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28 juni 2012

Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens
zi jn zi t t ing d.d. 26-06-2012.

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 2ó juni jt., te vinden.

1. Bijkomende adviezen en bekommernissen n.a.v. het op 79 mei 2412
uitgebrachte advies m.b.t. het ontwerp van wijzigingsbesluit PAB

í.1 De permanente werkgroep Zorg ft Assistentie e(Z&A) en het Raadgevend
Comité werden in juni 7O12 in kennis gestetd van het standpunt van het
Kinderrechtencommissariaat m. b.t. de tewerkstelling van minderjarigen als
persoonlijk assistent in het kader van het PAB. De kinderrechtencommissaris
maakt in dit advies duidetijk voorbehoud voor het inzetten van minderjarigen
als persoontijk assistent, maar stuit deze aanstetting niet uit, zij het onder
duidetijke voorwaarden.

Het Raadgevend Comité bevestigt dat in het betang van de minderjarige zijn
tewerkstetting ats assistent zorgvuldig en juridisch correct moet vertopen. Het
moet hierbij steeds gaan over een tewerkstetting als jobstudent.

Bij een tewerkstetting ats assistent voor een derde (persoon niet behorende
tot zijn'naaste netwerk) is het van betang dat de voorwaardén van
tewerkstetling zeer duidetijk omschreven zijn in een schriftetijke
overeenkomst en dat hierop extern toezicht wordt georganiseerd. Aan de door
het Kinderrechtencommissariaat gestetde voorwaarden (zie punt 3.1 van het
standpunt ats bijtage 1) kan eenvoudig worden votdaan; zo dient nu reeds etke
budgethouder een kopij van de overeenkomst tê bezorgen aan het VAPH. Het
Raadgevend Comité deett het standpunt van de permanente werkgroep Z&A
van í9 juni 2012 dat om behoorlijk en systematisch toezicht uit te oefenen op
de arbeidsovereenkomst geen bestuitwijziging nodig is maar dat het wel
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aangewezen is dat de teidend ambtenaar de uitvoeringsrichttijnen PAB aanpast
om aldus het vereiste toezicht op de tewerkstettingsvoorwaarden van de
minderjarigen te garanderen.

De tewerkstetting van een minderjarige ats assistent in famitieverband (voor

ouders, broer of zus, of voor iemand van zijn naaste netwerk zoals tante,
oom, grootouder,... ) is (juridisch) deticater. Dit mag er votgens het Comité
evenwet niet toe teiden dat een dergetijke tewerkstelling niet mogetijk zou
zijn. Het Raadgevend Comité onderschrijft het voorstel van de permanente
werkgroep Z&A d.d. 19 juni jt. om in diatoog met de administratie te
onderzóeken op wetke wijze de waarborgen en voorwaarden kunnen worden
gecreëerd om -zoats door de kinderrechtencommissaris gestetd in punt 3.2 en
3.3 van zijn advies- het betang van de minderjarige te waarborgen bij een
tewerkstetting in fami lieverband.

1.2 Artiket 1 van het ontwerp van wijzigingsbesluit PAB bepaatt o.m.: "Er kan
geen PAB toegekend worden ten behoeve van minderjarigen die onder
toezicht van het comité bijzondere jeugdzorg staan of door de jeugdrechtbank
geptaatst werden." Het Raadgevend Comité is van oordeet dat plaatsing door
de jeugdrechtbank enerziids en het onder toeÍcht staan van het comité
pijzondere jeugdzorg bezwaartijk van dezetfde orde zijn, aangezien stechts
het eerste geval een verptichtend karakter heeft. Bovendien is de term 'onder
toezicht' veet ruimer dan 'geplaatst'. Het comité meent dat de criteria voor
uitstuiting van een PAB bij tussenkomst van Jeugdrechtbank en Comité veel
strikter en genuanceerder moeten worden omschreven om te vermijden dat
een bepaatde categorie van jongeren ten onrechte zou worden uitgestoten van
het recht op PAB. ln dit verband dient tevens te worden onderzocht of, in het
kader van de bescherming van de persoontijke tevenssfeer, het VAPH het recht
heeft om gegevens mbt tussenkomst van Bijzondere Jeugdzorginstanties op te
vragen

2. Advies m.b.t. het ontwerp van wijzigingsbesluit Vrijetijdszorgorganisaties

Aangezien de permanente werkgroep Z&A zich (na een eerste bespreking op 19
juni jt.) opnieuw over deze materie zat buigen op 29 juni, wenst het comité m.b.t.
de voorgenomen maatregeten (cf. extra subsidiëring ten betope van het maximaal
voorziene bedrag op voorwaarde dat de organisatie 30 trajectbegeteidingen
realiseert) atvast de volgende fundamentete bekommernissen te formuteren:

- Het comité acht het essentieel aat bij de uitwerking van de
trajectbegeteiding uitgegaan wordt van de vraag van de petrokken persoon
met een handicap zetf. Het comité heeft atdus bedenkingen bij de
voorziene definitie van 'duurzame inctusieve vrijetijdsbesteding', nt. ats
"tidmaatschap van een organisatie die niet door het Vtaams Agentschap
voor Personen met een handicap wordt gefinancierd of een structurete
participatie aan activiteiten van sportieve, artistieke of socio-cutturele
aard." Het comité vestigt er de aandacht op dat de Ínclusie-eis a a-priori
een aantal trajectmogetijkheden uitstuit én dat een inctusieve oplossing
voor een heet wat aantal gebruikers hoe dan ook niet haalbaar zat zijn.
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- omdat het vereiste quotum van 30 trajecten - zeker voor reatisatie in 2012

- ats te hoog wordt ingeschat, wordt gepteit voor het instetten van een

groeipad, teneinde de opstart van de nieuwe maatregel voor de

organisaties te facititeren. Atdus kan de verkenning van nieuwe

methodieken door de organisaties worden gehonoreerd'

- Er moet bovendien vermeden worden dat de moeitijkst begeleidbare

personen met een handicap (bvb. personen met zware zorgnoden) uit de

boot zouden vatlen, doordat de vrijetijdszorgorganisaties de voorkeur

zouden geven aan'eenvoudig te realiseren traiecten'teneinde het

quotum van 30 zeker te bereiken. Het comité vraagt nader te onderzoeken

hse dit kan worden vermeden. Daarbij kan gedacht worden aan het

uitwerken van kwatiteitscriteria (waarbij een tager aantal reatisaties toch

aanteiding kan geven tot de vottedige extra subsidie rekening houdend met

de aard van het gereatiseerde traiect enlof het aantonen van de

geleverde inspanningen om een traject te reatiseren)'

3. Bekommernis m.b.t. de invoering van de integrale toegangspoort per I

januari 2013 voor een pilootregio'
Het comité onderschrijft de bekommernis, aangebracht door de permanente

werkgroep lntegrate Jeugdhutp (lJH) tijdens ziJn vergadering van 22 juni jt.

Zowet de permanente werkgroep ats het comite wensen een grote (uitdrukketijk

door de gebruikers- en vooàeningengetedingen gedeetde) bezorgdheid -uit te

ipret<en óver de invoering van de integrate toegangspoort p9-r J 
januari 2013 voor

eln pitootregio. Deze beárgdheid beireft met name de veitigheid van de kaders

waaibinnen ín die regio aan hutpvertening zal moeten worden gedaan.

Daar er op dit mo*eít voorat viagen zijn en nauwetijks antwoorden, wordt

levreesa voor chaos met mogetijÈ rechisonzekerheid voor de gebruikers en de

ioorzieningen. Het VAPH woidt ian ook verzocht om voor deze overgangsfase een

tolerant fJder te scheppen waar gebruikers en voorzieningen niet worden

afgerekend op te verwachten beslissingen die niet of onvotdoende gevat zijn door

de regelgeving in wording.
Het cómïté reátiseert dcïr dat het ook voor het VAPH niet eenvoudig zalzijn

omdat het in die periode twee sporen zal moeten votgen, het huidige en hetgene

àut nóg in ontwik'keting is. Het zou uitermate pijntiik zijn als omwitte van de grote

óÀàuiOàijfneden gebriikers en voorzieningen rechten vertiezen en/of financiëte

katers optopen.

4. Eerste reflecties n.a.v. het Colloquium 'Een inclusieve samenleving in 2020'

van6enTjuni
Het comité heeft, in afwachting van de nadere bespreking van de resultaten van

dit col.toquium op de zitting van september, atvast de volgende.bekommernissen

geformuleèrd:
- De deetname aan het cottoquium bteef hoofdzaketijk beperkt tot actoren

uit de sector van personen met een handicap. ln die zin is op de

tweedaagse geen ruim maatschappetijk debat gevoerd. wet bteek over de

grote tijnenÀchting waaraan de komende jaren moet gewerkt worden bii

de deetnemers een gemeenschappetijke consensus te zijn. In die zin is met

het cottoquium een betangrijk'momentum' gecreëerd dat ats

referentiepunt moet worden beschouwd voor verdere acties/projecten de

komende jaren. Betangrijke handvatten voor het nader te voeren ruimer
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debat zijn o.m. de uitvoering van het VN-Verdrag en de defederatÍsering
van wetzijnsbevoegdheden.

- Met het oog op de reatisatie van inctusiedoetsteltingen, meent het comité
dat de sector personen met een handicap een essentiëte rol als motor
moet btiiven speten. Het Raadgevend Comité vindt het bijzonder
betangrijk dat Getijke Kansen Vtaanderen de door de sector gedragen visie
m.b.t. personen met een handicap op een adequate manier integreert in
de eigen initiatieven.

lk dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te witlen overmaken aan de
Vtaamse trlinister van Welzijn, Votksgezondheid en Gezin.

Met de meeste hoogachting

Voorzitter van het Raadgevend Comité


