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

05-2015. 

 

Geachte heer Van Casteren 

 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap heeft tijdens zijn zitting van 26 mei 2015 de hiernavolgende adviezen en 

bekommernissen geformuleerd. 

 

1. Ontwerpregelgeving Diensten Ondersteuningsplan (DOP) 

(DOC/RC/2015/26.05/19) 

Het comité geeft een positief advies m.b.t. de voorliggende ontwerpregelgeving, 

en gaat akkoord met het voornemen van de administratie om – teneinde de datum 

van inwerkingtreding1 te vervroegen2 zodat de DOP’s zo vlug mogelijk 

ondersteuningsplannen PVF kunnen beginnen opmaken -  de thans in de 

ontwerpregelgeving Toeleiding PVB nRTH voorziene bepalingen van artikel 5, 4° 

tot en met 9° houdende definitie van het ondersteuningsplan PVF (zie agendapunt 

3 infra) tijdelijk3 op te nemen in onderhavige ontwerpregelgeving DOP (in casu in 

artikel 1 5°/1).  

 

2. Ontwerpregelgeving Bijstandsorganisaties 

DOC/RC/2015/26.05/20 

Het comité geeft een principieel positief advies m.b.t. de voorliggende 

ontwerpregelgeving, mits de volgende aanpassingen worden doorgevoerd: 

- vervanging in art. 6 §3, laatste lid, art. 7, tweede lid, en art. 8, tweede lid 

van het woord ‘budgethouders’ door ‘bijstandsorganisaties’; 

                                                 
1 In onderhavig artikel 7 nog voorzien op 1 januari 2016 
2 Bvb. vanaf publicatie van het BVR in het Belgisch Staatsblad 
3 I.c. voor de periode vanaf de inwerkingtreding van het wijzigend BVR DOP tot 
aan de inwerkingtreding van het BVR Toeleiding (voorzien op 1 april 2016). 
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- explicitering in art. 9 dat de minister het lidgeld zal (i.p.v. kan) 

vaststellen (waarbij het comité het voorstel van de Taskforce 

onderschrijft dat dit 50 euro zou bedragen); 

- opname in hoofdstuk 8 van overgangsbepalingen die ertoe strekken dat 

personen die momenteel gebruik maken van niet-rechtstreeks 

toegankelijke ondersteuning (cf. zorg in natura, PGB, PAB,…) worden 

gelijkgesteld met budgethouders.  

Het comité vraagt dat de nota inzake de overgangsmaatregelen i.f.v. de opstart 

van de bijstandsorganisaties uiterlijk in september 2015 zou worden geagendeerd 

op de Taskforce PVF. 

 

3. Ontwerpregelgeving Toeleiding Persoonsvolgend Budget (PVB) i.h.k.v. niet-

rechtstreekse toegankelijke hulpverlening (nRTH) 

DOC/RC/2015/26.05.21 

Het comité geeft een gunstig advies m.b.t. de voorliggende ontwerpregelgeving, 

mits toevoeging in tabel 3 (cf. de bijlage ‘ondersteuningsfuncties en gewichten’ 

waarnaar wordt verwezen in art. 19) van een kolom ‘gewicht per dag’ B3/P5 met 

als gewicht dagondersteuning ‘2’ en als gewicht woonondersteuning ‘2,1’. Het 

formuleert bovendien de volgende bekommernissen: 

- inzake hoofdstuk 2 (‘De aanvraag’) in het algemeen: het comité heeft 

begrip voor het feit dat de administratie vooralsnog geen inschatting kan 

bezorgen inzake de behandelingstermijn van aanvragen, maar herinnert 

aan zijn advies terzake n.a.v. de eerste bespreking van onderhavige 

ontwerpregelgeving op 24 maart 20154. 

- inzake artikel 5, laatste lid: het comité onderschrijft het principe van de 

keuzevrijheid van de aanvrager inzake de opsplitsing in deelvragen, maar 

dringt aan op een zorgvuldige monitoring van de gevolgen van deze 

maatregel (o.a. de aard van de aanvragen; de gevolgen voor de 

wachttijden; de gevolgen i.f.v. het bekomen van een volwaardige 

oplossing voor de cliënt), teneinde de regelgeving desgevallend te kunnen 

bijsturen om aan eventuele ongewenste effecten tegemoet te kunnen 

komen. 

- inzake artikel 22,2°: het comité vraagt dat de werkgroep die instaat voor 

de nadere operationalisering van de prioritering bijzondere aandacht zou 

besteden aan de operationalisering van afweging a), zodat de situatie van 

de persoon met een handicap van wie de ondersteuning door diens 

netwerk plots wegvalt (bvb. personen die zelfstandig wonen maar een 

beroep doen op mantelzorgers die niet onder hetzelfde dak wonen) ook als 

urgent zou worden beschouwd.  

- inzake artikel 30, tweede lid: het comité bepleit de toevoeging van een 

“4°” houdende louter ‘woonondersteuning’ waarvoor bvb. maximaal een 

budget van tweeëntwintig tweeënvijftigste van budgetcategorie V kan 

worden voorzien. 

                                                 
4 “Het comité acht het aangewezen om de – m.n. door DOP, MDT, PEC, RPC, VAPH te 
respecteren - doorlooptijden te expliciteren m.b.t. de diverse processtappen die moeten 
leiden tot het al dan niet toekennen van de ondersteuning. Er moet immers worden 
vermeden dat het gehele proces een onredelijk lange tijd in beslag zou nemen.” 
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- Inzake artikel 34: het comité is unaniem van oordeel dat het (plotse) 

wegvallen van de ondersteuningsbronnen van een persoon met een 

handicap op korte termijn ondervangen moet kunnen worden, én dat 

ingeval van belangrijke financiële consequenties voor het VAPH hoe dan 

ook een herzieningsprocedure via een prioriteitencommissie moet worden 

gevolgd. Het comité pleit er wel voor dat meer beperkte financiële 

consequenties  opgevangen zouden kunnen worden zonder een al te 

omslachtige procedure te moeten volgen (cf. het vroegere voorstel met 

vorken binnen de budgetcategorieën). Het comité is immers van oordeel 

dat het succes van het PVF-stelsel in ruime mate zal afhangen van de 

snelheid waarmee zal kunnen worden ingespeeld op gewijzigde 

ondersteuningsnoden. Derhalve pleit het comité eveneens voor het 

zorgvuldig monitoren van de herzieningsaanvragen én het monitoren van 

op de aard van de oorspronkelijke aanvragen (cf. worden de noden reeds 

bij de oorspronkelijke aanvraag ‘gemaximaliseerd’ teneinde voortijdig te 

anticiperen op een mogelijke ongunstige wijziging van zijn situatie?). Het 

is immers de bedoeling dat het beroep op cirkel 5 zo lang mogelijk wordt 

uitgesteld, zodat personen die hier wel dringend een beroep op moeten 

doen, de corresponderende ondersteuning ook effectief toegewezen 

krijgen. 

- Inzake hoofdstuk 10 (‘Inwerkingtredingsbepalingen’): het comité vestigt de 

aandacht op een potentieel budgettair probleem indien de 

inwerkingtreding van de toekenningen inzake ‘continuïteit 

minderjarigen/meerderjarigen’ en ‘PVB na Noodsituatie’ met ingang van 1 

april 2016 zou plaatsvinden; desgevallend dient een verenging van het 

toepassingsgebied te worden overwogen terzake. Het verzoekt de 

administratie om de operationalisering van de overheveling van budgetten 

Jongerenwelzijn-VAPH als gevolg van de zorgcontinuïteit 

minderjarigen/meerderjarigen onder de loep te nemen. 

- Het comité vraagt om in de Taskforce PVF na te gaan hoe de 

bekommernissen  dat er snel moet kunnen worden ingespeeld op een 

gewijzigde situatie (cf. wijziging van budgetcategorie via de geëigende – 

eventueel verkorte - procedure) en dat zorgaanbieders flexibel moeten 

kunnen omgaan met PVB zodat de cliënten snel kunnen worden 

opgevangen in de geëigende setting. Het voorbeeld van de 

Observatiecentra voor meerderjarige personen met een handicap met 

GES+ dient hierbij in het bijzonder bekeken te worden. 

- Het comité suggereert om in de Nota aan de Vlaamse Regering melding te 

maken van de simulaties die plaatsvinden inzake de budgetcategorieën en 

de gewichten. 

 

4. Ontwerpregelgeving Huishoudelijk reglement cel machtiging 

assistentiehondenscholen 

(DOC/RC/2015/26.05/22) 

Het comité geeft een positief advies m.b.t. deze ontwerpregelgeving. 
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5. Ontwerpregelgeving Niet-bewijsbare kosten i.h.k.v. cumulverbod 

(DOC/RC/2015/26.05/23) 

Het comité geeft een positief advies m.b.t. deze ontwerpregelgeving, mits in de 

nota aan de Vlaamse Regering onder artikel 6 de woordgroep “en vervolgens 

vermenigvuldigd met 6,30” (pagina 3 bovenaan) wordt geschrapt. 

Het comité verzoekt de administratie bovendien om na te gaan wat de motivatie is 

voor de halvering van het bedrag voor niet-bewijsbare uitgaven ingeval van 

ondersteuning door diensten voor begeleid hetzij beschermd wonen, en het 

resultaat hiervan via mail terug te koppelen aan de leden. Tenzij een 

fundamentele reden kan worden aangewezen voor deze uitzondering, adviseert 

het comité de schrapping van het betrokken artikel 6,5°. 

 

6. ontwerpregelgeving programmatie residentiële sector Zorg (UB 2015) 

(DOC/RC/2015/26.05/24) 

Het comité geeft een positief advies m.b.t. deze ontwerpregelgeving. 

 
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 

 

 

 

 

Jean-Pierre Van Baelen 

Voorzitter van het Raadgevend Comité 


