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Advies van hêt Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 28-05-

2013 inzake de conceptnota 'Persoonsvolgende financiering voor personen

met een handicap'

Geachte heer Bursens

Het Raadgevend Comité bij het Vtaams Agentschap voor Personen met een

Handicap, heeft tijdens de zitting van 28 mei de conceptnota 'Persoonsvotgende
financiering voor personen met een handicap' (versie RC 30'04'2013, zie stuk

DOC/ RC/2013 | 30.04 I 13) besproken.

Voorafgaand aan de bespreking stelt het Raadgevend Comité vragen bij het
procedurevertoop. Het Raadgevend Comité heeft niet de kans gekregen om de

conceptnota te bespreken en te adviseren vooraleer deze in de Vtaamse Regering

is goedgekeurd. Het Raadgevend Cornité stett zich derhatve de vraag in welke

mate de bespreking en adviesvertening post-factum nog zin heeft.
Het Raadgevend Comité wenst toch uitdrukketijk de conceptnota te adviseren, en

aanbevetingen te doen bij de wijze waarop de uitgangspunten van de conceptnota

worden voorgesteld, en zutten worden gereatiseerd. Hiervoor moet immers een

ruim draagvtak bestaan. Bij de bespreking gaat vooral aandacht naar de

etementen die betangrijk njn om te komen tot een decretate basis. Het

Raadgevend Comité ondertijnt nogmaats dat een decretate verankering van PVF

zeker nog in 2013 moet worden gerealiseerd.

Atgemene beschouwing:
Overeenkomstig het advies van het Raadgevend Comité van 18 december 2012

betreffende de basisnota PVF beschrijft de conceptnota duidetijk de

uitgangspunten en het kader voor PVF.
Het comité is het eens met de stetling dat de ondersteuning van personen met een

handicap moet kunnen voortbouwen op een brede maatschappetijke
verantwoordetijkheid, die door vete actoren moet worden gedeetd.

Om dit effectief te reatiseren is een aangehouden groeipad op het vtak van

financiering van de ganse welzijnssector absotuut noodzaketijk. Een inctusieve

{ ii"i ïÁaTt'IF]!{)f l'i

Gerrit Pearce

l'i.tticcf.j
(02)225 84 66



10 juni 2013 . pagina 2

aanpak kan maar gereatiseerd worden ats ook voldoende in de regutiere
wetzijnsdiensten wordt geihvesteerd. Dit neemt niet weg dat ook in de toekomst
betangrijke bijkomende investeringen in de specifieke zorg voor personen met een
handicap nodig btijven. Het Raadgevend Comité verwijst hierbij naar de
Meerjarenanatyse die in 2009 werd gemaakt. Het comité is btij dat de VAPH'
administratie momenteel bezig is met een actuatisering van deze
'Meerjarenanalyse'. Deze geactualiseerde cijferanatyse moet votgens het comité
de basis vormen voor het beteid in de komende legislatuur en voor een breed
partementair gedragen principieel engagement voor een volgehouden groeipad.

Het comi\é bespreekt de conceptnota hoofdstuk per hoofdstuk en formuteert de
votgende adviezen:

0. Inleiding
De eerste atinea van de inleiCing is een zeer betangrijke passage:

"We reatiseren dit door ten eerste een persoonsvotgend financieringssyteem te
imptementeren, ten tweede door een recht op een basisondersteuningsbudget te
installeren, en ten derde door een engagement voor een groeipad voor de door
het VAPH-gesubsidieerde rechtstreeks en niet-rechtstreeks toeganketijke
ondersteuning en zorg decretaat te verankeren."

Het comité onderschrijft het betang van deze drie etementen en benadrukt dat
deze drie niet tos van etkaar kunnen gezien worden en samen moeten gerealiseerd

worden.

1. Het VN-verdrag als basisbeginsel voor het Vlaams beleid voor personen
met een handicap

Geen specifieke opmerkingen.

2. Dynamisch en eomplemêntair georganiseeÍdê zorg en ondersteuning
voor personen met een handicap vanuit een alomvattend en coherent
concept

Het comité waardeert het feit dat het model van de vijf concentrische cirkels in
dit deet nader werd uitgewerkt en overeenkomstig vroegere adviezen ook werd
aangepast (en getoetst bij academici).
Regelgeving, votdoende financiëte middeten en correcte
financieringsmechanismen moeten de dynamiek en de wisselwerking tussen de
onderscheiden ondersteuningsvormen/cirkets mogetijk maken. Het Raadgevend
Comité benadrukt hierbij dat de overheid de rol van gezin, famitie en mantetzorg
bij de zorg voor en de ondersteuning van personen met een handicap positief moet
waarderen. Ook beleidsteksten en voorstellen moeten die positieve waardering
uitstralen. .Het comité merkt op dat zelfs deze concepttekst die. positieve
waardering nog onvotdoende uitstraatt.

3. De rol van de overheid in dit systeem
Het comité wenst ats algemene bekommernis het belang van correcte [oon- en
arbeidsvoorwaarden te bektemtonen voor atte werknemers en in het bijzonder
diegenen die in thuissituaties worden tewerkgestetd (i.c. PAB-assistenten en
werknemers i. h.k.v. dienstencheques).
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4. Persoonsvolgende financiering: vraagsturing en zorggarantie
Het comité pteit ervoor om In luik 4.2'Een systeemwijziging ats noodzaketijke
voorwaarde' ook het principe van de gedifferentieerde toekenning van het PVB
conform zorggradatie op te nemen aangezien dit - in vergetijking met de huidige
persoonsvotgende convenants - cok een systeemw'ijziging inhoudt.

Het comité beklemtoont dat de persoon met een handicap steeds gebruik moet
kunnen maken van reguliere dienstvertening (zoals gezinshulp, thuiszorg,...);
desgevallend kan hij zijn basisondersteuningsbudget inzetten voor het financieren
van de eigen bijdrage, die hoog kan optopen bij intensief gebruik. Het moet
duidetijk zijn dat het recht op een basisondersteuningsbudget en het recht op
regutiere ondersteuning etk op zich staan en het ene het andere niet mag
uitstuiten.

5. De organisatie van de persoonsvolgende financiering
Het Raadgevend Comité geeft een positief advies m.b.t. de opsplitsing van het
PVF-systeem in twee trappen. De nieuwe financieringswijze moet er wet voor
zorgen dat de geformuteerde doelstetlingen worden gehaatd.
Het is erg betangrijk om snet zicht te krijgen op de effecten van deze
maatregeteR: wat betekenen ze voor de laruatiteit van bestaan, voor de efficiëntie
en de daadwerketijk geboden ondersteuning, hoe evolueren de wachttijsten... Een
adequaat opvolgingssysteem is aangewezen.

Voor de getoofwaardigheid van het PVF-systeem, bektemtoont het comité tevens
de noodzaak van een gcede organisatie met het oog op een vtotte overgang van
trap 1 naar trap 2.
Het comité benadrukt het betang van continuiteit van de ondersteuning die reeds
verworven was in trap 1 na de overstap naar trap 2: er mag geen breuk tussen
beide trappen ontstaan. Het kan evenmin de bedoeling zijn dat de toegang tot
trap 2 zou worden bemoeitijkt doordat men reeds ondersteuning via trap 1 geniet.
Het financieringssysteem moet ook zo werken dat personen die een budget
ontvangen in trap 2 btijvend middeten moeten kunnen inzetten voor de regutiere
dienstvertening die zij naast de specifieke zorg wensen/nodig hebben.

Het comité is bezorgd over het mogetijke aanzuigeffect bij de invoering van het
basisondersteuningsbudget, waardoor er onvotdoende middeten zouden resteren
voor het PVB (trap 2); er moet over gewaakt worden dat de personen met zware
zorgnoden niet het stachtoffer worden van het succes van trap 1. De getijktijdige
uitbouw van trappen 1 en2 is absotuut noodzakelijk. Het comité benadrukt dat
het budget voor de ondersteuning in trap 2,absotuut gevrijwaard moeten worden
en verder zal moeten btijven groeien.

5.1: Het basisondersteuningsbudget voor een persoon met erkende
handicap en een ondersteuningsnood

Het comité kan zich principieel akkoord verklaren met deze maatregel. Het
comité merkt op dat de invoering van een basisondersteuningsbudget een
accentverschuiving betekent bij de doelstettingen van het Perspectiefptan. Waar
voorheen de nadruk tag op zorggarantie voor personen met de zwaarste zorgnood,
wordt nu een maatregel genomen voor a[[e personen met een handicap. Het
basisondersteuningsbudget biedt elke persoon met een handicap de zekerheid van
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een budget voor basiszorg. Personen met een zwaardere ondersteuningsnood
zulten na verder onderzoek in aanmerking komen voor een groter budget in de
vorm van een PVB.
Sommige leden formuleren een voorbehoud bij het lineaire karakter van het

basisondersteuningsbudget en pleiten vocr een meer gedifferentieerde

basisbudgettoekenning (bvb. afhanketijk van de zorgnood, de inkomenssituatie,...).
Niet iedereen kan immers rekenen op eenzetfde mate van ondersteuning door het

sociaat netwerk, of heeft het getuk in een gegoed mitieu te zijn geboren: vanuit
een sociaal rechtvaardigheidsgevoel lijkt een gedifferentieerde

basisbudgettoekenning aangewezen. Ook met het oog op de effectiviteit en
efficiëntiq van de ingezette middelen tijkt een gedifferentieerde toekenning meer

aangewezen.
Het comité komt evenwet tot het besluit dat de bijkomende overheadkosten i.f.v.

differentiatie niet opwegen tegen de baten van de laagdrempetige, eenvoudig te
reatiseren lineaire toekenning, die een zekerheid biedt voor atte personen met een
handicap.
Eén tid maakt voorbehoud en formuteert haar standpunt als volgt: 'het lid stelt
vragen bij de beleidskeuze waarom men kiest om extra macrobudget te
garanderen en op te delen in kleine geldsommen aan iedere persoan met een
handicap zonder dat er extra macrobudget komt voor de afgewezen dringende
vragen wegens te weinig budget. Dit lid verwiist hierbii naar het toenemende
p r ote st vanui t sommi ge ge b r ui ke r sve r t e ge nwaa r d i ge r s i n d e Re gi ana le
PriariteitencornmÍssfes am deze volgens hen onethische keuzes nag te moeten

maken. Vo{gens dit lid zau een beleidskeuze voor een gegarandeerd valCcende
groot extra macrabudget voor het oplossen van alle dringende vrogen,
onafhankelijk van de zwaarte van de ondersteuningsnood, meer overeenstemmen
met het recht op ondersteuning zoals geformuleerd in het VN-verdrog.'
Ditzetfde tid meent tevens dat de integratie van het basisondersteuningsbudget in

de Vlaamse Zorgverzekering een negatief effect za[ hebben op het
maatschappetijk draagvtak voor inctusie en het recht op ondersteuning van
personen met een handicap.

Het basisondersteuningsbudget kan door de persoon met een handicap votledig vrij

worden besteed en er moet geen verantwoording worden afgetegd over de
uitgaven. Het comité is toch bekommerd dat het budget aan de geëigende doeten
zou worden besteed. De vrees bestaat dat sociaal zwakke gezinnen het

ondersteuningsbudget ats bijkomend gezinsinkomen zouden beschouwen en niet
ats budget ter ondersteuning van de persoon met een handicap, waardoor het
recht op zorg voor de betrokken in het gedrang zou komen. Anderzijds erkent het

comité de autonomie van het geln en reatiseert het zich dat 'kwatiteit van leven'
ruim kan/moet worden gedefinieerd en uiteindetijk de enige toêtsteen kan/mag
zijn voor de besteding van het budget.

Het comité vraagt de verzekering dat Rechtstreeks Toeganketijke Hulp zowel via
het basisondersteuningsbudget als via 'erkenningsgebonden' subsidiëring zou
kunnen worden gefinancierd.
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5.2. Het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke VAPH-
ondersteuning

Het comité merkt op dat dit tuik grondiger was uitgewerkt in de 'Basisnota PVF'
zoats toegeticht op het Raadgevend Comité van 27 november 2012 (en geadviseerd
op zijn zitting van 18 december 2012). Het comité pteit ervoor om de
operationatisering van trap 2 grondig en met de nodige urgentie uit te werken via
een actieptan, in nauwe betrokkenheid met experts vanuit de verschitlende
getedingen (gebruikers, voorzieningen, werknemersorganisaties, onafhanketijk
deskundigen, academici).

Votgens het comité ontbreekt het de conceptnota met name aan de uitwerking
van de verschittende budgetcategorieën, gedifferentieerd votgens zorggradatie.
Het comité meent dat niet atteen het gebruik van voucher en van een cashbudget
moet woorden voorzien, maar ook de combineerbaarheid van beide.

Het comité vraagt ook aandacht voor het aspect rechtszekerheid voor de
voorzieningen, en inzonderheid voor het personeel van de voorzieningen. Met het
oog hierop is duidetijkheid vereist over de implementatie van (o.a') de begrippen
vouchers, en zorg- en organisatiegebonden punten. Ook zijn concrete
berekeningswijzen nodig i.f.v. de vereiste personeetsinzet. Hoe dan ook moet een
overgangsperiode van het ktassieke erkennings- en subsidiesysteem naar het PVB-
systeem worden voorzien. Dit attes moet mede toetaten om de (kwatiteitsvotte)
ondersteuning van de residenten te garanderen. (zie ook infra)

Het comité ondersteunt het feit dat de Dienst Ondersteuningsptan (DOP) geen
verptichte stap meer is bij de opmaak van het ondersteuningsptan.

Tot stot wenst het comité nog een aantal bedenkingen te formuleren i.f.v. de
decretale verankering:

- Het betang van de relatie/comptementariteit met andere (regutiere)
diensten kan om legistieke redenen welticht niet in de decretate
bepatingen rond het PVF worden verankerd, maar dit moet zeker in de
llemorie van Toetichting worden meegenomen. Anderzijds kan de
minister, die ook bevoegd is voor de betrokken sectoren, worden verzocht
om de nodige aanpassingen door te voeren in het VAPH-decreet, het
decreet Vtaamse Sociale Bescherming en het Woonzorgdecreet. Aan de
minister kan dan ook gesuggereerd worden om ook groeipaden te voorzien
in de reguliere (inclusieve) zorgvormen.

- Het is aangewezen de rechtszekerheid voor gebruikers, werknemers en
voorzieningen decretaal te verankeren en een duidetijke en reatistische
overgangsperiode te voorzien van het klassieke erkennitigs, subsidiërings-
en programmatiesysteem naar het PGB-systeem.

- Het comité stemt in met het voorstet om bij het vouchersysteem te
werken met personeetspunten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen
enerzijds zorggebonden punten en anderzijds organisatiegebonden punten
(zie ook het advies van 18-12-2012, pagina 6). Het is aangewezen om dit
principe in het decreet vast te leggen. De concrete uitwerking kan dan
gebeuren via uitvoeri ngsbestuiten.
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- Er wordt tevens aandacht gevraagd voor de effecten die PVF zat hebben op
VIPA en het kwatiteitsdecreet.

- Het comité suggereert tevens een verankering (en ook meer helderheid en
communicatie) van enkete principes die in de Perspectiefnota 2020
ingeschreven zijn, zoats het werken met een beheersovereenkomst, het
dragen van de gewone leef- en verbtijfskosten door de cliënt en de wijze
waarop het ondersteuningsptan en de zorgzwaarte-inschating zulten
resutteren in een persoonsvolgend budget.

Het comité vraagt dat het VAPH zich op deze wijzigende context zou voorbereiden
en zich at.p facititator zou opstelten.

lk dank u bij voorbaat om dit advies tevens te wilten overmaken aan de Vlaamse
minister van Wetzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Met de meeste hoogachting

Marteen Durnez
Vogrzitter van het Raadgevend Comité


