VR 2022 1507 DOC.0828/1

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over een
experiment voor de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van
budgetten voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en
ondersteuning aan personen met een handicap in
prioriteitengroep twee
-Principiële goedkeuring

Bij wijze van experiment zal het persoonsvolgend budget dat is toegewezen aan de personen met
een handicap die al het langst wachten in prioriteitengroep 2 gedeeltelijk ter beschikking worden
gesteld.

1. SITUERING
A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING
In het kader van het zorginvesteringsplan werd binnen de Vlaamse regering afgesproken om 20
miljoen euro te reserveren om alternatieve oplossingen uit te proberen voor de mensen aan wie
prioriteitengroep twee werd toegekend voor de terbeschikkingstelling van een budget voor niet
rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning.
Het aantal wachtenden in prioriteitengroep twee bedroeg op 1 juli 2021 4.424 personen. De
eerstvolgende wachtende heeft een prioriteringsdatum 1 oktober 2016. De totale kostprijs om alle
mensen in prioriteitengroep twee een budget ter beschikking te stellen bedraagt 164 miljoen euro.
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We stellen voor een experiment op te starten waarbij het persoonsvolgend budget dat is
toegewezen aan de langst wachtenden in prioriteitengroep 2 gedeeltelijke ter beschikking gesteld
wordt.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN
Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingsadvies nr. 2022/236 van 24 juni 2022.

2. INHOUD
A. ALGEMENE TOELICHTING
Bij wijze van experiment zal het persoonsvolgend budget dat is toegewezen aan de langst
wachtenden in prioriteitengroep 2 gedeeltelijke ter beschikking gesteld worden.
Het doel van het experiment bestaat erin na te gaan of en in welke mate de gedeeltelijke
terbeschikkingstelling van persoonsvolgende budgetten tijdelijke of alternatieve oplossingen kan
bieden voor de zorgvragen van de betrokken persoon met een handicap of een oplossing kunnen
bieden voor de hoogste zorgnoden en op welke wijze het budget hiervoor wordt ingezet, in cash of
voucher en bij welke zorgaanbieders.
Het persoonsvolgend budget zal gedeeltelijk ter beschikking worden gesteld aan die personen met
een handicap die al het langst staan te wachten in prioriteitengroep 2.
Voor die personen die nog geen persoonsvolgend budget hebben wordt 50% van het
persoonsvolgend budget waarmee ze staan te wachten in prioriteitengroep 2 ter beschikking
gesteld.
Voor wie wel reeds een persoonsvolgend budget heeft, wordt de helft van de bijkomende vraag
waarmee ze nog staan te wachten in prioriteitengroep 2 bijkomend ter beschikking gesteld. Dit wil
zeggen de helft van het verschil tussen het persoonsvolgend budget waarmee men staat te
wachten in prioriteitengroep 2 en het persoonsvolgend budget dat reeds ter beschikking is gesteld.
Voor dit experiment wordt 20 miljoen euro voorzien. Hiermee zullen ongeveer 1137 personen met
een handicap uit prioriteitengroep 2 een gedeeltelijke terbeschikkingstelling krijgen. Dit aantal is
gevoelig hoger dan de ca. 559 personen met een handicap die een terbeschikkingstelling zouden
krijgen als het volledige persoonsvolgend budget zou worden ter beschikking gesteld.
De gedeeltelijke terbeschikkingstelling kan worden geweigerd. Deze weigering heeft geen gevolg
voor de beslissing over de toewijzing van het persoonsvolgend budget waarmee men staat te
wachten in prioriteitengroep 2 noch voor een eventuele latere terbeschikkingstelling van het
volledige budget.
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Na de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van de persoonsvolgende budgetten blijven de personen
met een handicap met het saldo van het toegewezen budget wachten in prioriteitengroep 2. Het
saldo zal worden ter beschikking gesteld conform de algemeen geldende regels voor de
terbeschikkingstelling waarbij wordt rekening gehouden met de beschikbare middelen, de verdeling
van deze middelen door de minister bevoegd voor de personen met een beperking over de 3
prioriteitengroepen en de datum van de aanvraag.
Het blijft mogelijk om een herprioritering te vragen van het gedeelte van het toegewezen budget
waarmee men nog staat te wachten in prioriteitengroep 2 na de gedeeltelijke terbeschikkingstelling.
of om een aanvraag te doen voor een persoonsvolgend budget dat automatisch ter beschikking
gesteld kan worden gesteld voor zover uiteraard aan de voorwaarden hiervoor is voldaan.
Er zal een onderzoeksopdracht worden uitgeschreven en gegund om de effecten van de
gedeeltelijke terbeschikkingstelling van budgeten te evalueren. Ik dit verband kan worden verwezen
naar de doelstellingen van het experiment. De Vlaamse minister bevoegd voor de personen met een
handicap bepaalt de concrete inhoud van de onderzoeksopdracht.

B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN
Artikel 1 definieert een aantal begrippen die in het besluit worden gehanteerd.
Artikel 2 beschrijft het experiment. Het VAPH kan het persoonsvolgend budget dat werd
toegewezen aan personen met een handicap en die staan te wachten in prioriteitengroep 2
gedeeltelijk ter beschikking stellen binnen de hiervoor beschikbare middelen (20.00.000 euro).
Artikel 3 Als er nog geen budget is ter beschikking gesteld wordt 50% van het budget waarmee
men staat te wachten in prioriteitengroep 2 ter beschikking gesteld. Als er wel al een
persoonsvolgend budget ter beschikking is gesteld wordt 50% van de meervraag ter beschikking
gesteld. Als het toegewezen budget werd vastgesteld conform de oude methode budgetbepaling
wordt het zoals voorzien in het besluit van 27 november 2015 over de toeleiding naar een
persoonsvolgend budget voorafgaan de terbeschikkingstelling, herrekend conform de nieuwe
methode budgetbepaling.
Artikel 4 De gedeeltelijke terbeschikkingstelling kan worden geweigerd. Deze weigering heeft geen
gevolgen voor de toewijzing of een latere terbeschikkingstelling van het budget. Het saldo van het
budget wordt zoals dit voor alle persoonsvolgende budgetten van personen met een handicap in de
prioriteitengroepen het geval is, ter beschikking gesteld rekening houdend met de beschikbare
middelen en de verdeling van deze middelen over de prioriteitengroepen.
Artikel 5. Personen met een handicap die met de oudste data staan te wachten in prioriteitengroep
2 komen eerst in aanmerking voor een gedeeltelijke terbeschikkingstelling. Het VAPH kan
persoonsvolgende budgetten gedeeltelijk ter beschikking stellen tot de voorziene 20.000.000 euro
zijn opgebruikt.
Als de persoon met een handicap die op het moment van de inwerkingtreding van het besluit in
aanmerking komt voor een gedeeltelijke terbeschikkingstelling op dat moment beschikt over een
budget noodsituatie wordt die even overgeslagen bij de gedeeltelijke terbeschikkingstellingen in PG
2. Als de noodsituatie tijdelijk blijkt, wordt het PG 2-budget van die persoon alsnog gedeeltelijk ter
beschikking gesteld. Als de noodsituatie niet tijdelijk is, komt de eerstvolgende wachtende in PG 2.
In aanmerking voor een gedeeltelijke terbeschikkingstelling.
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Artikel 6 voorziet dat een onderzoeksopdracht zal worden uitgeschreven om de effecten van de
gedeeltelijke terbeschikkingstelling te evalueren. De Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan
personen met een handicap bepaalt de concrete inhoud van deze onderzoeksopdracht.
Artikel 7 regelt de inwerkingtreding.
Artikel 8 behoeft geen commentaar.

3. BESTUURLIJKE IMPACT
A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID
De Vlaamse Regering heeft in het kader van het Zorginvesteringsplan – waarbij werd beslist dat het
voorziene traject aan uitbreidingsbeleid in de rest van de legislatuur vervroegd kon worden ingezet
– 20 miljoen opzijgezet voor personen met een beperking in prioriteitengroep 2.
Het aantal ter beschikking gestelde budgetten zal beperkt worden opdat de kostprijs op
kruissnelheid binnen dit kader zal blijven.
Het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 2 juni 2022.
Het begrotingsakkoord werd verleend op …

B. ESR-TOETS
Zie punt A, budgettaire impact.

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Het ontwerpbesluit heeft geen effect op de personeelsformatie noch op het personeelsbudget.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN
Over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering zal het advies van de Raad van State
ingewonnen worden binnen een termijn van dertig dagen.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse regering beslist:
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1°

haar principiële goedkeuring te geven aan het bijgaande ontwerp van besluit van de
Vlaamse regering over een experiment voor de gedeeltelijke
terbeschikkingstelling van budgetten voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en
ondersteuning aan personen met een handicap in prioriteitengroep twee;

2°

de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te gelasten over het
voormelde ontwerp van besluit van de Vlaamse regering het advies van de Raad van
State in te winnen, met het verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van dertig
dagen met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Hilde CREVITS
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