tijd om atdusna evatuatievan de werkingvan de Regionale
richttijnen
te komentot duidetijkeop ervaringgebaseerde
Prioriteitencommissies
om 80%van het provinciatebudget(naaftrek van de V|PA-buffer)toe te wijzen ats
middetenhetzij via convenantsvoor diversevormenvan ZlN,
persoonsvolgende
pAB.
Dit uitstet moet de ledenvan de RegionatePrioriteitencommissies
iretzij via
ook toelatenom votdoendeervaringop te doenmet de bestaandewerkwijze'
van
de overgang
veeteerdan bruuskoverte Stappennaareen nieuwesystematÍek;
naarhet vottedignieuwestelselvan
overde 80%-werkwijze
de 40/4o-verdeting
Financieringgebeurthet best met respectvoor de werkbaarheid
Persoonsvotgende
voor de deetnemersaande RegionatePrioriteitencommissies.
ingenomendoor een onafhanketijkdeskundige
b) Minderheidsstandpunt,
ptàit
om de evatuatievanattevragen,ongeachtde
ervoàr
Eéntid van het comité
aardvan de gevraagdeondersteuning,op één tijn te brengenin functie van
pteit dit tid om zolang
Bovendien
dezetfdeprióriteitsiriteriai.f.v. dringendheid.
hetZorgwtaarte-imtrumentnogniet wordt toegepast,alte beschikbarebudgetten
zij het dat
ToeganketijkáHutpte verdetenvia het PAB-stetset,
Niet-Rechtstreeks
de
Aangezien
inkopen.
oókZINmoetenkunnen
hÍer-mee
Je nuOgetnouders
een
voor
kostprijs
gemiddelde
van de PVC'ssteuntop de
budgetÉoogte
inschatting),kan ,
vooáeninf (veeteerdan op een zorgzwaartegeretateerde
kunnenwordenvia
gehotpen
zulten
dat méér aanviagers
wordenaangenomen
bepaaldpercentage
een
kan
Eventueet
meergediffárentieerdePÁB-budgetten.
minder
'dringende'
voor
gereseÍVeerd
wórden
budgetten
vande beschikbare
tid.
dit
preventie,
atdus
i.f.v.
dossiers
2. Adviesm.b.t. het leeftijdsonafhanketijkhulpmiddelenbeleid
Comitéheeft akte genomenvan de geptandeoverdrachtvan het
Het Raadgevend
KOCnaarhet departementWVG.Het comitéwenstterzakede votgende
en vragenonderde aandachtte brengenvande minister:
bekommernissen
van de sectorbij aanpassingen
- Het comité pteit ervoordat de raadpteging
inzakehutpmiddeten(cf. inhoudvan de refertetijst;
aan de regetgeving
doorhet departementwVG
hoogtevande refertebedragen;...)ook
dat
gehandhaafd
zoubtijven,naaranalogievan het adviseringsmodel2
binnenhet VAPHwordt gehanteerd.
- Het comité pteit er tevênsvoor dat het Koc atduseen rot zou btijven
niet atteen
vervutlenUii de uitwerkingvan voormetdeontwerpregetgeving,
ookdoor
maar
VAPH,
het
IDB
van
dooreen btíjvendetink met de afdeting
van het
z cf. de peÍmanentewerkgroepIMB& UniversatDesignatssubcommissie
Comité.
Raadgevend
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de btijvendeparticipatieaande overlegforamet de sector(m.n. aande
permanente
werkgroepIMB& UDbinnenhet VAPHals aaneventueet
nieuwop te richten overtegforabinnenhet departementWVG).
Het comité is van oordeetdat de uitvoeringvan het hutpmiddetenbeteid
m.b.t. zowetpersonenmet een handicapats ouderenhet best binnenhet
en ervaring.
VAPHwordt gesitueerd,gelet op de aanwezigedeskundigheid
van de teeftijdsvoorwaarde
Dit veronderstettterzakeeen aanpassing
opgenomenin het VAPH-decreet.
voor de verdringingvan de doelgroep
Het comité wenstte waarschuwen
inzet van
ingevat
van teeftijdsonafhankelijke
'personenmet een handicap'
Debudgettendie thans
de leschikbaremiddeteninzakehutpmiddeten.
beschikbaarzijn voor pefsonenmet een handicapmogenniet aangewend
wordenvoor ouderen.

3. Adviesm.b.t. het ontwerp van wijzigend llrtB-besluitComitéonderschriifthet positieveadviesvan de permanente
Het Raadgevend
MateriëteBiistand& UniversalDesignm.b.t. de
werkgroeplndividuete
in het stuk DoclRcna1u75.wl38.
teruake,opEenomen
ontwerpregetgeving
lk dank u bij voorbaatom dezeadviezentevenste wittenovermakenaande
en Gezin.
Vtaarnseministervan Wetzijn,Votksgezondheid
Met de meestehoogachting
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MarleenDurnez
Comité
Voorzittervan het Raadgevend

