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Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 26-04-
2016. 

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap heeft tijdens zijn zitting van 26 april 2016 de hiernavolgende adviezen 
geformuleerd.  

1. Advisering Voorontwerp van uitvoeringsbesluit Vlaamse Sociale 
Bescherming  
DOC/RC/2016/26.04/16 

Het Raadgevend Comité wenst in eerste instantie een fundamentele bekommernis 
te formuleren m.b.t. de zorgverzekeringstegemoetkoming. Het comité stelt vast 
dat conform art. 120 van het OBVR een cumulverbod wordt ingevoerd van de 
zorgverzekeringstegemoetkoming met de door het VAPH toegekende budgetten in 
het kader van de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning (i.e. Trap 2 
PVF), zij het dat conform art. 205 een overgangsregeling wordt voorzien waarbij 
deze cumulatie tot 31 december 2019 toegelaten blijft voor wie een 
zorgverzekeringstegemoetkoming uitbetaald krijgt op 31 december 2016.  

Dit impliceert niet alleen dat geen enkele nieuwe aanvrager PVB nog recht zal 
hebben op een zorgverzekeringstegemoetkoming, maar dat de 
combinatiemogelijkheid vanaf 2020 – de facto tijdens de volgende legislatuur - ook 
zal wegvallen voor de categorie personen die thans een 
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zorgverzekeringstegemoetkoming ontvangt in combinatie met bepaalde vormen van VAPH-ondersteuning1. 

Het comité is derhalve van oordeel dat er in dit geval geen sprake is van ‘continuering van het 
zorgverzekeringsbeleid’, doch dat deze maatregel veeleer ingaat tegen het in het PVF-decreet vervatte 
‘stand still-principe’ dat ervan uit gaat dat het sociaal beschermingsniveau dat iemand heeft, gelijk moet 
blijven of niet aanzienlijk mag dalen. De maatregel treft in het bijzonder de laagste inkomens, die niet meer 
zullen kunnen beschikken over 130 euro om te besteden aan mantel- en thuiszorg. De voorgenomen 
maatregel staat aldus haaks op het Perspectiefplan 2020, waarin de mantelzorgpremie kan beschouwd 
worden als een tegemoetkoming voor de ondersteuning die vanuit netwerk wordt geboden2, en werkt 
vermaatschappelijking niet in de hand. 

Het voorgenomen cumulverbod in de sector personen met een handicap komt dan ook neer op een 
besparingsmaatregel en op afbouw, veeleer dan op een continuering van het beleid. 

Het comité wijst bovendien op de discriminatie tussen personen met een handicap die worden opgevangen 
in het kader van de niet-rechtstreekse toegankelijke zorg en ondersteuning, en personen die worden 
opgevangen in een woonzorgcentrum/RVT of een psychiatrisch verzorgingstehuis, voor wie de continuïteit 
van de combinatie met de residentiële zorgverzekeringstegemoetkoming wél wordt gegarandeerd. 
Aangezien ook personen met een handicap in het kader van het PVF-stelsel zullen moeten instaan voor 
woon- en leefkosten (en het ‘gewaarborgd inkomen’ zal vervallen), acht het comité een gelijke behandeling 
aangewezen.  

Inzake het basisondersteuningsbudget wenst het comité de volgende aandachtspunten te formuleren: 

- Een feilloos systeem van gegevensuitwisseling tussen de VSB en andere partners is essentieel 
teneinde te vermijden dat cliënten incorrecte informatie wordt verschaft. Aldus moet zeker worden 
vermeden dat bepaalde tegemoetkomingen zouden moeten worden teruggevorderd ingevolge 
schending van eventuele cumulatieverbodsbepalingen op basis van foute informatieverstrekking. 

- Er moet duidelijkheid zijn omtrent het precieze moment waarop het BOB wordt stopgezet ingeval 
van toekenning van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning. Het comité adviseert 
terzake dat dit het best gebeurt vanaf het ogenblik van effectieve opstart van het PVB.  

- Met het oog op de (in 2018 voorziene) evaluatie van de effecten van de invoering van het BOB-
stelsel, pleit het comité voor de tijdige opstart van een monitoringsysteem. Voormelde evaluatie is 
immers essentieel voor het vastleggen van de criteria voor de toekenning van het BOB in de 
‘definitieve’ fase vanaf 2019. 

Het comité herinnert ten slotte aan de adviezen m.b.t. het basisondersteuningsbudget die het tijdens zijn 
zitting van 30 juni 2015 heeft uitgebracht naar aanleiding van de advisering van de eerste draft van 
voorontwerp van decreet Vlaamse Sociale Bescherming en van het OBVR Basisondersteuningsbudget.   

                                                           
1
 Cf. de tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg voor personen met een handicap is thans uitgesloten voor 

budgethouders PAB en voor personen die in een voltijds regime verblijven in tehuizen niet-werkenden, internaten, 
tehuizen werkenden, centra voor observatie, oriëntering en medische, psychologische en pedagogische behandeling. 
2
 Cf. pagina 59 (onder ‘strategisch project 8. Inclusiegegeven uitwerken in het eigen beleidsdomein:) “Het sociale 

weefsel of netwerk rond de persoon met een handicap wordt – net als de inzet van professionele reguliere 
ondersteuning (gezinszorg, thuisverpleging, RTH, GGZ,…) bij voorkeur ondersteund en gestimuleerd door een stevig 
uitgebouwde VSB.” 
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2. Stand van zaken Implementatie PVF 

Het comité vraagt de administratie om de (model)brieven die zij in het kader van de omschakeling zal 
versturen aan de CRZ-wachtenden daags op voorhand te willen bezorgen aan alle stakeholders (m.n. 
gebruikersorganisaties, bijstandsorganisaties, voorzieningen) die geconfronteerd kunnen worden met 
vragen van de betrokken cliënten.  

3. Adviesstelsel VAPH: voordrachten m.b.t. lidmaatschap permanente werkgroepen 
DOC/RC/2016/26.04/17 

Het Raadgevend Comité verleent de leidend ambtenaar een gunstig advies m.b.t.: 

- de aanstelling van de heer Jan Claus namens de ROG Limburg in de PWG Regie.  
- de aanstelling van mevrouw Gretl Dons als lid binnen de voorzieningengeleding namens SOM in 

de van de PWG IJH  ter vervanging van de heer Bert Van Rumst. 
- de aanstelling van de heer Eddy Schelfhout als lid namens VFG binnen de gebruikersgeleding 

van de PWG Z&A ter vervanging van mevrouw Viviane Sorée. 

4. Consolidatie Activiteitenverslag Raadgevend Comité 2015 
DOC/RC/2016/26.04/18 

Het Raadgevend Comité bekrachtigt zijn activiteitenverslag voor het jaar 2015 met het oog op overmaking 
aan de minister krachtens artikel 24 van het huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité. 

5. Rapport ‘Onderzoek naar de validiteit van het Izika- en Iziik-instrument voor de doelgroep kinderen 
en jongeren met een handicap’ (Odisee)  
INF/RC/2016/26.04/28 

Het comité vraagt dat het onderzoeksrapport in eerste instantie zou worden voorgelegd aan de 
permanente werkgroep Integrale Jeugdhulp met het oog op een voorbereidend advies i.f.v.de toepassing 
ervan binnen de Intersectorale Toegangspoort. Vervolgens wordt het dossier geagendeerd op het comité.  
 
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 

 

 

Ingrid Borré  

Wnd. voorzitter van het Raadgevend Comité 

 


