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Adviesvan het RaadgevendComité uitgebrachttijdens zijn zitting d.d. 25-092012 inzake de consultatieronde omtrent de Wet van 27 februari 1987.

Mijnheer de staatssecretaris

Medeop initiatief van de heer LaurentBursens,leidendambtenaarvan het Vlaams
Agentschapvoor Personenmet een Handicap(\/APH),die u eveneenshad
omtrent het stelsetvan
inzakede consuttatieronde
aangeschreven
tegemoetkomingenvoor personenmet een handicap,heeft het Raadgevend
Comité van het VAPHuw vraag besprokenop de zitting van 25 september. Naast
de adviezendie vete andereorganisatiesafzondertijkzuttenindienen,wenst het
standpunt
Comitévan het VAPHuitdrukketijkeen gemeenschappetijk
Raadgevend
in te nemen,dat hieronderwordt weergegeven:

is het bijzonder
1. Bij de besprekingvan het stetse[van tegemoetkomingen
in de samenteving
tendens
atgemene
met
de
houden
te
rekening
bétangrijkom
en in het beteid,zowetinternationaalals in eigentand, waarbij men eryan
uitgaat dat etke persoonzetf moet voorzien in de eigen tevensbehoeftenen
wordt dan
via (specifieke)wetzijnsvoorzieningen
basiszorg.Ondersteuning
eigenaan handicapen zat in deze
gericht óp (specifieke)ondersteuningsnoden
éontext niei'een of anderevorm van tiijkomendinkomen-in naturabetekenen. Reëtekostenvan wonen, vorming, dagetijksezqrg...worden in
Bij deze ontwikkelingenis het meer
rekenihggebrachtop het basisinkomen.
voldoendehoog
dan ooif van belangom eroverte waken dat het basisinkomen
leven
kwatiteitsvol
een
te
stelten
in
staat
persoon
handicap
met een
is om de
te leiden.
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2. Recentwetenschappetijkonderzoekltoont aan dat in de regel de
tegemoetkoming,zetfsaangevuldmet de
inkomensvervangende
die hiervoornochtansniet bedoeldis, niet votstaan
integratietegemoetkoming
van de personenmet een handicapte
om de kostenvoor de basisbehoeften
dekken, laat staan dat het hen zou toetaten een adequaatgeïntegreerden
kwatitatief teven te laten leiden. Het comité bektemtoontdat de
uitdrukketijkbedoetdis om de niet-becijferbare
integratietegemoetkoming
te kunnen
meerkosteningevolgede verminderingvan zetfredzaamheid
dat de
opvangen.Het raadgevendcomité vindt het onaanvaardbaar
tegemoetkomingabsotuutonvotdoendeis waardoorde
inkomensvervangende
integratietegemoetkomingmede moet worden ingezet om de basisbehoeften
te dekkenen de persoonmet een handicapover onvoldoendemiddeten
beschiktom de meerkosteneigenaan de handicapte dragen.Het voorzienin
is dan ook een absotutevereiste.
een votdoendehoge basistegemoetkoming
Comitébenadrukttevensdat vele personenmet een handicap
3. Het Raadgevend
geen mogetijkhedenhebbenof krijgen om via arbeidin het eigeninkomente
voorzien.Vete personenmet een handicapkunnenatdusgeen reseryes
aanleggenom moeitijkeperiodesin hun levenfinancieelte overbruggen.In dit
perspectief moet er extra gewaaktworden dat het basisinkomendat aan etke
persoonmet een handicapzou moeten gewaarborgdzijn, votdoendehoog is.
van personenmet ernstigehandicaperg laag
. Dat de tewerksteltingsgraad
'btiift, heeft zeker temaken met vooroordelenen hei gebrekaan kansendie
personenmet een handicapop de arbeidsmarktkrijgen. Deetskan de lage
tewerkstetlingsgraadook verklaardworden door het strikte karakter van het
voor de
(enigszins
arbitraire)criterium van verminderdverdienvermogen
tegemoetkoming,waardoorde
toekenningvan de inkomensvervangende
persoonmet een handicapniet wordt gestimuteerdom inkomenuit arbeidte
verweryen. Het RaadgevendComité pleit aldusvoor een stetselwaarin
deettijdsearbeid combineerbaaris met een inkomensvervangende
tegemoetkoming.
4. Het Raadgevend
Comitévraagt ook bijzondereaandachtvoor een goede
evatuatie,gesteundop een
indicatiestetting.Hierbij is een muttidisciptinaire
duidetijkedefinitie van handicap,noodzaketijki.p.v. een eenzijdigmedische
aanpak. Het hanterenvan objectieve metingenvia een gefundeerd
naire
nstrumentariumzaI een adequatemuttidiscipti
zorgzwaarte-i
indicatiestettingmogetijkmaken,waardooreen rechtvaardigevaststettingvan
mogetijkis. Het comité dringt
de hoogtevan de (integratie)tegemoetkoming
die in
aan op een vergetijkingen evatuatievan de diverseinschatingssystemen
het kadervan diverseproceduresworden gehanteerdmet het oog op optimate
ondertingeafstemming.
:
moet zekerworden
5. Eenwijzigingvan het huidigetegemoetkomingsstetset
overwogen.Voorafgaandonderzoek,een grondigevoorbereidingen overteg
met de verschitlendeactorenis hierbij noodzakelijk.Tevensis het een
absolutevoorwaardedat het beschikbarebudgetvotdoendewordt
opgetrokkenom bovenstaandebekommernissente waarborgen.
1 Handitab:effectiviteit van de inkomensvervangende
en
integratietegemoetkomingen,
LUCAS,september2012
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Comité
lk dank u bij voorbaatom met de bedenkingenvan het Raadgevend
van
dit
dossier
uitwerking
de
verdere
houden
bij
rekeningte witlen

Met de meestehoogachting

Voorzitter van het RaadgevendComité

