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Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 26-11· 
2013 m.b.t. het voorontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende 
financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap 

Geachte heer Dewulf 

Gelieve hierbij het advies vanwege het Raadgevend Comité bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap m.b.t. het voorontwerp van decreet 
van persoonsvolgende financiering (PVF)1

, uitgebracht op zijn zitting van 26 
november jl., te vinden. 

Het Raadgevend Comité wenst zijn advies terzake op te delen in twee luiken. 

Het eerste luik omvat enerzijds voorstellen tot rechtstreekse wijzigingen in de 
tekst van het decreet en anderzijds een aantal inhoudelijke opmerkingen bij het 
decreet. 
In het tweede luik geven we een aantal bekommernissen en aandachtspunten mee 
In het kader van de te ontwikkelen toekomstige ultvoeringsbesluften. 

Algemeen gesteld kan het comité zich akkoord verklaren met de inhoud van het 
voorontwerp van decreet. 

1. Mogelijke tekstwijzigingen en opmerkingen m.b.t. het voorontwerp 
van decreet 

a. Tekstaanpassingen 
Art. 3, derde lid: Het comité adviseert de tussenvoeging van de woorden 
"rechtstreekse en" tussen de woordgroep "financiering van de" en "niet 
rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning". Het gaat hier immers 
om de zorg en ondersteuning in trap 2 van het PVF -concept. 

1 In de versie zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 12 juli 2013, 
l.f.v. aclvisering door de SAR WGG, de SERV, en de Raad van State op voorwaarde dat het 
voorontwerp niet wordt gewijzigd door voonnelde adviezen. 
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Art. 3, vijfde lid: Het comité vraagt om de woordgroep "zowel het 
baslsondersteuningsbudget als" te schrappen aangezien het 
basisondersteuningsbudget als een recht wordt geconcipieerd en derhalve 
niet aan een programmatie onderhevig kan zijn. 

Art. 10, eerste lid: Het comité vraagt dat een bepaling zou worden 
toegevoegd zodat de Vlaamse Regering modaliteiten kan opstellen met het 
oog op een vlotte overgang van voucher naar cash en vice versa. 

Hoofdstuk 6 (Regie van de zorg): binnen deze afdeling dient ook een 
bepaling te worden opgenomen inzake zorgvraagregistratie. 

Nieuwe wijzigingsbepaling (in te voegen tussen de artikels 35 en 43): Het 
comité is van oordeel dat de uitsluiting van persoonlijke assistenten om te 
voldoen aan de bijzondere voorwaarden teneinde thuiszorgbegeleiding te 
kunnen realiseren (zoals geregeld in het decreet 18-07·2008 betreffende 
de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg), óók van toepassing moet 
zijn op assistentie die in het kader van PVF zal worden verleend. Dit kan 
worden geregeld op basis van art. 10 van voormeld decreet dat de 
Vlaamse Regering toelaat om bepaalde categorieën uit te zonderen. Aldus 
kan worden vermeden dat het toekomstige equivalent van de persoonlijk 
assistent in het PVF-stelsel strafbaar zou zijn bij het uitoefenen van 
voormelde begeleiding. 

b. Opmerkingen 
Artikel 2, 7°: Het comité stelt zich de vraag of de definitie van niet 
rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning betekent dat het 
toegekende budget voor deze zorg exclusief inzetbaar is in cirkel 5. Dit 
kan niet de bedoeling zijn van de decreetgever gezien de visie op 
vermaatschappelijking van zorg. Het comité is sterk overtuigd van de 
noodzaak dat het budget vanuit het VAPH, zoals vandaag in het PAB, moet 
kunnen gebruikt worden om de ondersteuningsbronnen vanuit alle cirkels 
te faciliteren of te organiseren. 

Art. 6: Het comité is van oordeel dat de ondersteuning die een persoon 
geniet in het kader van het baslsondersteuningsbudget niet mag wegvallen 
bij de overstap naar trap 2. De persoon met een handicap moet de 
toegekende middelen in het kader van trap 2 ook kunnen blijven besteden 
aan de noodzakelijke ondersteuning in het kader van de eerste trap. Voor 
het Raadgevend Comité is dit basisprincipe inzake uitbreiding van de 
budgetbesteding een conditio sine qua non. 

Art. 10, tweede lid: Het comité gaat ervan uit dat de hier vermelde groep 
minderjarigen dezelfde zou zijn als de groep die thans wordt bedoeld in 
artikel 2 van het PAS-besluit 15-12-2000. 

Art. 10, derde lid: Het comité vraagt een afstemming van deze bepaling 
zodat deze overeenstemt met de relevante bepalingen uit de Wet van 17 
maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en 
tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de 
menselijke waardigheid, en uit het Decreet Integrale Jeugdhulp van 3 juli 
2013. Het comité is bezorgd dat bepaalde (categorieën) van personen met 
een handicap ten onrechte zouden worden uitgesloten van toegang tot het 
cashbudget. 
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Art. 16, derde lid: Het comité is het er principieel over eens dat een 
toewijzingsmechanisme vereist is i.f.v. prioritaire toekenningen. De vraag 
is evenwel of de huidige bepaling kan volstaan als rechtsbasis voor de 
Invoering van een eventueel alternatief mechanisme dan diegene die 
thans beschreven staat. 

2. Bekommernissen i.f. v. de toekomstige uitvoeringsbesluiten 

Art. 4, 2': Vlaamse Brusselaars die zich wensen in te schrijven bij de 
Vlaamse Zorgkas dienen thans een lange wachttijd in acht te nemen. Het 
comité vraagt dat een uitzondering wordt gemaakt voor personen met een 
handicap die een beroep wensen te doen op het 
basisondersteuningsbudget. 

Art. 4, 3': Het comité is bekommerd dat het basisondersteuningsbudget 
als een inkomen zou worden beschouwd, hetgeen afbreuk zou kunnen aan 
afgeleide rechten ingevolge andere regelgevingen. 

Art. 8, 1 ': Het comité vraagt om goed te omschrijven wat een 
'goedgekeurd' (of veeleer 'gevalideerd') ondersteuningsplan dient te 
behelzen: er kan immers een onderscheid worden gemaakt tussen 
inhoudelijke en procesmatige goedkeuring.? 

Art. 8, 2': Het comité vraagt om de grenswaarden inzake 'duur, intensiteit 
en frequentie' die de rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning 
overschrijdt teneinde aanspraak te kunnen maken op een budget voor niet 
rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning, duidelijk te 
omschrijven. 

Het comité bepleit het behoud van een transparante beroepsprocedure 
binnen de context van het VAPH m.b.t. door het VAPH getroffen 
beslissingen; het adviseert het behoud van de huidige 
Heroverwegingscommissie. 

Art. 10, eerste lid: Het comité vraagt dat de uitdrukking van het budget 
voor niet-rechtstreekse zorg en ondersteuning in een voldoende groot 
aantal budgetcategoriëen, waarbij • meer dan dit nu het geval is -
rekening dient te worden gehouden met de zorgzwaarte. 

Art. 10, eerste lid: De verduidelijking van de zorggebonden en 
organisatiegebonden kosten vonmt een aandachtspunt voor behandeling 
binnen de Taskforce PVF. 

Art. 12: Het comité vraagt dat vouchers niet enkel voor ondersteuning en 
zorg bij handicapspecifieke organisaties zouden kunnen ingezet worden. 
Het VAPH zou aldus toegelaten moeten worden om ook vergunningen te 
verlenen aan andere aanbieders dan de huidige vergunde aanbieders. 

Art. 13: Het comité beklemtoont het belang van flexibiliteit: een 
aanpassing van het budget moet vlot kunnen gebeuren bij veranderingen 
in de context. 

Art. 14, eerste lid: Het comité vraagt dat ambtshalve in begeleiding wordt 
voorzien ten behoeve van minderjarigen die door de jeugdrechter werden 
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toegeleid naar niet rechtstreeks toegankelijke zorg?. Dit wordt reeds 
geregeld Via het IJH-decreet. 

Art. 14, eerste Ud: Het comité vraagt dat niet enkel de huidige 
budgethoudersverenigingen voor vergunning als ondersteuningsorganisatie 
in aanmerking zouden komen. Ook talrijke andere organisaties hebben een 
opdracht terzake, en moeten als dusdanig voor vergunning in aanmerking 
komen. Commerciële initiatieven zouden evenwel het best uitgesloten 
worden van de uitoefening van deze opdracht. 

Art. 15: Het comité is bezorgd dat de overheid voldoende middelen ter 
beschikking zou stellen voor de bekostiging van de niet rechtstreeks 
toegankelijke zorg en ondersteuning; vandaar dat de implementatie van 
het groeipad (zie art. 3) cruciaal is. 

Art. 20: Het comité vraagt aandacht voor het respecteren van de 
regelgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer n.a.v. 
de controles door de personeelsleden die instaan voor het toezicht. 

Art. 23: Het comité beklemtoont het cruciaal belang van een gedegen 
inschaling van de draagkracht en de ondersteuningsnood. 

Art. 31 houdende wijziging van art. 17 VAPH-decreet, Vierde lid: Het 
comité stelt voor dat, indien het ter goedkeuring voorgelegde 
ondersteuningsplan opgemaakt onder begeleiding van een rechtstreeks 
toegankelijke dienst of organisatie niet zou voldoen, de mogelijkheid zou 
worden geboden om een second opinion te verwerven door een andere 
dienst of organisatie rechtstreeks toegankelijke hulp. 

Art. 43: Het comité is bezorgd omtrent de rechtszekerheid (m.n. behoud 
van rechten) van personen die nu reeds over een PAB of een PGB 
beschikken in de overgang naar het PVF-stelsel. Er moet dan ook 
zorgvuldig nagegaan worden hoe deze budgetten vervolgens zullen worden 
ingepast in het reguliere PVF-stelsel. Het kan terzake niet de bedoeling 
zijn dat personen, na overgang naar het PVF-stelsel, over een verminderd 
budget zouden beschikken bij gelijkblijvende inschaling van de zorgnood. 

Daarnaast vraagt het comité zich af in hoeverre nog PAB's kunnen worden 
toegekend indien de nodige uitvoeringsbesluiten niet klaar zouden zijn op 
het ogenblik van de inwerkingtreding van het decreet op 1 januari 2015. 

Ik dank u bij voorbaat om deze adViezen tevens te willen overmaken aan de 
Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Met de meeste hoogachting 

~ 

ten 
· van het Raadgevend Comité 

2 Dit wordt reeds geregeld via het IJH·decreet. 


