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28juni 2012
Adviezen en bekommernissenvan het RaadgevendComité uitgebracht tijdens
zijn zitting d.d. 26-06-2012.
Geachte heer Bursens

vanwegehet Raadgevend
Comité
Getievehierbij de adviezenen bekommernissen
voor Personenmet een Handicap,uitgebrachtop zijn
bij het VlaamsAgentschap
zittingvan2ó juni jt., te vinden.
n.a.v. het op 79 mei 2412
1. Bijkomendeadviezenen bekommernissen
uitgebrachteadvies m.b.t. het ontwerp van wijzigingsbesluitPAB
í.1 Depermanente
werkgroepZorgft Assistentie
e(Z&A)en het Raadgevend
Comitéwerdenin juni 7O12in kennisgestetdvan het standpuntvan het
als
m.b.t. de tewerkstelling
vanminderjarigen
Kinderrechtencommissariaat
persoonlijkassistentin het kadervan het PAB.Dekinderrechtencommissaris
voorhet inzettenvanminderjarigen
maaktin dit adviesduidetijkvoorbehoud
niet uit, zij het onder
als persoontijkassistent,maarstuitdezeaanstetting
duidetijkevoorwaarden.
Het Raadgevend
Comitébevestigtdat in het betangvan de minderjarigezijn
tewerkstettingatsassistentzorgvuldigen juridischcorrect moet vertopen.Het
als jobstudent.
moet hierbij steedsgaanovereentewerkstetting
Bij een tewerkstettingatsassistentvoor een derde (persoonniet behorende
tot zijn'naastenetwerk)is het van betangdat de voorwaardénvan
zijn in een schriftetijke
tewerkstetlingzeer duidetijk omschreven
Aande door
overeenkomsten dat hieropextern toezichtwordt georganiseerd.
gestetdevoorwaarden(zie punt 3.1 van het
het Kinderrechtencommissariaat
standpuntats bijtage 1) kan eenvoudigwordenvotdaan;zo dient nu reedsetke
tê bezorgenaan het VAPH.Het
budgethoudereen kopij van de overeenkomst
permanente
werkgroepZ&A
deett
het
standpunt
van
de
Raadgevend
Comité
juni
toezichtuit te oefenenop
van í9
2012dat om behoorlijken systematisch
geenbestuitwijzigingnodigis maardat het wel
de arbeidsovereenkomst
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PABaanpast
is dat de teidendambtenaarde uitvoeringsrichttijnen
aangewezen
van
om aldushet vereistetoezichtop de tewerkstettingsvoorwaardende
te garanderen.
minderjarigen
(voor
vaneen minderjarigeatsassistentin famitieverband
Detewerkstetting
tante,
zoals
netwerk
zijn
naaste
van
ouders,broerof zus,of vooriemand
oom,grootouder,...
) is (juridisch)deticater.Dit mager votgenshet Comité
evenwetniet toe teidendat eendergetijketewerkstellingniet mogetijkzou
Comitéonderschrijfthet voorstelvan de permanente
zijn. Het Raadgevend
werkgroepZ&Ad.d. 19juni jt. om in diatoogmet de administratiete
onderzóekenop wetkewijze de waarborgenen voorwaardenkunnenworden
gestetdin punt 3.2 en
gecreëerdom -zoatsdoorde kinderrechtencommissaris
bij een
waarborgen
te
minderjarige
de
van
het
betang
van
zijn
advies3.3
tewerkstettingin familieverband.
PABbepaatto.m.: "Er kan
1.2 Artiket1 van het ontwerpvanwijzigingsbesluit
die onder
geenPABtoegekendwordenten behoevevan minderjarigen
jeugdrechtbank
jeugdzorg
de
of
door
staan
toezichtvan het comitébijzondere
plaatsing
door
dat
Comitéis van oordeet
geptaatstwerden."Het Raadgevend
de jeugdrechtbankenerziidsen het ondertoeÍcht staanvan het comité
stechts
pijzonderejeugdzorgbezwaartijkvandezetfdeordezijn, aangezien
is
term
de
'onder
heeft.
Bovendien
geval
karakter
eenverptichtend
het eerste
voor
de
criteria
toezicht'veet ruimerdan 'geplaatst'.Het comitémeentdat
en Comitéveel
van Jeugdrechtbank
uitstuitingvan een PABbij tussenkomst
vermijdendat
te
om
worden
omschreven
genuanceerder
moeten
en
strikter
van
jongeren
uitgestoten
worden
zou
ten
onrechte
een bepaatdecategorievan
het
in
of,
het recht op PAB.ln dit verbanddient tevenste wordenonderzocht
het VAPHhet recht
tevenssfeer,
vande persoontijke
kadervan de bescherming
op te
van BijzondereJeugdzorginstanties
heeft om gegevensmbt tussenkomst
vragen
Vrijetijdszorgorganisaties
2. Adviesm.b.t. het ontwerpvan wijzigingsbesluit
Aangeziende permanentewerkgroepZ&Azich (na een eerstebesprekingop 19
juni jt.) opnieuwoverdezemateriezat buigenop 29 juni, wensthet comitém.b.t.
ten betopevan het maximaal
(cf. extrasubsidiëring
maatregeten
de voorgenomen
30 trajectbegeteidingen
dat de organisatie
voorzienebedragop voorwaarde
te formuteren:
bekommernissen
realiseert)atvastde volgendefundamentete
de
van
- Het comité acht het essentieelaat bij de uitwerking
petrokken
persoon
trajectbegeteidinguitgegaanwordt van de vraagvan de
bij de
met een handicapzetf. Het comitéheeftatdusbedenkingen
nt. ats
vrijetijdsbesteding',
inctusieve
van
'duurzame
voorzienedefinitie
Agentschap
het
Vtaams
niet
door
"tidmaatschapvan een organisatiedie
of eenstructurete
met eenhandicapwordt gefinancierd
voor Personen
participatieaanactiviteitenvansportieve,artistiekeof socio-cutturele
a a-priori
aard." Het comitévestigter de aandachtop dat de Ínclusie-eis
oplossing
een
inctusieve
dat
én
uitstuit
eenaantaltrajectmogetijkheden
voor een heetwat aantalgebruikershoe dan ook niet haalbaarzat zijn.
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omdat het vereistequotumvan 30 trajecten- zekervoor reatisatiein 2012
een
- atste hoogwordt ingeschat,wordt gepteitvoor het instettenvan
groeipad,teneindede opstartvan de nieuwemaatregelvoorde
organisatieste facititeren. Atduskande verkenningvan nieuwe
methodiekendoor de organisatieswordengehonoreerd'
Er moet bovendienvermedenwordendat de moeitijkstbegeleidbare
uit de
personenmet eenhandicap(bvb.personenmet zwarezorgnoden)
de voorkeur
boot zoudenvatlen,doordatde vrijetijdszorgorganisaties
het
traiecten'teneinde
zoudengevenaan'eenvoudigte realiseren
te
onderzoeken
nader
quotumvan 30 zekerte bereiken.Het comitévraagt
hse dit kanwordenvermeden.Daarbijkangedachtwordenaanhet
uitwerkenvan kwatiteitscriteria(waarbijeen tageraantalreatisatiestoch
aanteidingkangeventot de vottedigeextra subsidierekeninghoudendmet
traiect enlof het aantonenvan de
de aardvan het gereatiseerde
om eentraject te reatiseren)'
geleverdeinspanningen

per I
m.b.t. de invoeringvan de integraletoegangspoort
3. Bekommernis
januari 2013voor een pilootregio'
Het comité onderschrijftde bekommernis,aangebrachtdoorde permanente
van 22 juni jt.
(lJH)tijdensziJnvergadering
werkgroeplntegrateJeugdhutp
Zowetde permanentewerkgroepats het comitewenseneen grote (uitdrukketijk
te
gedeetde)bezorgdheid
en vooàeningengetedingen
doorde gebruikers-uit voor
januari
2013
p9-r
ipret<enóver de invoeringvan de integratetoegangspoort J
eln pitootregio.Dezebeárgdheid beireft met namede veitigheidvan de kaders
zal moetenwordengedaan.
waaibinnenín die regioaanhutpvertening
wordt
Daarer op dit mo*eít vooratviagenzijn en nauwetijksantwoorden,
gebruikers
en de
de
voor
rechisonzekerheid
levreesavoor chaosmet mogetijÈ
een
overgangsfase
voor
deze
om
verzocht
ook
ian
ioorzieningen.Het VAPHwoidt
worden
niet
voorzieningen
gebruikers
en
waar
tolerant fJder te scheppen
gevatzijn door
die niet of onvotdoende
afgerekendop te verwachtenbeslissingen
in wording.
de regelgeving
dcïr dat het ookvoor het VAPHniet eenvoudigzalzijn
reátiseert
Het cómïté
hetgene
omdat het in die periodetwee sporenzal moetenvotgen,het huidigeen
de grote
van
omwitte
pijntiik
als
zijn
àut nógin ontwik'ketingis. Het zou uitermate
financiëte
en/of
vertiezen
rechten
gebriikersen voorzieningen
óÀàuiOàijfneden
katersoptopen.
in 2020'
4. Eerstereflectiesn.a.v. het Colloquium'Eeninclusievesamenleving
van6enTjuni
vande resultatenvan
Het comitéheeft, in afwachtingvande naderebespreking
op de zittingvanseptember,atvastde volgende.bekommernissen
dit col.toquium
geformuleèrd:
- Dedeetnameaan het cottoquiumbteef hoofdzaketijkbeperkttot actoren
uit de sectorvan personenmet eenhandicap.ln die zin is op de
debatgevoerd.wet bteekoverde
geenruim maatschappetijk
tweedaagse
grote tijnenÀchting waaraande komendejaren moet gewerktwordenbii
te zijn. In die zin is met
consensus
eengemeenschappetijke
de deetnemers
gecreëerd
dat ats
het cottoquiumeenbetangrijk'momentum'
de
acties/projecten
verdere
voor
referentiepuntmoet wordenbeschouwd
ruimer
te
voeren
handvattenvoorhet nader
komendejaren. Betangrijke
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en de defederatÍsering
debatzijn o.m. de uitvoeringvanhet VN-Verdrag
vanwetzijnsbevoegdheden.
meent het comité
Met het oogop de reatisatievan inctusiedoetsteltingen,
rol als motor
essentiëte
personen
een
handicap
met
een
de
sector
dat
bijzonder
het
vindt
Comité
moet btiiven speten.Het Raadgevend
visie
de doorde sectorgedragen
Vtaanderen
betangrijkdat GetijkeKansen
m.b.t. personenmet een handicapop eenadequatemanierintegreertin
de eigeninitiatieven.

lk danku bij voorbaatom dezeadviezentevenste witlen overmakenaande
en Gezin.
Vtaamsetrlinistervan Welzijn, Votksgezondheid
Met de meestehoogachting

Comité
Voorzittervan het Raadgevend

