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 3 februari 2015 

Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 27-

01-2015. 

 

Geachte heer Van Casteren 

 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap heeft tijdens zijn zitting van 27 januari 2015 de hiernavolgende adviezen 

en bekommernissen geformuleerd. 

 

1. Aangepaste conceptnota Implementatie PVF inzake luik Trap 1 

(DOC/RC/2015/27.01/02.2) 

Het comité geeft een positief advies m.b.t. de in de nota opgenomen principes, en 

onderschrijft het standpunt van de Taskforce PVF van 27-01-2015 (VM) dat deze 

nota de basis mag vormen voor de nadere uitwerking i.f.v. operationalisering. 

M.b.t. deze operationalisering wenst het comité tevens te verwijzen naar de 

kanttekeningen en randvoorwaarden die het reeds heeft geformuleerd n.a.v. de 

zittingen van 8 juli, 30 september en 16 december 2014 inzake de onderdelen van 

de (ontwerpversies van) Conceptnota Implementatie PVF. 

Tijdens onderhavige zitting van 27 januari werden de volgende aandachtspunten 

ter sprake gebracht: 

- Onderhavig gunstig advies behelst geen advisering omtrent de concrete 

hoogte van het basisondersteuningsbudget (BOB), waarover geen 

voorstel werd geformuleerd. Het comité bevestigt in ieder geval zijn 

pleidooi voor een naadloze aansluiting van de bovengrens van Trap 1 

met de ondergrens van Trap 2. 

- Punt 3.4: Het is van belang dat het principe van continuïteit van het recht 

op een BOB bij de overgang van minder- naar meerderjarigheid wordt 

behouden; slechts indien uit herevaluatie blijkt dat betrokkene niet 

meer als persoon met een handicap kan worden beschouwd en/of de 

vereiste mate van ondersteuningsnood is weggevallen, vervalt het 

recht op BOB. 
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- Punt 3.7.2: Het comité is van oordeel dat een regelgevende oplossing voor 

Brusselse rechthebbenden niet op de lange baan mag worden 

geschoven.  

- Punt 3.7.9: Inzake de onderscheiden bezwaarmogelijkheden moet een 

klantvriendelijk systeem worden uitgewerkt zodat voor de persoon 

met een handicap geen verwarring mogelijk is m.b.t. de instantie tot 

dewelke hij zich moet richten. Het comité suggereert aldus om een 

uniek aanspreekpunt/loket te voorzien waar de persoon zijn bezwaar 

kan indienen, waarna deze het bezwaar overgaat tot dispatching naar 

de geëigende commissie.  

- Het comité beklemtoont het belang van duidelijke communicatie naar alle 

geledingen (inzonderheid de gebruikers) inzake de uitrol van het BOB 

eenmaal definitieve beslissingen op beleidsniveau werden getroffen. 

 

2. Advisering voorstel budgetbepaling Trap 2 Meerderjarigen 

(DOC/RC/2015/27.01/02.3) 

In aansluiting op het gunstige advies van de Taskforce PVF van 27-01-2015 (VM), 

geeft ook het Raadgevend Comité een positief advies m.b.t. de principes vervat in 

de nota Budgetbepaling (met dien verstande dat de daarin opgenomen bedragen 

qua budgethoogte per budgetcategorie niet als de definitieve bedragen mogen 

worden beschouwd), waardoor deze als kader mag worden gehanteerd voor de 

nadere operationele uitwerking. 

Het comité vraagt wel om hem alsnog de nota houdende technische onderbouwing 

van de budgetbepaling voor te leggen. 

 

3. Voorstel van aanpassing inzake de regelgeving Verblijfsvoorwaarden 

(DOC/RC/2015/27.01/03) 

Het comité verleent unaniem positief advies m.b.t. de in de nota voorgestelde 

principes met het oog op de noodzakelijke aanpassing van de regelgeving. 
 
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 


