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 8 juli 2015 

Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 30-

06-2015 m.b.t. de draftversie van het voorontwerp van decreet Vlaamse 

Sociale Bescherming en de ontwerptekst van het BVR 

Basisondersteuningsbudget. 

 

Geachte heer Van Casteren 

 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap heeft tijdens zijn zitting van 30 juni 2015 de hiernavolgende adviezen en 

bekommernissen geformuleerd m.b.t. in rand vermelde ontwerpregelgevingen. 

 

1. Draft van voorontwerp van decreet Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) 

(DOC/RC/2015/30.06/29) 

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

ontwerpregelgeving, maar vraagt dat de definitieve versie rekening zou houden 

met de volgende bekommernissen: 

- Art. 2,8°: Het comité vraagt om de eerlang verouderde termen 

“residentieel, semi-residentieel of ambulant” te vervangen door de 

nieuwe terminologie in het kader van PVF, nl. “woonondersteuning, 

dagondersteuning en mobiele ondersteuning”. 

- Art. 14, tweede lid,1°: Het comité vraagt dat doelgroep ‘personen met 

een handicap’ expliciet zou worden vertegenwoordigd in het raadgevend 

comité het agentschap voor Vlaamse sociale bescherming, teneinde de 

handicapspecifieke expertise te garanderen. 

- Art. 36: Het comité vraagt de administraties van het VAPH en de Vlaamse 

Zorgverzekering om de bepalingen inzake cumulverbod nader in 

overeenstemming te brengen met de principes zoals vastgelegd in de 

Conceptnota PVF d.d. 7 mei 2013 m.b.t. BOB. 

- Art. 39, §5, tweede lid: Het comité adviseert om een termijn van drie 

(i.p.v. twee) maanden te hanteren i.f.v. de mogelijkheid om beroep aan 

te tekenen bij arbeidsrechtbank, zoals dit gebruikelijk is bij andere 

regelgevingen inzake sociale aangelegenheden. 
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- Het comité vraagt tevens aandacht voor de vlotte raadpleegbaarheid door 

de gebruikers (zowel autonoom als bvb. via de zorgkassen) van hun dossier 

bij de VSB. 

 

2. Ontwerp van BVR Basisondersteuningsbudget (BOB) 

(DOC/RC/2015/30.06/35) 

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

ontwerpregelgeving. Het comité adviseert evenwel dat de definitieve versie 

rekening zou houden met de volgende bekommernissen: 

- Het comité zou verkiezen dat de uitvoeringsregelgeving inzake het BOB 

meteen zou kunnen steunen op het decreet VSB (i.p.v. de huidige 

ontwerpregelgeving die nog is gekaderd in het decreet zorgverzekering). 

Dit zou voorkomen dat inwoners van Brussel-Hoofdstad die zich thans 

aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering een wachttijd van 10 jaar 

moeten doorlopen vooraleer recht te hebben op een BOB, daar waar zij 

eerlang - in uitvoering van het decreet VSB – geen wachttijd voor BOB 

zullen hoeven te doorlopen. 

- Arts. 86/12 en 86/13: Het comité is van oordeel dat ook aanvragers c.q. 

gebruikers van thuisbegeleiding moeten behoren tot de doelgroepen die in 

de eerste twee fasen van de gefaseerde invoering in aanmerking komen 

voor toekenning van een BOB. Het is immers mede het cliënteel 

Thuisbegeleiding waarvoor de maatregel Trap 1 in het kader van het 

Concept PVF is bedoeld. Het BOB zou enerzijds toelaten dat aanvragers 

die nog geen gebruik maken van thuisbegeleiding op flexibele wijze 

rechtstreeks toegankelijke ondersteuning kunnen inkopen. Anderzijds 

zouden zij die wel al gebruik maken van thuisbegeleiding, er vrijwillig 

voor kunnen opteren om met het BOB naar rechtstreeks toegankelijke 

hulpverlening over te stappen, waardoor andere cliënten gebruik zouden 

kunnen maken van niet-rechtstreekse hulpverlening. Door thuisbegeleiding 

voor de toekenning BOB in deze artikels uit te sluiten acht het comité dit 

een gemiste kans. 

- Arts. 86/11, 86/13 (eerste en tweede lid) en 86/14: Het comité adviseert 

om de woordgroepen “binnen de beschikbare middelen” telkens te 

schrappen voor zover de betrokken categorieën rechthebbenden zodanig 

worden ingeperkt dat de middelen hoe dan ook volstaan voor de 

financiering.  

- Art. 86/15,1°: Het comité informeert naar de motivatie voor het 

wegvallen van de categorie personen met een attest verhoogde 

kinderbijslag van “minstens 4 punten op pijler P1 op de medisch-sociale 

schaal, samengesteld uit pijler P1, P2 en P3, als men minder dan 12 punten 

scoort op de drie pijlers samen”. 
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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 


