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Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 25-09-

2012 inzake de consultatieronde omtrent de Wet van 27 februari 1987.

Mij nheer de staatssecretaris

Mede op initiatief van de heer Laurent Bursens, leidend ambtenaar van het Vlaams

Agentschap voor Personen met een Handicap (\/APH), die u eveneens had

aangeschreven inzake de consuttatieronde omtrent het stelset van

tegemoetkomingen voor personen met een handicap, heeft het Raadgevend

Comité van het VAPH uw vraag besproken op de zitting van 25 september. Naast

de adviezen die vete andere organisaties afzondertijk zutten indienen, wenst het

Raadgevend Comité van het VAPH uitdrukketijk een gemeenschappetijk standpunt

in te nemen, dat hieronder wordt weergegeven:

1. Bij de bespreking van het stetse[ van tegemoetkomingen is het bijzonder
bétangrijk om rekening te houden met de atgemene tendens in de samenteving
en in het beteid, zowet internationaal als in eigen tand, waarbij men eryan
uitgaat dat etke persoon zetf moet voorzien in de eigen tevensbehoeften en
basiszorg. Ondersteuning via (specifieke) wetzij nsvoorzieningen wordt dan
gericht óp (specifieke) ondersteuningsnoden eigen aan handicap en zat in deze
éontext niei'een of andere vorm van tii jkomend inkomen -in natura-
betekenen. Reëte kosten van wonen, vorming, dagetijkse zqrg... worden in
rekenihg gebracht op het basisinkomen. Bij deze ontwikkelingen is het meer
dan ooif van belang om erover te waken dat het basisinkomen voldoende hoog
is om de persoon met een handicap in staat te stelten een kwatiteitsvol leven
te leiden.



2.
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Recent wetenschappetijk onderzoekl toont aan dat in de regel de
inkomensvervangende tegemoetkoming, zetfs aangevuld met de
integratietegemoetkoming die hiervoor nochtans niet bedoeld is, niet votstaan
om de kosten voor de basisbehoeften van de personen met een handicap te
dekken, laat staan dat het hen zou toetaten een adequaat geïntegreerd en
kwatitatief teven te laten leiden. Het comité bektemtoont dat de
integratietegemoetkoming uitdrukketijk bedoetd is om de niet-becijferbare
meerkosten ingevolge de vermindering van zetfredzaamheid te kunnen
opvangen. Het raadgevend comité vindt het onaanvaardbaar dat de
inkomensvervangende tegemoetkoming absotuut onvotdoende is waardoor de
integratietegemoetkoming mede moet worden ingezet om de basisbehoeften
te dekken en de persoon met een handicap over onvoldoende middeten
beschikt om de meerkosten eigen aan de handicap te dragen. Het voorzien in
een votdoende hoge basistegemoetkoming is dan ook een absotute vereiste.

Het Raadgevend Comité benadrukt tevens dat vele personen met een handicap
geen mogetijkheden hebben of krijgen om via arbeid in het eigen inkomen te
voorzien. Vete personen met een handicap kunnen atdus geen reseryes
aanleggen om moeitijke periodes in hun leven financieel te overbruggen. In dit
perspectief moet er extra gewaakt worden dat het basisinkomen dat aan etke
persoon met een handicap zou moeten gewaarborgd zijn, votdoende hoog is.

. Dat de tewerksteltingsgraad van personen met ernstige handicap erg laag
'btiift, heeft zeker temaken met vooroordelen en hei gebrek aan kansen die
personen met een handicap op de arbeidsmarkt krijgen. Deets kan de lage
tewerkstetlingsgraad ook verklaard worden door het strikte karakter van het
(enigszins arbitraire) criterium van verminderd verdienvermogen voor de
toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming, waardoor de
persoon met een handicap niet wordt gestimuteerd om inkomen uit arbeid te
verweryen. Het Raadgevend Comité pleit aldus voor een stetsel waarin
deettijdse arbeid combineerbaar is met een inkomensvervangende
tegemoetkoming.

Het Raadgevend Comité vraagt ook bijzondere aandacht voor een goede
indicatiestetting. Hierbij is een muttidisciptinaire evatuatie, gesteund op een
duidetijke definitie van handicap, noodzaketijk i.p.v. een eenzijdig medische
aanpak. Het hanteren van objectieve metingen via een gefundeerd
zorgzwaarte-i nstrumentarium zaI een adequate muttidiscipti nai re
indicatiestetting mogetijk maken, waardoor een rechtvaardige vaststetting van
de hoogte van de (integratie)tegemoetkoming mogetijk is. Het comité dringt
aan op een vergetijking en evatuatie van de diverse inschatingssystemen die in
het kader van diverse procedures worden gehanteerd met het oog op optimate
ondertinge afstemming. :

5. Een wijziging van het huidige tegemoetkomingsstetset moet zeker worden
overwogen. Voorafgaand onderzoek, een grondige voorbereiding en overteg
met de verschitlende actoren is hierbij noodzakelijk. Tevens is het een
absolute voorwaarde dat het beschikbare budget votdoende wordt
opgetrokken om bovenstaande bekommernissen te waarborgen.

1 Handitab: effectiviteit van de inkomensvervangende en
integratietegemoetkomingen, LUCAS, september 201 2
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lk dank u bij voorbaat om met de bedenkingen van het Raadgevend Comité
rekening te witlen houden bij de verdere uitwerking van dit dossier

Met de meeste hoogachting

Voorzitter van het Raadgevend Comité


