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Bestuurlijke boodschap
Individuele materiële bijstand (IMB) of de terugbetaling van materiële
hulpmiddelen aan personen met een handicap is een van de taken van
het VAPH. Het Rekenhof ging na of de regelgeving daarvoor een deugdelijk juridisch kader biedt en of de tegemoetkomingen worden verstrekt
in overeenstemming met de regelgeving.
Het Rekenhof stelde een verschil in uitgangspunt vast tussen de regelgeving enerzijds, die de sociale integratie van de persoon met een handicap vooropstelt, en het uitvoeringsinstrument – de refertelijst – anderzijds, dat vertrekt vanuit beperkingen. Door die tegenstelling zien de
uitvoerders van de regelgeving zich soms genoodzaakt kunstgrepen toe
te passen om een noodzakelijk hulpmiddel te kunnen toekennen. Dat
die creatieve oplossingen ook nog eens per provincie kunnen verschillen, is een element dat bijdraagt tot de ongelijke behandeling van de
aanvragers. De recente aanpassing aan het uitvoeringsbesluit biedt een
gedeeltelijke oplossing voor de problematiek, maar maakt geen einde
aan de dichotomie tussen regelgeving en refertelijst.
Voor de multidisciplinaire teams, die de diagnose stellen en de aanvraag
formuleren, zijn nog geen minimale kwaliteitseisen vastgesteld. De soms
gebrekkige toelichting en motivering in hun verslagen werkt door in de
adviezen en beslissingen van de andere actoren, die op het vlak van
motivering ook te wensen over laten.
Het Rekenhof beveelt aan dat de refertelijst wordt afgestemd op de
geest van de subsidieregeling en dat de gelijke behandeling van de
aanvragers wordt gegarandeerd, o.a. door een sterkere sturing van het
VAPH inzake te hanteren criteria en werkwijzen. Er moet ook werk worden gemaakt van de evaluatie van de multidisciplinaire teams, o.a. op
basis van de nog vast te stellen kwaliteitseisen.

V L A A M S P A R LEMENT
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Afkortingenlijst
AR

Adviesrapport van het MDT

BBC

Bijzondere Bijstandscommissie

Decreet

Oprichtingsdecreet van 7 mei 2004 van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap

FB/IN

Functiebeperking/interventieniveau

HOC

Heroverwegingscommissie

IDB

Inschrijving en Doelgroepenbeheer (bevoegde afdeling binnen het VAPH)

IMB

Individuele Materiële Bijstand

IMB-besluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001
tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en
refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie
van personen met een handicap

Inschrijvingsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991
betreffende de inschrijving bij het VAPH

KOC

Kennis- en ondersteuningscentrum

MDT

Multidisciplinair team

MDV

Multidisciplinair verslag

MKE

Minimale kwaliteitseisen

PA

Provinciale afdeling van het VAPH

PEC

Provinciale evaluatiecommissie

VAPH

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
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Samenvatting
Inleiding
De terugbetaling van hulpmiddelen aan personen met een handicap
- ook gedefinieerd als individuele materiële bijstand (IMB) - is een van
de taken van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH) die zijn opgenomen in het oprichtingsdecreet van 7 mei 2004.
Twee uitvoeringsbesluiten leggen de regels voor respectievelijk inschrijving bij het VAPH en tegemoetkoming voor hulpmiddelen vast. Alleen
wie is ingeschreven, kan gebruik maken van de subsidieregeling.
Het Rekenhof ging na of de regelgeving een deugdelijk juridisch kader
biedt voor IMB en of de tegemoetkomingen worden verstrekt in overeenstemming met de regelgeving. Het onderzoek betreft dus in de eerste plaats de rechtmatigheid van de tegemoetkomingen, maar het biedt
ook inzicht in de doelmatigheid van het stelsel. Voor het dossieronderzoek werd gebruik gemaakt van de aanvragen van de eerste helft van
2007.
Doelgroep en doelgroepbereik
Om in aanmerking te komen voor de dienstverlening en tegemoetkomingen van het VAPH, moet de aanvrager zijn getroffen door een handicap, wat betekent dat de kansen tot participatie aan het sociale leven
langdurig en in ernstige mate zijn beperkt. De regelgever heeft gekozen
voor een open en evolutieve definitie van het begrip handicap.
De veelheid en verscheidenheid van organisaties die zijn erkend als
multidisciplinaire teams (MDT’s) en IMB-aanvragen kunnen indienen,
dragen zeker bij tot het effectief bereiken van zo veel mogelijk potentieel
gerechtigden. Bovendien worden mensen die zich voor bepaalde hulpmiddelen wenden tot mediotheken en thuiszorgwinkels, vaak van daaruit
doorverwezen naar een MDT.
Uit de cijfers van het VAPH over het aantal zorgvragen en het aantal
ingeschreven personen blijkt een belangrijke ondervertegenwoordiging
van Halle-Vilvoorde. Het antennepunt dat in het voorjaar van 2008 in
Brussel werd geopend, moet het VAPH voor inwoners van Brussel en
van Halle-Vilvoorde toegankelijker maken.
Hulpmiddelen en refertelijst
De hulpmiddelen waarvoor een tegemoetkoming kan worden verleend,
zijn opgenomen in de refertelijst. Die is opgebouwd uit functiebeperkingen (FB) en de interventieniveaus (IN) aanvulling of vervanging (volgens
de ernst van de handicap), waarbij telkens de hulpmiddelen worden opgesomd en het maximumbedrag van de tegemoetkoming (het refertebedrag). Het uitgangspunt van de refertelijst sluit niet aan bij dat van de
regelgeving: de regelgeving vertrekt van noden voor de sociale integratie en participatie, terwijl de refertelijst vertrekt van functiebeperkingen.
Die tegenstrijdigheid heeft in de praktijk aanleiding gegeven tot een aanV L A A M S P A R LEMENT
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tal creatieve interpretaties en kunstgrepen om de aanvragers de noodzakelijke hulpmiddelen te kunnen toekennen. De aanpassingen aan de
refertelijst die door het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 in het IMB-besluit werden aangebracht, bieden vanaf 1 januari
2009 een minstens gedeeltelijke oplossing: een aantal hulpmiddelen
werden toegevoegd aan een ander IN, sommige hulpmiddelen werden
ook onder andere FB/IN opgenomen en er werd een nieuwe deellijst
gecreëerd voor personen met een beperking van de intellectuele of andere mentale functies.
Door de beperkte werking van het marktmechanisme bestaat het risico
dat te hoge prijzen worden aangerekend: voor meer geavanceerde
hulpmiddelen is het aantal leveranciers beperkt en het VAPH betaalt
toch tot het refertebedrag terug. Pas in 2008 werd gestart met een inventarisatie van de aangerekende prijzen en een vergelijking met Nederland.
De regeling die tot eind 2008 van kracht was voor de terugbetaling van
onderhoud- en herstelkosten voor hulpmiddelen, hield weinig beperkingen in: er dienden geen prestaties te worden aangetoond en er werd
geen rekening gehouden met de normale garantieperiode. Dat euvel
werd rechtgezet door het wijzigend besluit van 12 december 2008.
De IMB-regeling heeft tot doel de begunstigden een tegemoetkoming te
verlenen in de meerkost ten opzichte van de uitgaven die een valide
persoon moet dragen. Het refertebedrag is een forfaitaire tegemoetkoming; het dient niet de volledige kost of meerkost van het hulpmiddel te
dekken, maar in de meeste gevallen zal dat wel het geval zijn. Voor verbouwingen van de badkamer werd echter vastgesteld dat het refertebedrag vaak niet toereikend is.
Diagnose- en indicatiestelling door de MDT’s
Het MDT informeert en begeleidt de persoon met een handicap. Tegenover het VAPH moet het MDT de handicap/het integratieprobleem zo
accuraat mogelijk omschrijven en vertalen in een vraag om hulpmiddelen. Ook moet het de nazorg op zich nemen en het effectief gebruik van
de hulpmiddelen evalueren.
De minister heeft nog geen minimale kwaliteitseisen voor MDT’s vastgesteld, hoewel het inschrijvingsbesluit dat voorschrijft. Het VAPH neemt
initiatieven om de werking van de MDT’s te ondersteunen, maar er is
nog geen evaluatie van hun werking gebeurd. Op dit ogenblik is een
opvolging van de doorlooptijden bij de MDT’s in de praktijk niet mogelijk.
Er zijn echter aanwijzingen dat het tijdsverloop tussen het eerste contact
met de aanvrager en de indiening van het verslag vrij groot is. Sommige
MDT’s roepen vrij routinematig en zonder verdere toelichting overmacht
in, zodat de termijnen voor vervollediging van de aanvraag worden opgeschort.
In de verslagen van de MDT’s duiken soms tekortkomingen op: zo ontbreken noodzakelijke of nuttige gegevens of stavingstukken, is er geen
afdoende motivering of maakt het verslag het niet mogelijk de situatie
V L A A M S P A R LEMENT
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van de gehandicapte en de gevraagde hulpmiddelen goed te beoordelen. Sommige MDT’s leveren standaardverslagen af. Bij bezoeken ter
plaatse stelt het VAPH soms vast dat de beschreven situatie niet overeenstemt met de werkelijkheid of dat de voorgestelde aanpassingen aan
de woning onmogelijk of ondoelmatig zijn. Het gebeurt nauwelijks dat
een verslag elementen bevat om het doeltreffend en doelmatig gebruik
van de eerder toegekende materiële hulp te evalueren, zelfs niet als het
gevraagde hulpmiddel raakpunten vertoont met al eerder toegekende
hulpmiddelen.
Onder meer uit huisbezoeken van het Agentschap Inspectie Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin blijkt dat veel hulpmiddelen uiteindelijk niet
worden aangekocht of gebruikt. Dat wijst erop dat de MDT’s te weinig
aandacht hebben voor de individuele noden, verwachtingen en mogelijkheden van de persoon met een handicap en daardoor geneigd zijn te
veel hulpmiddelen te adviseren.
Behandeling van de vraag door de PEC’s en PA’s
De – eveneens multidisciplinair samengestelde – provinciale evaluatiecommissie (PEC) beslist op basis van het verslag van het MDT of de
aanvrager kan worden ingeschreven en wijst de functiebeperking en het
interventieniveau toe. Op basis daarvan beslist de administratie van de
provinciale afdeling (PA) van het VAPH over de tegemoetkoming (tenlasteneming) voor de hulpmiddelen. Zij gaat na of de noodzakelijkheid,
gebruiksfrequentie en werkzaamheid van het hulpmiddel zijn aangetoond en of het hulpmiddel een meeruitgave vormt.
In de praktijk blijkt de strikte scheiding van taken tussen PEC en PA die
in de regelgeving wordt gemaakt, niet te handhaven: de toekenning van
functiebeperkingen en interventieniveaus kan moeilijk volledig worden
losgemaakt van de concrete vraag om hulpmiddelen. Doordat de hulpmiddelen in de refertelijst zijn gekoppeld aan functiebeperkingen, laat de
PEC zich bij de toekenning van functiebeperkingen vaak leiden door het
gevraagde hulpmiddel. Als zij meent dat de aanvrager baat zou hebben
bij een bepaald hulpmiddel, kent zij de overeenstemmende (desnoods
fictieve) functiebeperking toe, ook al kan zij daarvoor geen grond vinden
in het verslag van het MDT. Ook los daarvan spreken sommige PEC’s
zich af en toe uit over de gevraagde hulpmiddelen.
Afwijzende beslissingen van de PEC worden zelden voldoende gemotiveerd; er wordt niet ingegaan op de door het MDT aangedragen elementen. Hetzelfde geldt voor negatieve beslissingen van de PA. De PA’s
wijzen vrij zelden vragen af die betrekking hebben op hulpmiddelen die
in de refertelijst zijn opgenomen onder de door de PEC toegekende
FB/IN. Vaak is de reden voor de afwijzing dat de noodzaak uit handicap
of de doelmatigheid niet zijn aangetoond.
Door de wijzigingen in het IMB-besluit ingevoerd met besluit van 12 december 2008, kan de arts van het VAPH beslissen tot tenlasteneming
van hulpmiddelen die wel in de refertelijst staan vermeld, maar die niet
kunnen worden gekoppeld aan de door de PEC toegekende FB/IN. Die
(gedeeltelijke) oplossing voor een reëel praktisch probleem past niet in
V L A A M S P A R LEMENT
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de logica van het bestaande systeem en er zijn geen verdere modaliteiten, voorwaarden, procedures of termijnen vastgesteld.
Ondanks verscheidene initiatieven van het VAPH om de besluitvorming
binnen de PEC’s en PA’s zoveel mogelijk op één lijn te brengen, blijven
er duidelijk verschillen tussen de provincies, zowel bij de PEC’s als bij
de PA’s. Sommige PEC’s zijn strenger dan andere om het interventieniveau vervanging toe te kennen, sommige PEC’s begeven zich meer
dan andere op het terrein van de PA’s. Bij de behandeling van de aanvragen voor aanpassingen sanitair/badkamer laten sommige PA’s het
refertebedrag mee afhangen van de aard van de werken, terwijl andere
dat uitsluitend laten afhangen van het toegekende interventieniveau.
De in de regelgeving voorziene termijnen voor behandeling van de aanvraag werden in de onderzochte periode (aanvragen ingediend in de
eerste helft van 2007) in de meeste provincies nog wel geregeld overschreden, maar de lange wachttijden behoorden wel tot het verleden en
de meeste overschrijdingen van de termijnen waren beperkt. Vooral de
termijnen voor aanvragers die een heroverweging vroegen van de voorgenomen negatieve beslissing, werden geregeld niet gehaald.
Heroverweging en beroep bij de arbeidsrechtbanken
Als de PA de vraag (gedeeltelijk) niet inwilligt, brengt zij de aanvrager
van dat voornemen op de hoogte. De aanvrager kan zijn vraag in heroverweging laten nemen door de heroverwegingscommissie (HOC). Die
heroverweging kan zowel de beslissing inzake inschrijving, de toegewezen functiebeperkingen en interventieniveaus, als de aanvraag voor
hulpmiddelen betreffen. De HOC formuleert een advies, dat in de praktijk altijd wordt gevolgd en uitgevoerd, en dus de beslissingen van PEC
en PA vervangt.
Bij de behandeling van de vraag door de HOC leggen de aanvrager of
zijn MDT vaak nieuwe elementen voor, maar ook de PA gaat actief op
zoek naar nieuwe of bijkomende gegevens en adviseert daardoor soms
positief. Zo blijkt regelmatig dat de oorspronkelijke vraag niet voldoende
duidelijk, gemotiveerd of gestaafd was.
De adviezen van de HOC worden door PEC’s en PA’s niet als precedent
gehanteerd omdat de HOC haar adviezen doorgaans weinig motiveert,
soms sterk de indruk wekt functiebeperkingen en interventieniveaus toe
te kennen met het oog op een gevraagd hulpmiddel, zelden ingaat op de
door de PA of door het MDT aangedragen elementen en weleens beslissingen neemt die ingaan tegen de administratieve instructies.
Tegen beslissingen van de PA, al dan niet na heroverweging, kan beroep worden aangetekend bij de arbeidsrechtbanken.
Bijzondere bijstandscommissie
In beginsel verleent het VAPH uitsluitend tegemoetkomingen voor hulpmiddelen uit de refertelijst voor maximaal het refertebedrag. De regelgeving voorziet om billijkheidsredenen in twee correcties: voor hulpmiddeV L A A M S P A R LEMENT
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len die niet in de refertelijst zijn opgenomen en voor hogere tegemoetkomingen dan het refertebedrag wegens een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte. Over beide vragen beslist de bijzondere bijstandscommissie
(BBC). Met de omschrijving van de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte –
die werd opgenomen in de wijzigingen van het IMB-besluit door het
besluit van 12 december 2008 – sluit de regelgever aan bij de rechtspraak en de bestaande administratieve invulling: de situatie van de
persoon verschilt op treffende wijze van die van de groep van personen
met soortgelijke beperkingen.
Voor sommige (vooral nieuwe) hulpmiddelen verleent de BBC onder de
vastgestelde voorwaarden altijd een tegemoetkoming voor een bepaald
bedrag. Een dergelijke manier van werken zorgt voor een vlottere afhandeling en meer gelijke behandeling, maar dreigt uit te groeien tot een
parallel systeem, een refertelijst-bis.
De BBC heeft een grote beslissingsvrijheid. Ze motiveert haar beslissingen, inclusief het toegekende bedrag weinig. De rechtspraak hanteert bij
de toetsing van de BBC-beslissing vooral een financieel criterium: de
financiële situatie van betrokkene laat hem niet toe zelf de hulpmiddelen
aan te kopen. Die financiële situatie wordt door de BBC daarentegen
nagenoeg nooit als expliciet motief aangegeven. De mededeling van de
beslissing door de PA bevat soms verwarrende informatie en is niet altijd
volledig correct.
Controle en betaling door de PA
Als de aanvraag onduidelijk is, contacteert de PA de aanvrager of het
MDT. In sommige gevallen gaat een maatschappelijk assistent van de
PA ter plaatse, maar de praktijk van huisbezoeken verschilt sterk tussen
de PA’s onderling. Aangezien de tegemoetkoming van het VAPH residuair is tegenover andere financiële regelingen, dient de PA ook te onderzoeken of er geen andere tegemoetkoming mogelijk is en of er geen
schadeloosstelling is verschuldigd krachtens het gemeen recht.
De softwaretoepassing Feniks waarin alle gegevens over de aanvraag
worden ingebracht en opgevolgd, wordt goed bijgehouden. De gegevens
zijn volledig en in de regel betrouwbaar (behalve soms de datum van
aanvraag). Op vraag van het Rekenhof voerde het VAPH een bevraging
van het systeem uit over allerlei kwantitatieve gegevens. Het resultaat
daarvan bleek minder betrouwbaar.
Bij indiening van de originele factuur, betaalt de PA de prijs van het
hulpmiddel terug, eventueel beperkt tot het refertebedrag of het bedrag
toegekend door de BBC. Relatief kleine tegemoetkomingen (vooral voor
incontinentiemateriaal) kunnen disproportioneel veel werk met zich
brengen. Bij onduidelijkheid over de ingediende facturen, of vooral over
de uitgevoerde werken, gaat de maatschappelijk assistent van de PA ter
plaatse. Ook op dat vlak zijn er grote verschillen tussen de PA’s onderling.
In sommige gevallen zouden IMB-gerechtigden aanspraak kunnen maken op de premies voor aanpassing van de woning die de Vlaamse
V L A A M S P A R LEMENT
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overheid toekent aan bejaarden. Aan die mogelijke samenloop van tegemoetkomingen besteden de PA’ s geen aandacht. Ook sommige provinciebesturen kennen soortgelijke premies toe. Sommige PA’s volgen
dat zeer secuur op, andere besteden er geen specifieke aandacht aan.
Als een derde aansprakelijk is voor de schade, kan het VAPH voorlopig
tegemoetkomingen toekennen, waarbij het in de rechten van de gerechtigde treedt (wettelijke subrogatie). Het VAPH ziet er dan op toe dat de
aanvrager het nodige doet om een zo ruim mogelijke schadevergoeding
te krijgen. Verschillen in de tegemoetkomingen zijn echter normaal, want
het gevolg van verschillende regelgevingen en beoordeling door verschillende instanties. Het verschil wordt in ieder geval door het VAPH
ten laste genomen. Bij de definitieve regeling - die een tijd op zich kan
laten wachten – krijgt het VAPH zijn tegemoetkomingen terugbetaald.
Antwoord van de minister
De minister wees er in haar antwoord op dat de achterstand die in 2004
bestond, ondertussen is weggewerkt en dat de doorlooptijden bij de
PA’s vrij stabiel blijven. Aan het gesignaleerde probleem van de volledigverklaring van de aanvraag, is ondertussen al tegemoet gekomen
door het VAPH. De opvolging van de doorlooptijden blijft een belangrijk
aandachtspunt.
Het probleem van de doorlooptijden bij de MDT’s dient te worden ondervangen door de vernieuwde minimale kwaliteitseisen. De minister verwijst daarvoor naar het in 2006 opgestart strategisch project voor kwaliteitsverbetering van de diagnostiek en indicatiestelling moet uitmonden
in nieuwe besluitvorming.
De minister wees erop dat de voorlopige bevindingen van het onderzoek
meermaals aan bod zijn gekomen in het kabinetsoverleg met het VAPH
en dat het BVR van 12 december 2008 tegemoetkomt aan een aantal
vastgestelde knelpunten. Zo is de aanvraagprocedure vereenvoudigd en
verkort, stelde de minister, en is er meer duidelijkheid en uniformiteit
gebracht in interpretaties en praktijken op het niveau van de advies- en
beslissingsorganen.
Wat nog niet is gerealiseerd, is de vervanging van de refertelijst door de
hulpmiddelenfiches, die de tweespalt zullen opheffen tussen enerzijds
de regelgeving rond inschrijving en anderzijds de concrete uitwerking
ervan in de refertelijst . Voor de invoering ervan moeten MDT’s en de
eigen advies- en beslissingsorganen degelijk worden opgeleid.
Gezien de vraag naar hulpmiddelen naar verwachting zal blijven stijgen,
is een continue en systematische inventarisatie en internationale prijsvergelijking van hulpmiddelen noodzakelijk.
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1

Inleiding

1.1

Voorwerp van het onderzoek

Het Rekenhof heeft de terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan
personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) onderzocht. Op 12 februari 2008 werd
het onderzoek aangekondigd bij de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin en bij de administrateur-generaal van het
VAPH.
Op 17 februari 2009 bezorgde het Rekenhof het voorontwerp van verslag aan het VAPH, dat met brief van 16 maart 2009 reageerde. Met
brief van 19 mei werd het ontwerp van verslag bezorgd aan de minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die op 15 juni reageerde. Het
antwoord van de minister werd verwerkt in dit ontwerpverslag en opgenomen als bijlage.
1.2

Onderzoeksafbakening

In de gehandicaptensector worden – naast de subsidies aan de voorzieningen – een aantal tegemoetkomingen verleend aan personen (de individugerichte prestaties). De belangrijkste daarvan is de terugbetaling
van materiële hulpmiddelen, ook gedefinieerd als individuele materiële
bijstand (IMB). De terugbetaling van hulpmiddelen is een van de taken
van het VAPH die zijn opgenomen in het oprichtingsdecreet van 7 mei
2004. In de begroting 2009 van het VAPH werd daarvoor een krediet
van 30,96 miljoen euro ingeschreven.
De subsidieregeling heeft tot doel een tegemoetkoming te verlenen aan
personen met een handicap als zij voor hun sociale integratie hulpmiddelen nodig hebben die een meerkost vormen ten opzichte van de kosten die een valide persoon moet dragen. Bij de aanvraag moet de noodzaak, de gebruiksfrequentie, de werkzaamheid en de doelmatigheid uit
het oogpunt van de handicap worden aangetoond.
De betrokken administratie is het VAPH, in het bijzonder de provinciale
afdelingen (PA’s) van dat agentschap. Zij beheren de aanvraagdossiers,
delen de beslissingen van alle actoren mee aan de aanvrager en zijn
MDT, en oordelen zelf over de terugbetaling van de hulpmiddelen. Ook
enkele centrale diensten van het VAPH spelen een rol:
•

in de eerste plaats de afdeling Inschrijving en Doelgroepenbeheer
(IDB), die is belast met de uitvoering van IMB en die de PA’s aanstuurt;
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•

de afdeling Ondersteuning Doelgroepenbeleid, die is belast met de
conceptontwikkeling en de aansturing, en die ook het Kennis- en
Ondersteuningscentrum (KOC) omvat(1);

•

de juridische dienst, voor het beheer van de dossiers wettelijke subrogatie (tegemoetkoming van het VAPH in schadedossiers in afwachting van een definitieve regeling).

Verschillende andere actoren buiten de administratie spelen echter een
minstens even belangrijke rol in het beslissingsproces:
•

De multidisciplinaire teams (MDT’s) gespecialiseerd in individuele
materiële bijstand maken een multidisciplinair verslag of een adviesrapport op en dienen in de regel ook de aanvraag in bij de PA van
het VAPH.

•

De provinciale evaluatiecommissies (PEC’s) oordelen bij een eerste
aanvraag op basis van het multidisciplinair verslag over de inschrijfbaarheid bij het VAPH(2).

•

In sommige gevallen dient de bijzondere bijstandscommissie (BBC)
over de aanvragen te beslissen.

•

Als de aanvrager het niet eens is met de voorgenomen beslissing
van de PA, kan hij beroep aantekenen. In dat geval wordt zijn aanvraag opnieuw beoordeeld door de adviescommissie, vooral gekend
als heroverwegingscommissie (HOC).

1.3

Onderzoeksdoelstelling

Het Rekenhof heeft onderzocht of de regelgeving en de organisatie van
het stelsel tot een correcte toekenning van IMB leiden. De talrijke actoren in het beslissingsproces dienen zich bij iedere aanvraag over verschillende elementen een oordeel te vormen dat vaak niet zwart-wit kan
worden gesteld. Behoort de aanvrager tot de (vrij vaag gedefinieerde)
doelgroep van personen met een handicap? Draagt het hulpmiddel bij
tot zijn sociale integratie? Vormen de bedoelde uitgaven een meerkost
voor de gebruiker? Is het hulpmiddel werkzaam en doelmatig voor de
betrokkene? Bij iedere aanvraag moeten al die vragen (impliciet) worden
beantwoord. Het Rekenhof heeft in de eerste plaats elementen van
rechtmatigheid onderzocht, maar heeft ook inzicht gekregen in de doelmatige werking van het stelsel.
De onderzoeksdoelstelling kan concreet worden vertaald in twee onderzoeksvragen:
1. Biedt de regelgeving een sluitende en werkbare juridische omkadering voor de toekenning van IMB?

1

2

In de actuele structuur van het agentschap; de vroegere dienst Individugerichte
Prestaties werd grosso modo opgesplitst in de twee genoemde afdelingen.
De PA oordeelt op basis van het adviesrapport van het MDT en de beslissing van
de PEC over de tenlasteneming van de gevraagde hulpmiddelen.
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2. Leidt de organisatie van het stelsel tot een correcte, door de regelgeving beoogde toekenning van IMB?
Ook werden elementen van interne beheersing onderzocht die aansloten bij de onderzoeksvragen, bijvoorbeeld het dossierbeheer, de termijnen van afhandeling, de interactie tussen de administratie en de andere
actoren, en de opvolging van de wettelijke subrogatie.
1.4

Auditmethode

Het Rekenhof vertrok van een analyse van de regelgeving om inzicht te
krijgen in de juridische omkadering en de organisatie van het stelsel, en
om de nodige kennis te verwerven om een dossieronderzoek uit te voeren. Door concrete dossiers te onderzoeken, kon het Rekenhof de organisatie van het stelsel beoordelen en inzicht verwerven in de interne
beheersing.
Bij het VAPH werden gegevens opgevraagd over alle aanvragen die
werden ingediend van 1 januari 2007 tot 30 juni 2007 én volledig waren
voor 30 september 2007. Die aanvragen omvatten ongeveer 18.000
hulpmiddelen. Over diezelfde aanvragen heeft het Rekenhof bij het
VAPH aan de hand van een vragenlijst gepeild naar kwantitatieve gegevens over aanvragen, inschrijvingen, beslissingen van PEC en PA, vragen tot heroverweging, vragen tot voorlegging aan de BBC, behandelings- en beslissingstermijnen. Hoewel het dossieropvolgingssysteem
behoorlijk betrouwbaar bleek op het niveau van de individuele dossiers
(op een paar gegevens na), was dat minder het geval voor de globale
gegevens die het VAPH uit het systeem haalde. De globale gegevens
bleken ook niet goed bruikbaar om kwantitatieve uitspraken te doen over
aantal aanvragen, aantal goedkeuringen, behandelingstermijnen, enz.
De oorzaak daarvan is dat de PA’s niet altijd even stipt de data van aanvraag ingeven en één PA de gegevens in een welbepaald geval op een
afwijkende manier registreert(3). Bovendien veroorzaken de verschillen
in behandelingstermijn (achterstand) tussen de PA’s disproporties in de
gegevens. Daarbij komt dat een belangrijk deel van de geregistreerde
toekenning wordt ingenomen door de (automatische) hernieuwingen van
incontinentiemateriaal, terwijl die uiteraard geen interessante informatie
opleveren over advisering, beslissing, termijnen, enz.
Het Rekenhof heeft zowel met de bevoegde centrale dienst van het
VPAH als met de verantwoordelijken in de PA’s gesprekken gevoerd
over het verloop van de procedure, de interpretatie van de regelgeving
en de administratieve instructies, wat zij als knelpunten ervaren en welke initiatieven zij hebben ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden in
de regelgeving op te vangen. De gesprekken waren ook bedoeld om
inzicht te verwerven in de manier waarop de regelgeving op het terrein
wordt toegepast. Bij het dossieronderzoek ter plaatse werd uitleg gevraagd aan de verantwoordelijken van de PA’s. Ook met de bevoegde
centrale dienst van het VAPH was er geregeld contact, in het bijzonder

3

De PA Antwerpen bij aanvragers met het interventieniveau vervanging (zie 6.5).
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om de voornaamste bevindingen van het dossieronderzoek te bespreken.
1.5

Dossieronderzoek

Voor het dossieronderzoek heeft het Rekenhof vooral gebruik gemaakt
van de opgevraagde gegevens over de 18.000 hulpmiddelen. Er werd
een aselecte steekproef van 120 aanvragen uit die populatie genomen.
Op basis van de eerste bevindingen werd ervoor gekozen de aanvragen
van gehandicapten met beperkingen aan de onderste ledematen voor
tegemoetkoming voor verbouwingen sanitair of aanpassing badkamer te
selecteren als verder onderwerp van onderzoek(4). Die aanvragen waren
het meest aangewezen om de toepassing van de regeling te beoordelen:
•

uit de gegevens van het VAPH bleek dat het hier vaak om eerste
aanvragen ging, waardoor ook de advisering op het niveau van de
handicap door de MDT’s en de werking van de PEC’s nader konden
worden onderzocht;

•

de advisering door de MDT’s op het niveau van het hulpmiddel is in
die gevallen complexer dan voor een hulpmiddel dat gewoon wordt
aangekocht;

•

in de refertelijst zijn twee verschillende refertebedragen opgenomen,
naargelang het interventieniveau (de ernst van de beperking: in concreto aanvulling of vervanging);

•

in de praktijk houden sommige PA’s ook rekening met de aard van
de werken om de verschillende refertebedragen toe te kennen; ook
op andere vlakken bleken afwijkende interpretaties en werkwijzen te
bestaan tussen de verschillende PA’s;

•

in de gekozen dossiers zouden de in aanmerking te nemen kosten
mogelijk een probleem kunnen stellen, aangezien een deel van de
gemaakte kosten soms als renovatiekosten zou kunnen worden gekwalificeerd.

Uit dezelfde populatie van 18.000 hulpmiddelen werden ook nog de volgende dossiers onderzocht:
•

de meest recente beslissingen van de BBC(5) voor personen die
door de PEC het interventieniveau aanvulling (onafhankelijk van de
functiebeperking) kregen toegewezen(6);

•

alle eerste aanvragen die ter heroverweging aan de HOC werden
voorgelegd(7), aangevuld met een geografische selectie van niet-

4
5
6

7

Het ging om ongeveer 100 dossiers.
Uitspraak tussen augustus 2007 en juni 2008.
Het ging om een 70-tal dossiers. Ook een aanzienlijk deel van de vonnissen van de
arbeidsrechtbanken betroffen aanvragen behandeld door de BBC.
De toepassing van dat criterium leidde tot een 100-tal dossiers, ongelijkmatig gespreid over de provincies. Aangezien HOC-dossiers interessante informatie konden
opleveren over de werking van de PEC’s en de PA’s, werd ervoor gekozen de selectie uit te breiden met dossiers uit de ondervertegenwoordigde provincies.
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eerste aanvragen. De vraag tot heroverweging kon zowel de inschrijfbaarheid als het hulpmiddel betreffen.
Ten slotte werden de uitspraken van de arbeidsrechtbanken in de onderzochte materie van 2006 tot midden 2008 onderzocht(8).
Hoewel de onderhoud- en herstelkosten op basis van de administratieve
instructies een interessant voorwerp van onderzoek leken, heeft het Rekenhof daarover geen dossieronderzoek gevoerd(9) omdat het VAPH
werkte aan een nieuwe regeling, die werd vastgelegd in het besluit van
de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot wijziging van het IMBbesluit.
Er werd voor gekozen de terugbetaling van rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen buiten het onderzoek te houden. Het probleem van de
rolstoelen en aanverwante hulpmiddelen situeert zich niet zozeer op het
niveau van het individuele dossier of de behandeling ervan, als wel op
het niveau van afspraken tussen het federale niveau en het gemeenschapsniveau. De uitgangspunten voor een nieuwe RIZIV-nomenclatuur
van oktober 2005 bevatten enkele principes die daarin verbetering zouden kunnen brengen, maar die werden nog niet volledig gerealiseerd.
Het gaat o.a. om het eenloketsysteem, de terugbetaling van maatwerk,
een voldoende uitbreiding van de doelgroep en de terugbetaling op basis van een globale beoordeling van de noden van de gebruiker. Doordat het RIZIV aan zijn terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen beperkende voorwaarden verbindt en een enge definitie van maatwerk hanteert, wordt het VAPH nog vaak aangesproken voor een tegemoetkoming.
1.6

Structuur van het verslag

Aan de hand van het normale verloop van een aanvraag worden eerst
de opdracht van alle actoren en de gebruikte terminologie uiteengezet.
Daarna gaat het verslag achtereenvolgens in op de doelgroep van de
regeling en het doelbereik, de hulpmiddelen waarvoor een tegemoetkoming wordt verleend, de diagnose- en indicatiestelling, de behandeling
van de vraag, de beroepsmogelijkheden, de uitzonderlijke procedure bij
de BBC en ten slotte de opvolging en uitbetaling door de administratie.
Voor zover toepasselijk komt in ieder hoofdstuk eerst de regelgeving
aan bod, gevolgd door de bevindingen over de toepassing ervan. De
meer dossiergebonden opmerkingen worden voorafgegaan door de algemenere vaststellingen op basis van de administratieve instructies en
praktijken.

8
9

Uiteraard betroffen dat geen aanvragen uit de periode 1 januari tot 30 juni 2007.
Het probleem komt in dit verslag wel aan bod.
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2

Individuele materiële bijstand: de regeling en
de actoren

2.1

Regelgeving

De terugbetaling van hulpmiddelen of IMB is een van de taken van het
VAPH die zijn opgenomen in het oprichtingsdecreet van 7 mei 2004
(verder: decreet). Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991
betreffende de inschrijving bij het VAPH (verder: inschrijvingsbesluit)
bepaalt wie in aanmerking komt voor inschrijving en dus voor sociale
bijstand, wie daartoe het verslag moet opstellen en hoe de aanvraag
wordt onderzocht. De tegemoetkoming voor hulpmiddelen wordt verder
geregeld door het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot
vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap (verder: IMB-besluit).
2.2

Inschrijving

Om een beroep te kunnen doen op de dienstverlening van het VAPH,
moet de persoon met een handicap eerst zijn ingeschreven bij het
agentschap. Inschrijving is mogelijk voor wie is getroffen door een handicap, d.i. ernstige beperkingen ondervindt in zijn kansen tot participatie
aan het sociale leven, en de leeftijd van 65 jaar niet heeft bereikt. De
aanvrager dient zich te wenden tot een MDT gespecialiseerd in individuele materiële bijstand, dat een multidisciplinair verslag (MDV) opmaakt
en in de regel ook de aanvraag indient bij de PA van het VAPH, die het
dossier beheert. De PEC spreekt zich uit over de vraag of de aanvrager
inschrijfbaar is, met andere woorden of de aanvrager tot de doelgroep
van het VAPH behoort. Met het oog op IMB beslist de PEC ook over:
•

de functiebeperking: de aard, fysieke lokalisatie van de handicap,
bijvoorbeeld onderste ledematen, zicht, gehoor, zindelijkheid;

•

het interventieniveau: de ernst van de beperking: in concreto aanvulling of vervanging, bijvoorbeeld aanvulling onderste ledematen of
vervanging gehoor.

Het is niet mogelijk zich in te schrijven zonder een concrete vraag tot
bijstand. Die vraag tot bijstand hoeft niet noodzakelijk of uitsluitend
hulpmiddelen te betreffen; het kan o.a. ook gaan om een persoonlijkassistentiebudget (PAB) of zorg.
2.3

Hulpmiddelen en refertelijst

De hulpmiddelen waarvoor het VAPH een tegemoetkoming kan verlenen, zijn opgenomen in de zogenaamde refertelijst (bijlage 1 bij het IMBbesluit). De refertelijst is ingedeeld in functiebeperkingen en interventieniveaus. Voor elke combinatie somt de refertelijst de subsidieerbare
hulpmiddelen op en het refertebedrag (het maximumbedrag van de tegemoetkoming). Over aanvragen van tegemoetkomingen voor een hoV L A A M S P A R LEMENT

Stuk 37-B (2009) – Nr. 1

18

ger bedrag dan het refertebedrag en voor hulpmiddelen die niet in de
refertelijst zijn opgenomen, moet de BBC oordelen, zowel over de toekenning ervan als over het bedrag dat kan worden terugbetaald.
2.4

Tenlasteneming

Het VAPH verleent financiële tegemoetkomingen (tenlasteneming). Voor
ieder aangevraagd hulpmiddel moet het MDT een adviesrapport (AR)
opmaken(10). Het VAPH kan alleen tegemoetkomingen verlenen voor
hulpmiddelen die passen binnen de door de PEC toegekende combinatie(s) van functiebeperking(en) en interventieniveau(s) (verder afgekort
tot FB/IN).
De PA beslist of het al dan niet een tegemoetkoming verleent voor de
gevraagde hulpmiddelen op basis van de criteria in artikel 4 van het
IMB-besluit:
•

de hulpmiddelen moeten noodzakelijk zijn voor de sociale integratie;

•

het moet gaan om een meerkost ten opzichte van de uitgaven die
een valide persoon moet doen;

•

de noodzaak, de gebruiksfrequentie, de werkzaamheid en de doelmatigheid moeten in verhouding staan tot de tenlasteneming.

Na aankoop van het hulpmiddel, en voorlegging en controle van de originele factuur betaalt de PA de prijs van het hulpmiddel terug, eventueel
beperkt tot het refertebedrag of het bedrag toegekend door de BBC.
2.5

Heroverweging en beroep

Als de aanvrager niet akkoord gaat met de afwijzing van zijn aanvraag
door de PEC (bestaan en aard van de handicap) of door de PA (tenlasteneming van het hulpmiddel), kan hij een heroverweging aanvragen bij
de adviescommissie, meestal aangeduid als heroverwegingscommissie
(HOC). De HOC geeft slechts een advies, maar dat advies wordt nagenoeg altijd gevolgd en uitgevoerd door de PA. Tegen beslissingen van
de PA, al dan niet het gevolg van de beoordeling van de PEC of de
HOC, en tegen beslissingen van de BBC kan de aanvrager beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbanken.
2.6

Kennis- en ondersteuningscentrum

Het KOC heeft een belangrijke advies- en ondersteuningstaak, vooral
inzake de aanpassing van de refertelijst, maar ook inzake het verzame-

10

Zodra de gehandicapte is ingeschreven, kan een AR volstaan voor een nieuwe
hulpmiddelenaanvraag. Een nieuw MDV is alleen nodig als de toestand en de noden van de gehandicapte zo zijn geëvolueerd dat de toekenning van bijkomende
functiebeperkingen of interventieniveaus noodzakelijk zou zijn.
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len en verspreiden van kennis. In de gewone inschrijvings- en aanvraagprocedure komt het KOC zelden tussen. Het kan wel bij bijzondere
zorgvragen de aanvrager of het MDT verwijzen naar een gemachtigd
expert. Ook de PA’s, de BBC, de HOC en de arbeidsrechtbanken doen
soms een beroep op het KOC, vooral in verband met vragen rond de
noodzaak of doelmatigheid van een bepaald hulpmiddel voor de concrete aanvrager.
2.7

Schematisch overzicht van de beslissingsprocedure

Het onderstaande schema geeft het verloop van de beslissingsprocedure schematisch weer. Er zijn twee elementen die het verloop van de procedure bepalen (grijs gearceerd):
1. of het al dan niet gaat om een eerste aanvraag (aanvraag tot inschrijving);
2. of het al dan niet gaat om een hulpmiddel (HM) van de refertelijst
voor het refertebedrag.
Als de PA optreedt als louter beheerder van het dossier of uitvoerder
van de beslissingen van andere actoren, staat zij in een cirkel. Als zij
daarentegen zelf beslist, staat zij net zoals de andere actoren in een
rechthoek.
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3

Doelgroep en doelgroepbereik

3.1

Het begrip handicap

De regelgeving heeft voor de IMB-regeling geen specifieke doelgroepcriteria ingeschreven. De doelgroep valt samen met die van het VAPH: de
aanvrager moet zijn getroffen door een handicap, wat betekent dat de
kansen tot participatie aan het sociale leven langdurig en in ernstige
mate zijn beperkt door een samenspel tussen verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke functiestoornissen en andere persoonlijke en externe factoren (artikel 2, 2° van het decreet). Het begrip handicap wordt dus op een specifieke wijze gedefinieerd: de klemtoon ligt niet
zozeer op de eigenlijke stoornis, als wel op de gevolgen inzake sociale
integratie, die van persoon tot persoon verschillen en die afhankelijk zijn
van de individuele maatschappelijke situatie. Er wordt geen invaliditeitsgraad gehanteerd, maar een multidisciplinaire evaluatie moet uitwijzen
van welke dienstverlening nuttig gebruik kan worden gemaakt.
3.2

Leeftijdsvoorwaarde

Om zich te kunnen inschrijven bij het VAPH, moet de betrokkene jonger
zijn dan 65 jaar(11). Die voorwaarde hangt samen met het streven de
personen met een handicap te (re)integreren in economische activiteiten. Wie voor de leeftijd van 65 is ingeschreven, kan van de IMBregeling gebruik blijven maken voor zover de hulpmiddelen verband
houden met de aandoening waarvoor hij is ingeschreven.
De leeftijdsvoorwaarde is al vaak het voorwerp geweest van betwisting,
omdat ze tot gevolg heeft dat personen met eenzelfde aandoening afhankelijk van hun leeftijd al dan niet kunnen genieten van de IMBregeling. In de parlementaire voorbereiding van het decreet werd daarover gesteld: Wie na 65 jaar door verouderingsverschijnselen een handicap oploopt, kan terecht bij de vele diensten en voorzieningen uit de
bejaardenzorg(12). In zijn arrest 18/2001 van 14 februari 2001 heeft het
toenmalige Arbitragehof (nu Grondwettelijk Hof) geoordeeld dat geen
sprake was van ongeoorloofde discriminatie.
3.3

Doelgroepafbakening

De regelgeving heeft het over problemen bij de sociale participatie. Het
was zeker de bedoeling de doelgroep voor een stuk open te laten en

11

12

Naast de leeftijdsvoorwaarde geldt ook nog een verblijfsvoorwaarde: de aanvrager
moet werkelijk in België verblijven en een ononderbroken verblijf van 5 jaar of een
niet-aangesloten verblijf van 10 jaar kunnen aantonen (artikel 21 van het decreet).
Vlaamse Raad, 1989-1990, Nr. 318-5, p. 8.
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zich niet te beperken tot de medische elementen(13). Evoluties in de samenleving – en allicht ook in de beschikbare hulpmiddelen – hebben
ertoe geleid dat steeds meer mensen een beroep doen op het VAPH, in
het bijzonder voor IMB. De vaststelling van de doelgroep van het VAPH
levert daardoor soms problemen op. Van mensen die bijvoorbeeld lijden
aan langdurige ziekten, dyslexie, autisme, chronische vermoeidheid(14)
of bepaalde vormen van obesitas, palliatieve patiënten, patiënten die
herstellen van een chirurgische ingreep of een ongeval en van wie de
toestand nog niet is gestabiliseerd, is het niet zo vanzelfsprekend om
vast te stellen of zij behoren tot de doelgroep van het VAPH en dus a
fortiori van de regeling. Nadat een beperkt aantal dyslexiepatiënten werd
ingeschreven, besliste het VAPH op een bepaald moment alle aanvragen te bevriezen. Ondertussen is de problematiek van deze patiënten
geregeld in een overeenkomst tussen de ministers van Welzijn en van
Onderwijs(15). Voor de andere groepen moet de PEC geval per geval
beslissen. In de meeste gevallen wordt een aanvrager die een aanwijsbare (langdurige) beperking heeft en voordeel zou kunnen genieten van
een hulpmiddel wel inschrijfbaar verklaard.
3.4

Bereiken van de doelgroep

De veelheid en verscheidenheid van organisaties die zijn erkend als
MDT dragen zeker bij tot het effectief bereiken van de doelgroep. De
betrokken organisaties hoeven niet door te verwijzen, maar kunnen zelf
het nodige doen. Het gaat altijd om organisaties die in de eerste plaats
erkend en/of gesubsidieerd zijn voor andere taken, bijvoorbeeld centra
voor leerlingenbegeleiding, centra voor maatschappelijk werk die behoren tot een verbond van ziekenfondsen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, enz. Potentiële gerechtigden zijn vaak
bij hen terechtgekomen vanwege die andere taken.
Uit het onderzoek van het Rekenhof naar het algemeen welzijnswerk(16)
bleek dat de centra voor maatschappelijk werk die behoren tot een verbond van ziekenfondsen, een proactieve werking gericht op de eigen
leden ontwikkelen door bijvoorbeeld te onderzoeken of langdurig zieken
geen nood hebben aan andere vormen van hulpverlening. Maar ook de
overige organisaties dienen geregeld aanvragen in bij het VAPH. Bovendien worden mensen die zich voor bepaalde hulpmiddelen wenden
13

14

15

16

Geen invaliditeitsgraad maar een multidisciplinaire evaluatie zal dienen uit te wijzen
van welke dienstverlening of voorziening de persoon met een handicap nuttig kan
gebruik maken. In deze zin gaat het ook om een gerichte evaluatie. Dit wil zeggen
dat er niet alleen geconstateerd wordt in welke mate een bepaalde persoon disfuncties vertoont, maar dat terzelfder tijd dit disfunctioneren mede bekeken wordt
vanuit de dienstverlening en de voorzieningen die hem hierbij kunnen behulpzaam
zijn. Vlaamse Raad, 1989-1990, Nr. 318-1, p. 4.
Bij die aandoeningen is volgens het VAPH de diagnosestelling zelf ook een probleem. Daarom wordt gewerkt aan een protocollering die moet leiden tot een betrouwbare diagnosestelling.
Heel veel aanvragers waren leerplichtig en vroegen hulpmiddelen aan die verband
hielden met hun studie. Volgens de overeenkomst afgesloten tussen de twee bevoegde ministers zal het VAPH de aanvragen ingediend tot 30 juni 2009 behandelen volgens de criteria eigen aan het VAPH en zal daarna de cel Speciale Onderwijsleerhulpmiddelen die opdracht overnemen.
Stuk 37-D (2005-2006) - Nr 1, 28 april 2006.
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tot mediotheken en thuiszorgwinkels, vaak van daaruit doorverwezen
naar een MDT.
3.5

Tevredenheidsonderzoek

Uit een tevredenheidsonderzoek dat in het najaar van 2007 werd uitgevoerd in opdracht van het VAPH, blijkt dat het overgrote deel van de
ondervraagden (94%) tevreden tot zeer tevreden is over de dienstverlening van het VAPH en in het bijzonder van de PA’s. Toch is 50% de mening toegedaan dat het VAPH onvoldoende bekend is in de samenleving. Dat resultaat sluit aan bij het gevoel van de PA’s dat voor de aanvrager het MDT het aanspreekpunt is en niet de PA of het VAPH. Het is
tenslotte het MDT dat zorgt voor diagnose- en indicatiestelling en dat in
samenspraak met de betrokkene de aanvraag indient. De meeste personen hebben voor hun aanvraag geen direct contact met het VAPH of
zelfs de PA’s(17). De geringe bekendheid van het VAPH hoeft dus niet te
betekenen dat het doelpubliek niet of onvoldoende wordt bereikt. Om
zijn bekendheid te vergroten heeft het VAPH begin 2008 een mediacampagne opgezet. Volgens het VAPH is de naambekendheid van het
VAPH intussen vergroot, wat bijvoorbeeld blijkt uit het aantal websites
die ernaar verwijzen.
3.6

Ondervertegenwoordiging van Halle-Vilvoorde

De onderstaande grafiek schetst de ingediende zorgvragen per jaar per
provincie(18), uitgedrukt in percentages per bevolkingscijfer 2003-2007.
De vragen IMB hebben daar een groot aandeel in.

17
18

De aanvragers dienen in de meeste gevallen wel zelf hun facturen in bij de PA.
Het hoge aantal aanvragen voor 2003 en 2004 wordt verklaard door de vierjarige
bijstandskorf die toen nog van kracht was. 2005 kende door de afschaffing van de
bijstandskorf een grote terugval. Sindsdien is er weer een normale stijging van het
aantal aanvragen.
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Uit de cijfers in de grafiek blijkt een relatieve (= in verhouding tot de bevolkingscijfers) ondervertegenwoordiging van de provincie VlaamsBrabant, die volledig op het conto komt van het arrondissement HalleVilvoorde. In 2007 werden er in totaal 52.247 zorgvragen ingediend.
Daarvan waren er 7.818 afkomstig uit Vlaams-Brabant, waarvan 1.699
uit Halle-Vilvoorde. Ook in Brussel zijn er relatief weinig zorgvragen: in
2007 stelden 308 inwoners van de 19 Brusselse gemeenten een zorgvraag aan het VAPH.
De ondervertegenwoordiging van Halle-Vilvoorde blijkt in nog meer sectoren van het beleidsdomein Welzijn. Of en hoe die is gerelateerd aan
de samenstelling van de bevolking in die provincie, en of ze enig verband houdt met de relatieve achterstand in de aanbodzijde van (residentiële) voorzieningen is niet duidelijk(19).
De ondervertegenwoordiging van Halle-Vilvoorde kan ook worden geïllustreerd door het aantal personen dat is ingeschreven bij het VAPH. In
het arrondissement Halle-Vilvoorde zijn dat er ca. 5.000 of slechts
0,08% van het aantal inwoners. In het arrondissement Leuven zijn dat er
9.000 of 1,8%. Het percentage voor heel Vlaanderen is 1,6% (98.000
personen). In het voorjaar van 2008 startte het VAPH met een antennepunt in Brussel. De opzet daarvan is het VAPH toegankelijker te maken,
zowel voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als voor
inwoners van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Het antennepunt
werkt als een infoloket. Er kunnen ook aanvragen worden ingediend, die
daarna voor verdere verwerking naar de PA Vlaams-Brabant (elektronisch) worden doorgestuurd. Het antennepunt is twee dagen per week

19

Van de 103 erkende voorzieningen in Vlaams-Brabant zijn er 29 in Halle-Vilvoorde.
Het is aannemelijk dat professionelen (bijvoorbeeld binnen een voorziening) de gehandicapte vaker zullen wijzen op de mogelijkheden om met hulpmiddelen een oplossing te bieden aan problemen.
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open en werkt nauw samen met de PA. De oprichting ervan ging gepaard met de nodige bekendmaking in de pers.
3.7

Conclusie

De IMB-regelgeving heeft tot doel een tegemoetkoming te verlenen voor
hulpmiddelen aan personen die problemen ondervinden bij hun sociale
participatie en integratie. Door die open definitie van het begrip handicap
werd de regeling opengesteld voor een grote groep personen. De veelheid en verscheidenheid van de erkende MDT’s dragen bij tot het bereiken van zo veel mogelijk potentieel gerechtigden. Er blijken wel geografische verschillen te zijn in het aantal personen dat is ingeschreven bij
het VAPH en in het aantal zorgvragen, met een belangrijke ondervertegenwoordiging van Halle-Vilvoorde.
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4

Hulpmiddelen en refertelijst

4.1

Refertelijst

Het VAPH verleent financiële tegemoetkomingen voor hulpmiddelen,
aanpassingen (aan woning of wagen) of andere materiële bijstand (verder verzameld onder de term hulpmiddelen) die noodzakelijk zijn voor
sociale integratie(20). De hulpmiddelen waarvoor een tegemoetkoming
kan worden verleend, zijn opgenomen in de refertelijst (bijlage I bij het
IMB-besluit), die is ingedeeld in functiebeperkingen, interventieniveaus
en functioneringsdomeinen binnen een functiebeperking(21). Voor elke
combinatie FB/IN somt de refertelijst de subsidieerbare hulpmiddelen op
en het refertebedrag (maximumbedrag). Voor sommige hulpmiddelen is
ook een refertebedrag voor onderhoud en herstelling opgenomen.
De regelgeving sluit de tegemoetkoming voor een aantal toestellen expliciet uit: toestellen die behoren tot de bevoegdheid van het RIZIV en
apparatuur voor medische of paramedische behandeling of voor onderhoud van de fysieke conditie. Ook dienstverlening (door fysieke of
rechtspersonen) is in principe uitgesloten, met uitzondering van pedagogische hulp bij hogere studies, verplaatsingstechnieken voor blinden,
aanvullende rijlessen en bijstand door doventolken. Tot slot worden ook
fietsen met een hulpmotor, snor- en bromfietsen, verzekeringskosten
(bijvoorbeeld aanvullende verzekeringskosten voor een aangepaste auto) en GSM-toestellen van subsidiëring uitgesloten.
Inzake rolstoelen werd een vrij ingewikkelde regeling uitgewerkt waarbij
het RIZIV bepaalde uitgaven ten laste neemt en de gemeenschappen
instaan voor de rest (bepaalde extra uitrusting, onderhoud en herstelling,
eventueel de tweede rolstoel).
De refertelijst wordt in beginsel tweemaal per jaar aangepast(22). Zowel
de hulpmiddelen zelf, de functiebeperkingen en interventieniveaus
waarbinnen ze kunnen worden toegekend, als het refertebedrag kunnen
het voorwerp zijn van aanpassing. Nieuwe hulpmiddelen kunnen erin
worden opgenomen. Andere hulpmiddelen kunnen worden geschrapt
omdat ze achterhaald zijn, niet meer beschikbaar of wijdverspreid bij
een breed publiek en daarom niet meer worden geacht een meerkost te
vormen in vergelijking met de kosten die een valide persoon moet maken.

20

21

22

Hulpmiddelen voor de werksituatie behoren tot de bevoegdheid van de VDAB,
hulpmiddelen in het onderwijs tot die van Onderwijs.
Bijvoorbeeld mobiliteit, communicatie. Functioneringsdomeinen sluiten nog het
meest aan bij sociale participatie, zij geven de domeinen van het dagelijks leven
weer waarin de persoon met een handicap problemen ondervindt met de sociale
participatie. De functioneringsdomeinen hebben weinig praktisch belang. Tot 2007
golden voor een aantal ervan domeinmaxima voor de toekenning van hulpmiddelen, maar die zijn intussen allemaal afgeschaft.
In de praktijk gebeurt die aanpassing minder vaak. In 2007 werd de refertelijst bijvoorbeeld eenmaal aangepast.
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Het KOC formuleert voorstellen tot herziening van de refertelijst. Zeker
voor vrij fundamentele aanpassingen (zoals aanpassen/afschaffen van
de domeinmaxima) gebeurt dat in samenspraak met en vaak op initiatief
van de bevoegde diensten van het VAPH.
4.2

Refertelijst versus regelgeving

De refertelijst sluit niet aan bij de principes van het decreet en het inschrijvingsbesluit. De regelgeving verwijst als voorwaarde voor de inschrijfbaarheid en voor de toekenning van hulpmiddelen respectievelijk
naar problemen van sociale participatie en sociale integratie. De refertelijst daarentegen vertrekt vanuit functiebeperkingen. In classificatietermen uitgedrukt: de refertelijst steunt op de ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps), die uitgaat van beperkingen, terwijl de regelgeving kiest voor een ICF-benadering (Internationel Classification of Functioning, Disability and Health), die vertrekt
vanuit de handeling die een probleem stelt.
Dat verschil in uitgangspunt tussen het decreet en het inschrijvingsbesluit enerzijds en de concrete uitwerking in de refertelijst anderzijds, leidt
ertoe dat de PEC’s en de PA’s in een aantal gevallen kunstgrepen moeten toepassen om tot het gewenste resultaat te komen, zijnde de toekenning van hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor de sociale integratie van de aanvrager. Het VAPH kan immers alleen tegemoetkomingen
verlenen voor hulpmiddelen die passen binnen de door de PEC toegekende FB/IN. Volgens de interpretatie van het VAPH is het uitgesloten
aanvragen voor hulpmiddelen die onder andere FB/IN zijn opgenomen,
voor te leggen aan de BBC (zie 8.2). Daardoor moet de PEC soms een
fictieve functiebeperking toekennen opdat de PA de aanvrager het
noodzakelijke hulpmiddel zou kunnen toekennen (zie ook 6.2). Zo kunnen personen met een handicap voor de elektrificatie van hun rolluiken
alleen een tegemoetkoming krijgen als de PEC hen de – desnoods fictieve – combinatie FB/IN vervanging bovenste ledematen toekent (alleen
voor die FB/IN is de elektrificatie van rolluiken in de refertelijst opgenomen), zelfs als zij die noodzaak konden aantonen vanuit hun werkelijke
handicap. Een ander voorbeeld betreft personen met een mentale beperking. Aangezien de refertelijst voor hen geen aparte lijst bevatte,
moest de PEC hen altijd een motorische functiebeperking toekennen.
De aanpassingen die door het wijzigend besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 aan de refertelijst werden aangebracht, bieden vanaf 1 januari 2009 een oplossing voor veel van de geconstateerde problemen: hulpmiddelen werden toegevoegd aan een ander IN,
sommige hulpmiddelen werden ook onder andere FB/IN opgenomen en
er werd een nieuwe deellijst gecreëerd voor personen met een beperking van de intellectuele of andere mentale functies. Het probleem van
de tweespalt tussen decreet en inschrijvingsbesluit enerzijds en refertelijst anderzijds wordt daarmee niet opgelost, maar de herziening van de
refertelijst zal er wel toe leiden dat de PEC de functiebeperking en het
interventieniveau in de meeste gevallen werkelijkheidsgetrouw en accuraat kan toewijzen. Voor een beperkt aantal gevallen zijn de aanpassinV L A A M S P A R LEMENT
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gen aan de refertelijst niet toereikend, maar daarvoor is een nieuwe beslissingsinstantie gecreëerd (zie 6.4).
De bijzondere oplossingen die voor sommige situaties werden uitgewerkt en veel van de geconstateerde verschillen tussen de verschillende
PEC’s en PA’s onderling (zie 6.2) vinden hun oorsprong in het verschil in
uitgangspunt tussen de regelgeving en de refertelijst, én in de omgang
met dat probleem door de verschillende actoren.
4.3

Refertebedrag

Hoewel de regelgeving bepaalt dat alleen kosten ten laste worden genomen die een meerkost vormen tegenover de uitgaven van een valide
persoon, wordt dat principe verlaten voor hulpmiddelen die in de refertelijst zijn opgenomen(23). Wie bijvoorbeeld vanwege zijn handicap een
aangepaste bureaustoel nodig heeft, kan het volledige bedrag van die
bureaustoel terugbetaald krijgen, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de kostprijs van een gewone bureaustoel. Hetzelfde geldt a
fortiori voor veel van de hulpmiddelen onder de rubriek andere, in het
bijzonder in het domein hulpmiddelen dagelijks leven(24).
Een tweede probleem vormt de bepaling van het refertebedrag. Voor
een deel van de hulpmiddelen - zeker voor dure, geavanceerde hulpmiddelen voor communicatie of hulpmiddelen voor blinden - zijn er
slechts relatief weinig distributeurs of aanbieders. Het gevaar bestaat
dat zij door de beperkte werking van het marktmechanisme geen enkele
incentive hebben om hun prijs onder het refertebedrag te laten dalen(25).
De bevoegde diensten van het VAPH en het KOC hebben in het verleden al de prijsbepaling van enkele hulpmiddelen onderzocht. Vaak ging
het om nieuwe, relatief dure hulpmiddelen of hulpmiddelen waarvan
werd vermoed dat er overdreven prijzen werden gehanteerd. Verscheidene refertebedragen zijn in het verleden al eens verlaagd, maar de
problematiek van de prijsbepaling is nog niet systematisch onderzocht.
Dat zal nu voor het eerst gebeuren: het KOC heeft in 2008 de opdracht
gekregen de in Vlaanderen gehanteerde prijzen te inventariseren en een
vergelijking uit te voeren met Nederland, waar een soort kiwi-model voor
hulpmiddelen wordt gebruikt.

23

24

25

Voor de meeste hulpmiddelen is dat geen probleem: zij zijn alleen nodig voor personen met een handicap en de kosten kunnen redelijkerwijs integraal als meeruitgaven worden beschouwd. De BBC houdt bij haar beslissingen in de regel wel rekening met het beginsel dat het VAPH alleen de meerkost ten laste neemt.
Via dat refertebedrag kunnen allerlei kleine uitgaven voor aangepaste versies van
alledaagse gebruiksvoorwerpen worden terugbetaald.
Bij het dossieronderzoek viel het op dat in een beperkt aantal gevallen voor alle
gefactureerde hulpmiddelen exact het refertebedrag werd aangerekend, zelfs voor
meer courante hulpmiddelen die werden aangekocht in het kader van de verbouwing van de woning.
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Terugbetaling van onderhoud- en herstelkosten

Een bijzonder probleem vormen de kosten voor onderhoud en herstelling. Voor een aantal hulpmiddelen wordt daarvoor een refertebedrag
opgenomen in de refertelijst(26). Van niet alle hulpmiddelen waarvoor de
refertelijst in onderhoudskosten voorziet, is het even duidelijk of zij wel
(geregeld) onderhoud vragen(27) en hoe de betaling ervan het best wordt
geregeld. Heel de regeling van onderhoud en herstelling was jarenlang
het voorwerp van overleg in de verschillende overlegstructuren binnen
het VAPH. Met de bedoeling minstens tot een gelijke behandeling van
de onderhoudscontracten te komen in de verschillende PA’s, werd nog
in oktober 2006 de instructie gegeven dat de prijs van het onderhoudscontract zonder meer kon worden terugbetaald, zonder dat dit afhankelijk was van het effectief leveren van prestaties (voorleggen van werkbonnen). Bovendien kon een dergelijk contract onmiddellijk bij de aanschaf ingaan, wat dus betekende dat er geen rekening werd gehouden
met de normale garantieperiode.
Het probleem van de onderhoudscontracten, maar dan specifiek voor
hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, kwam aan bod in het onderzoek uit 2005 van Blindenzorg Licht en Liefde Consumenten aan het
woord. Het onderzoek concludeerde: De onderhoudscontracten zijn
blijkbaar een lucratieve materie voor sommige leveranciers, waarbij we
elk van de leveranciers toch moeten vragen om eens in eigen boezem te
kijken. Maar moet de regelgeving hier ook niet op nagekeken worden?(28)
Ook het KOC deed in 2006 onderzoek naar de noodzaak en de kost van
het onderhoud van hulpmiddelen en naar de kost en de frequentie van
herstellingen(29). Het kwam in zijn Signaalboek 2006 o.m. tot de volgende conclusies en voorstellen:
•

De refertelijst zou aparte rubrieken voor onderhoud en herstelling
moeten bevatten.

•

Sommige producten waarvoor nu in onderhoud en herstellingen is
voorzien in de refertelijst, hebben geen onderhoud nodig.

•

Voor sommige hulpmiddelen (liften) moet de indeling van de refertelijst en het bedrag voor onderhoud worden aangepast.

•

Voor hulpmiddelen voor blinden is verder onderzoek nodig.

Het onderwerp werd meermaals ter sprake gebracht tijdens de vergaderingen van de ad-hoccommissie IMB, die adviezen verleent voor de terugbetaling van hulpmiddelen. De diensten van het VAPH, en met name

26

27

28
29

In concreto wordt 40% van het refertebedrag genomen of 40% van het door de
BBC toegekende bedrag als dat hoger is.
In het verleden werd voor een beperkt aantal hulpmiddelen het onderhoud al uit de
refertelijst geschrapt.
Beleidsvoorbereidende conclusies, punt 2, laatste alinea.
http://www.koc.be/signalen/2006/signaalboek2006_final2.html.
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de afdeling Inschrijving en Doelgroepenbeheer hebben ten slotte het
probleem ter harte genomen en een bevredigende oplossing uitgewerkt.
Door de wijziging van 12 december 2008 wordt deze materie in het IMBbesluit geregeld. Het refertebedrag voor onderhoud en herstel wordt in
twee afzonderlijke refertebedragen opgesplitst. Voor onderhoud wordt
bepaald hoeveel het maximumbedrag per onderhoudsbeurt bedraagt en
hoeveel onderhoudsbeurten er jaarlijks maximaal kunnen worden terugbetaald (bijvoorbeeld traplift: 175 euro per onderhoudsbeurt en maximum 1 onderhoudsbeurt per jaar). Voor herstel wordt in 20% van het
refertebedrag voorzien. Bovendien moeten de kosten worden bewezen
aan de hand van een gedetailleerde factuur, waarop een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen verplaatsingskosten, herstelkosten,
onderdelen, enz. Dat moet het mogelijk maken een duidelijker zicht te
krijgen op de prijsvorming. Bovendien kunnen binnen de wettelijke garantieperiode geen herstelkosten ten laste worden genomen. Ook all-inservicecontracten worden niet meer terugbetaald.
Op basis van officieus gehanteerde hernieuwingstermijnen wordt bepaald of voor een tweede aanvraag van eenzelfde hulpmiddel al dan niet
een AR nodig is. Als de hernieuwingstermijn is verstreken, kan een eenvoudige vraag van de betrokkene volstaan. Er bestaat echter geen uitdrukkelijke rechtsgrond voor die werkwijze en ze is (mede daardoor) niet
bij iedereen gekend. Het VAPH heeft het KOC gevraagd hernieuwingstermijnen voor de verschillende hulpmiddelen voor te stellen. In 2007
heeft het KOC een eerste voorstel geformuleerd. Het KOC en de administratie bekijken nog of de voorgestelde hernieuwingstermijnen overeenstemmen met de werkelijke normale gebruiksduur van het hulpmiddel. Door de wijziging van de refertelijst bij besluit van 12 december
2008 worden in de refertelijst echter refertetermijnen ingevoerd, die in
deze context dezelfde functie hebben als de vroegere hernieuwingstermijnen: als na het verstrijken van de termijn hetzelfde hulpmiddel wordt
aangevraagd, is geen AR nodig. Een gemotiveerde aanvraag door de
persoon met een handicap zelf kan volstaan. Op die manier is de werkwijze nu wel voor iedereen kenbaar.
4.5

Refertebedrag en kostprijs van het hulpmiddel

Het refertebedrag is een forfaitaire tegemoetkoming in de bijkomende
kosten die voortvloeien uit de handicap. Het dekt niet noodzakelijk de
volledige kostprijs (of preciezer: meerkost). Voor veel hulpmiddelen in de
refertelijst volstaat het refertebedrag wel(30). Als de aard van de handicap bijzondere kenmerken of functies in het hulpmiddel noodzaakt, is
het overigens mogelijk een beroep te doen op de BBC. Bij het onder-

30

Bij een beperkt aantal hulpmiddelen worden vaak facturen ingediend voor een
aanzienlijk lager bedrag. Dat kwam het meest tot uiting bij bureaustoelen: met het
refertebedrag voor aangepaste bureaustoelen werden vaak gewone bureaustoelen
aangekocht, voor een prijs die ver onder het refertebedrag lag. Die bureaustoelen
worden bovendien vaak als trippelstoel gebruikt. Het is dan ook de vraag of de refertelijst onder bureaustoelen dat soort stoelen verstaat.
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zoek van de verbouwingsdossiers sanitair/badkamer werd echter vastgesteld dat de factuur heel vaak (aanzienlijk) hoger was dan het refertebedrag(31). Vaak volstond het refertebedrag niet of nauwelijks voor de
aankoop van materialen. Het probleem ligt in een gebrek aan differentiëring in de refertebedragen: voor zeer uiteenlopende aanpassingen of
verbouwingen is maar in één of twee refertebedragen voorzien. Voor
weinig ingrijpende aanpassingen kan het refertebedrag soms volstaan,
maar voor de meer ingrijpende verbouwingen is dat zeker niet het geval.
Bovendien houden de verschillende PA’s er een andere zienswijze op
na wat betreft de toekenning van refertebedragen voor dat soort aanpassingswerken (zie 6.5). Voor meerkosten bij nieuwbouw heeft het
KOC een berekenmethode ontwikkeld die het VAPH toepast. De aanvrager weet in dat geval op voorhand welk bedrag hij zal ontvangen.
4.6

Conclusie

Hoewel de regelgeving de sociale participatie en integratie vooropstelt,
vertrekt het uitvoeringsinstrument (de refertelijst) van een andere invalshoek, namelijk de functiebeperkingen. Dat verschil leidt ertoe dat de
uitvoerders zich genoodzaakt zien kunstgrepen toe te passen om een
aanvrager een noodzakelijk hulpmiddel te kunnen toekennen. De aanpassingen aan het IMB-besluit die de Vlaamse Regering op 12 december 2008 heeft doorgevoerd, bieden een minstens gedeeltelijke oplossing voor de problemen van de refertelijst. De aanpassingen creëren
ook een nieuwe regeling voor de terugbetaling van onderhoud- en herstelkosten.
De maxima van de terugbetaalbare kosten zoals vastgesteld in de refertelijst, worden niet systematisch en kritisch onderbouwd. Tot nu toe vond
geen systematische prijsopvolging plaats door inventarisatie en prijsvergelijking van de hulpmiddelen op de markt. Het KOC heeft die inventarisatie en opvolging in 2008 aangevat.
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In de steekproef waren ongeveer 70% van de ingediende facturen hoger dan de
refertebedragen van respectievelijk 1.283 euro (aanvulling onderste ledematen) en
2.681 euro (vervanging onderste ledematen). Het is niet uitgesloten dat sommige
begunstigden nog bijkomende facturen zouden indienen, zodat het percentage uiteindelijk nog hoger ligt. Allicht zit er in sommige gevallen ook een aandeel renovatie
vervat in de facturen.
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5

Diagnose- en indicatiestelling door de MDT’s

5.1

Multidisciplinair team

Iedere aanvraag tot inschrijving bij het VAPH omvat een multidisciplinair
verslag houdende de omschrijving van de handicap en de voorgestelde
bijstand voor sociale integratie, dat werd opgemaakt door een instantie
die door het agentschap werd erkend om het multidisciplinair verslag af
te leveren(32). In de multidisciplinaire evaluatie moeten zowel medische,
psychologische, pedagogische als sociale gegevens aan bod komen.
Het MDV moet uitwijzen van welke dienstverlening of voorziening de
persoon met een handicap nuttig gebruik kan maken. Het verslag moet
worden opgesteld door een MDT dat is erkend voor IMB (MDT-IMB).
Zoals eerder vermeld, kunnen alleen diensten die de Vlaamse Gemeenschap in een andere regeling organiseert, erkent of subsidieert(33) als
MDT optreden: centra voor leerlingenbegeleiding, centra voor maatschappelijk werk die behoren tot een verbond van ziekenfondsen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, de centra voor
ontwikkelingsstoornissen, observatiecentra van de bijzondere jeugdbijstand, tewerkstellingscentra van de VDAB, bepaalde kinderpsychiatrische ziekenhuisdiensten. Advisering inzake IMB behoort dus slechts in
tweede orde tot hun taken/opdrachten.
Het inschrijvingsbesluit omschrijft de erkenningsvoorwaarden voor
MDT’s: het gaat daarbij vooral over de vorm en inhoud van hun advies,
de expertise van hun medewerkers(34) en het voldoen aan de minimale
kwaliteitseisen vastgesteld door de minister (artikel 24). De naleving van
die bepalingen kan worden gecontroleerd door het Agentschap Inspectie
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (artikel 27). De vergoeding voor het
opstellen van een MDV kan alleen worden betaald als werd voldaan aan
de minimale kwaliteitseisen (artikel 28).
Op dit ogenblik zijn er 101 MDT’s-IMB erkend. Zij zijn de diagnose- en
indicatiestellers: zij verzamelen informatie over de gebruiker en interpreteren die (diagnosestelling), en formuleren aanbevelingen over de aard
en de intensiteit van de ondersteuning, behandeling of materiële hulpmiddelen (indicatiestelling). Voor het opstellen van een MDV of een AR
mogen zij de gebruiker niets aanrekenen: zij ontvangen daarvoor een
vergoeding van het VAPH. Tot nog toe werd hetzelfde bedrag toegekend voor een MDV en een AR. Met het besluit van de Vlaamse Rege-
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Artikel 2, §2, laatste alinea van het inschrijvingsbesluit. Gelijkaardige bepaling in het
IMB-besluit.
Artikel 22-28 van het inschrijvingsbesluit.
Zij dienen te beschikken over of moeten altijd een beroep kunnen doen op een
doctor in de geneeskunde, een licentiaat in de psychologische of pedagogische wetenschappen en een gegradueerde sociaal-agogisch werk of een verpleegkundige,
optie sociale verpleegkunde (artikel 24, §1, 3°).
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ring van 17 oktober 2008 werd het bedrag voor een eerste MDV, inclusief AR’s, opgetrokken tot 246 euro, voor latere AR’s, eventueel inclusief
een geactualiseerd MDV, wordt het bedrag van 210 euro behouden.
5.2

Rol

Uit het IMB-besluit blijkt de cruciale rol die de MDT’s krijgen toebedeeld:
zij informeren, oriënteren en begeleiden de persoon met een handicap
van bij het eerste contact tot bij het effectieve gebruik van de toegekende hulpmiddelen. Tegenover het VAPH moeten zij de handicap/het integratieprobleem zo accuraat mogelijk omschrijven en de problematiek
vertalen in een vraag om hulpmiddelen. Het MDV moet de PEC in staat
stellen de functiebeperkingen en interventieniveaus vast te stellen, en
het de PA’s mogelijk maken een uitspraak te doen over de tenlasteneming van de hulpmiddelen. De MDT’s moeten bij het advies en de aanvraag rekening houden met o.m. de volgende factoren: de beperkingen
van de persoon en de verwachte evolutie, de eigen ervaring van de persoon, de inbreng van behandelende artsen, de globale sociale situatie
(wonen, activiteiten, ondersteuning), de gebruiksfrequentie, de werkzaamheid en de doelmatigheid van de bijstand, alsook de prijskwaliteitsverhouding van de hulpmiddelen (artikel 9, IMB-besluit). Ook
moeten zij de nazorg op zich nemen en het effectieve gebruik van de
hulpmiddelen evalueren. Het verslag moet daarom ook de elementen
aanbrengen om het doeltreffend en doelmatig gebruik van de reeds eerder toegekende materiële hulp te evalueren.
Bij een eerste aanvraag wordt een MDV opgesteld en ingediend, maar
ook bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen (waardoor de PEC bijvoorbeeld bijkomende functiebeperkingen of interventieniveaus zou kunnen
toekennen) moet in beginsel een MDV worden opgesteld(35). Als de
aanvraag alleen een bijkomend hulpmiddel binnen het al eerder toegekende FB/IN betreft, kan een AR dat alleen de toekenning van het betrokken hulpmiddel motiveert, volstaan. Door de aanpassingen aan het
IMB-besluit die de Vlaamse Regering op 12 december 2008 heeft doorgevoerd, dienen er vanaf 1 januari 2009 geen AR’s meer te worden opgemaakt als na het verstrijken van de refertetermijn het hulpmiddel opnieuw wordt aangevraagd (zie 4.4). Ook voor hulpmiddelen met een
refertebedrag tot 375 euro is geen AR meer nodig(36). In beide gevallen
kan een gemotiveerde aanvraag door de persoon met een handicap
volstaan. Als er twijfel bestaat over de adequaatheid van het hulpmiddel,
kan de PA alsnog om een AR verzoeken.
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Bij het onderzoek heeft het Rekenhof vastgesteld dat sommige PEC’s en PA’s
genoegen nemen met een AR als dat voldoende gegevens bevat en geen vragen
oproept.
Daarop zijn nog wel een aantal belangrijke uitzonderingen,en als het om een eerste
aanvraag gaat, is een MDV uiteraard nog altijd nodig.
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5.3

Kwaliteitsbewaking

Het inschrijvingsbesluit schrijft voor dat er voor de MDT’s minimale kwaliteitseisen (MKE’s) worden vastgesteld in een ministerieel besluit, maar
dat is nog altijd niet gebeurd. Dat probleem duikt geregeld op in het kader van de kwaliteit van de indicatiestelling en advisering. In 2001 werden wel een aantal vereisten waaraan de MDT’s moeten voldoen, in een
lastenboek verwerkt. Het bevat ook een aantal kwaliteitsvereisten (gedeeltelijk herneming en verdere uitwerking van de regelgeving). Het
aanvaarden van dat lastenboek was een van de voorwaarden om te
worden erkend als gespecialiseerd IMB-MDT. Hoewel bepaalde elementen van het lastenboek een voorzichtige aanzet zijn tot formulering van
MKE’s, kunnen ze bezwaarlijk als volwaardige MKE’s, zoals bedoeld in
de regelgeving, worden beschouwd, ook al omdat ze niet zijn vastgelegd
in een ministerieel besluit. Bij het dossieronderzoek in de PA’s bleek
trouwens dat de PA’s het lastenboek niet gebruiken om de MDT’s op
hun plichten te wijzen(37).
Sinds 1 februari 2004 zijn de MDT’s verplicht de uniforme methodologie
die is vastgesteld door het KOC toe te passen. Ook door de praktische
manier van werken met MDV’s en AR’s wordt een vrij grote uniformiteit
- althans naar vorm en inhoud, niet noodzakelijk naar kwaliteit - in de
verslaggeving aan het VAPH verzekerd.
Er is nog geen controle gebeurd bij de MDT’s. De naleving van de
MKE’s kan uiteraard nog niet worden gecontroleerd. Ook een systematische evaluatie door het KOC van de werking van de MDT’s is tot dusverre achterwege gebleven(38). Het KOC neemt slechts sporadisch kennis van MDV’s en AR’s, in het kader van vragen om een expert aan te
stellen of als een PA advies vraagt over de noodzaak of het nut van het
gevraagde hulpmiddel(39). Er bestaat geen gerichte opleiding voor leden
van een MDT(40). In een aantal gevallen kan worden aangenomen dat
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Slechts 1 PA (Oost-Vlaanderen) bracht het ter sprake.
Artikel 25, §2, 11° van het IMB-besluit. Toch schrijft het KOC in zijn werkingsverslag 2007: Voor de ondersteuning van het werkveld ontwikkelde het KOC een uniforme methode die regelmatig wordt toegelicht aan de MDT’s. Niettemin blijft de
toepassing van deze methode bij de adviesverlening dikwijls dode letter. Adviezen
blijken te dikwijls niet-adequate hulpmiddelen te betreffen. Slechts de helft van de
MDT’s doen een beroep op het KOC voor ondersteuning bij hun adviesverlening.
Zij worden nog te weinig geresponsabiliseerd bij hun adviesverlening.
In 2007 kreeg het KOC 179 vragen tot ondersteuning van MDT’s-IMB. 69% van die
vragen werd door 30% van de teams gesteld. Bijna de helft van de teams stelde
geen enkele vraag (KOC, werkingsverslag 2007,
http://www.koc.be/werkingsverslag2007.pdf).
Het KOC verspreidt wel informatie: infonota’s over wijzigingen aan de regelgeving,
beschrijvingen van de producten en hun technische aspecten in o.m. de keuzewijzers en hulpmiddelenflashes. De Praktijkgids verduidelijkt de diverse procedures en
bijstandsvelden die bij het VAPH gelden.
Het VAPH heeft in de loop van 2008 ook een handleiding voor hulpmiddelen en
aanpassingen gepubliceerd (een bewerking van de handleiding die de PA’s al eerder gebruikten). Daarnaast hebben de PA’s en MDT’s nog contacten naar aanleiding van dossiers of specifieke problemen, op initiatief van zowel PA als MDT. De
PA’s nodigen de MDT’s op regelmatige basis uit voor informatie en overleg.
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de nodige expertise ontbreekt of dat andere organisaties op bepaalde
domeinen een grotere expertise hebben opgebouwd. Zo doen personen
met een handicap voor verbouwingen aan een woning soms een beroep
op toegankelijkheidsbureaus, die in samenspraak met de gehandicapte
een aangepaste oplossing uitwerken. Die bureaus zijn echter niet als
MDT erkend.
5.4

Doorlooptijden bij de MDT’s

Uit het dossieronderzoek blijken een aantal knelpunten te bestaan in de
adviesverlening door de MDT’s. In de meeste gevallen is het onmogelijk
zicht te krijgen op het tijdsverloop tussen het eerste contact dat de persoon met een handicap heeft met het MDT en de indiening van het
MDV(41). Het tijdsverloop tussen het indienen van de aanvraag tot inschrijving(42) en het MDV en AR wordt wel opgevolgd door het VAPH,
maar zegt op zich weinig over de totale duur van het voortraject(43). Het
kan hoogstens de ondergrens van de doorlooptijd aangeven. Er zijn
aanwijzingen dat het tijdsverloop tussen het eerste contact met de aanvrager en de indiening van het verslag vrij groot is(44). Op dit ogenblik is
een opvolging van de doorlooptijden bij de MDT’s in de praktijk echter
niet mogelijk. In de veronderstelling dat de doorlooptijd deel zal uitmaken de MKE’s, zal de opvolging ervan op termijn wel kunnen gebeuren.
De regelgeving bepaalt hoe de indiening van de aanvraag en het MDV
invloed heeft op de aanvang en de uitwerking van de tenlasteneming.
De MDT’s kunnen overmacht inroepen als zij het MDV niet binnen de
vastgestelde termijn kunnen bezorgen, waardoor de termijnen worden
opgeschort(45). Sommige MDT’s roepen vrij routinematig en vaak zonder
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Een aanwijzing daarvoor zou de datum van ondertekening van het aanvraagformulier (opgesteld door het MDT) kunnen zijn, maar het Rekenhof heeft vastgesteld dat
die formulieren zelden worden gedateerd door de aanvrager.
Het aanvraagformulier (A001) wordt bijna altijd door het MDT ingediend.
In één provincie wordt bijna de helft van de aanvragen en verslagen samen ingediend, maar of dat betekent dat de MDT’s daar sneller werken of dat ze wachten tot
het verslag klaar is om de aanvraag in te dienen, is niet duidelijk.
Volgens de meest recente gegevens van het VAPH zou de tijd tussen aanvraagformulier en MDV (dus bij een aanvraag tot inschrijving) gemiddeld ongeveer drie
maanden bedragen, zelfs ongeveer vijf maanden als geen rekening wordt gehouden met aanvraagformulieren en MDV’s die gelijktijdig worden ingediend. Voor beide valt de afwijking in positieve zin op in Limburg. Behalve naar het loutere aantal
aanvragen, verwijzen de MDT’s ter rechtvaardiging van de lange doorlooptijd ook
naar de medische attesten die moeten worden verzameld (of de medische onderzoeken die nog moeten plaatsvinden).
De algemene regel is dat de tenlasteneming uitwerking krijgt op de eerste dag van
de kalendermaand van de aanvraag als zij ten laatste in de daaropvolgende kalendermaand wordt vervolledigd (door de indiening van MDV en AR); als dat niet het
geval is, krijgt zij uitwerking vanaf de eerste dag van de maand voorafgaand aan de
vervollediging. Als de vervollediging echter niet gebeurt binnen de vier maanden
volgend op de aanvraag, krijgt de tenlasteneming slechts uitwerking op de eerste
dag van de maand van vervollediging. Door overmacht in te roepen, blijft de tenlasteneming in ieder geval uitwerking hebben vanaf de eerste dag van de maand van
de aanvraag.
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verdere toelichting overmacht in. De PA’s aanvaarden dat altijd zonder
te onderzoeken of dat in het individuele geval is gerechtvaardigd. Er
wordt evenmin onderzocht of zich een structureel probleem voordoet bij
het betrokken MDT (te weinig beschikbaar personeel, gebrek aan expertise, onvoldoende kennis van de methodiek,…).
Vanaf 2009 gelden nieuwe richtlijnen voor de MDT’s: voortaan moet de
datum van het intakegesprek worden opgenomen in het MDV. Er werd
ook toelichting gegeven bij de voorwaarden en de modaliteiten om
overmacht in te roepen.
5.5

Kwaliteit van de verslagen

De kwaliteit van de MDV’s is voor het Rekenhof moeilijk te beoordelen(46). In ieder geval vertonen bepaalde verslagen inhoudelijke gebreken. Uitzonderlijk ontbreken zelfs noodzakelijke medische gegevens(47).
Andere verslagen maken het niet mogelijk de situatie van de gehandicapte en de noodzaak aan de gevraagde hulpmiddelen goed te beoordelen. Problemen op dat vlak werden duidelijk vastgesteld bij de aanvragen voor aanpassing sanitair/badkamer:
•

De meeste aanvragen geven geen beeld van de bestaande toestand
van badkamer/sanitair.

•

Uit de aanvragen voor vrij ingrijpende en complexe aanpassingen
blijkt te weinig dat alternatieven daadwerkelijk werden onderzocht.

•

Enkele MDT’s (bijvoorbeeld de revalidatiecentra) leveren standaardverslagen af die weinig rekening houden met de concrete sociale en
woonsituatie van het individu: voor een bepaalde aandoening worden bijna altijd dezelfde hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning aangevraagd, met ook altijd dezelfde standaardmotivatie. Voor
aanpassingen van de woning kan dat resulteren in ondoelmatige
vragen.

•

Uit plaatsbezoeken door de maatschappelijk assistent van de PA(48)
blijkt geregeld dat een MDT niet behoorlijk heeft geadviseerd: de beschreven situatie stemt niet overeen met de werkelijke of de voorgestelde aanpassingen zijn onmogelijk of ondoelmatig(49).

46

Voor het VAPH is dat ook niet altijd evident, aangezien de diagnose- en indicatiestelling zo is georganiseerd dat de expertise zich bij de MDT’s bevindt en dat het
VAPH de betrokkenen in de regel niet ziet.
Het meest voorkomende mankement op dat gebied is het ontbreken van de effecten van of de prognose voor de aandoening. Het MDV of AR vermeldt bijvoorbeeld
alleen dat de aanvrager incontinent is, zonder enige indicatie van oorzaak, mogelijkheid van behandeling of effectief uitgevoerde – maar niet afdoende – behandeling (kinesitherapie, medicatie, operatie,…). Voor aanvragen voor incontinentiemateriaal gebruiken alle PA’s sinds medio 2008 de vragenlijst die al in gebruik was in
de PA Limburg.
De meeste PA’s gaan maar vooraf ter plaatse als de aanvraag vragen doet rijzen.
De aanvrager-rolstoelgebruiker kan bijvoorbeeld door gebrek aan circulatieruimte
de douche niet gebruiken als ze wordt geplaatst zoals voorgesteld.
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In het algemeen lijkt het erop dat bepaalde MDT’s (in het bijzonder de
revalidatiecentra) maar uiterst zelden ter plaatse gaan en daardoor onvoldoende kennis hebben van de concrete woonsituatie van de aanvrager.
Het VAPH heeft het kwaliteitsprobleem bij aanvragen voor aanpassingen van een bestaande woning of voor nieuwbouw onderkend en een
formulier ontwikkeld dat sinds eind 2008 geldt als het AR voor aanpassing woning en aangepaste nieuwbouw.
Bij vragen tot heroverweging worden dikwijls bijkomende gegevens bezorgd die vrij essentieel zijn om de aanvraag aannemelijk te maken of
correct te beoordelen, maar die bij de initiële aanvraag ontbraken. De
motivering voor de aanvraag in heroverweging is trouwens vaak veel
uitgebreider - en soms ook overtuigender - dan bij de initiële aanvraag(50). Soms worden vragen naar hulpmiddelen buiten de refertelijst
waarbij de meerkost of noodzaak uit de handicap niet aannemelijk lijken(51), wel ingediend, maar verder niet voldoende gemotiveerd, in
sommige gevallen wellicht omdat het MDT ingaat op een vraag van de
persoon met een handicap, maar er zelf niet achter staat.
5.6

Opvolging en evaluatie van het gebruik van de hulpmiddelen

Een taak die de MDT’s duidelijk te weinig opnemen, is de opvolging en
de evaluatie van het gebruik van de hulpmiddelen. Het gebeurt nagenoeg nooit dat een AR elementen bevat om het doeltreffend en doelmatig gebruik van de eerder toegekende materiële hulp te evalueren, zelfs
niet als het gevraagde hulpmiddel raakpunten vertoont met al eerder
toegekende hulpmiddelen.
Het Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft
sinds het najaar van 2007 tal van huisbezoeken uitgevoerd om de aankoop en het gebruik van de hulpmiddelen op te volgen en om de gebruikers van hulpmiddelen te bevragen(52). Uit die inspectieverslagen blijkt
dat sommige personen met een handicap verscheidene van de toegekende hulpmiddelen niet aankochten(53) of niet gebruiken, omdat zij ze
uiteindelijk toch niet nuttig achten of ze niet kunnen plaatsen of gebrui-
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Dat vormt mede een verklaring voor het hoge aantal vragen dat in heroverweging
alsnog wordt ingewilligd (ongeveer de helft van alle vragen tot heroverweging).
Bijvoorbeeld: een balustrade voor een dakterras, een automatische garagepoort
terwijl de aanvrager nooit zelf de wagen bestuurt.
Uit de bevraging blijkt overigens dat de grote meerderheid van de gebruikers tevreden is over de adviesverlening door het MDT. Sporadisch meldt een persoon met
een handicap dat hem naar zijn gevoel een hulpmiddel werd opgedrongen of een
verkeerd hulpmiddel werd geadviseerd en vooral dat de procedure te lang duurt.
Ook bij het dossieronderzoek werd vastgesteld dat veel hulpmiddelen pas maanden
later werden aangekocht of na een jaar nog niet waren aangekocht (er was tenminste nog geen factuur van ingediend). Toch worden - zeker bij eerste aanvragen veel hulpmiddelen al aangekocht of aanpassingen van de woning al uitgevoerd voor
de beslissing van de PA betekend is, vaak zelfs voor de aanvraag werd ingediend
(bij een eerste aanvraag stelt dat op zich geen probleem).
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ken (gebrekkige begeleiding door de leverancier, te ingewikkeld, te weinig aangepast aan de handicap, beter alternatief,…). Ook uit het eerder
vermelde onderzoek van Licht en Liefde blijkt dat veel hulpmiddelen niet
worden gebruikt(54). Dat wijst erop dat de MDT’s te weinig aandacht
hebben voor de individuele noden, verwachtingen en mogelijkheden van
de persoon met een handicap en daardoor geneigd zijn te veel hulpmiddelen te adviseren.
5.7

Vergoeding voor het verslag

Wat de vergoeding voor het afgeleverde MDV of AR betreft, heeft het
Rekenhof vastgesteld dat sommige MDT’s niet altijd een vergoeding
vragen voor erg korte en evidente AR’s of voor AR’s die korte tijd na een
MDV of een vorig AR worden afgeleverd. Als in dergelijke gevallen wel
een vergoeding wordt gevraagd of als de kwaliteit van een MDV of AR te
wensen overlaat, verschilt de houding van de PA’s: sommige(55) betalen
(nagenoeg) altijd, andere(56) weigeren de AR’s te betalen als ze vermoeden dat de verslagen doelbewust gespreid worden ingediend. Het
gebrek aan MKE’s speelt daarin een rol.
Tot nog toe diende iedere vraag om een hulpmiddel te worden gemotiveerd in een AR. In sommige gevallen is het hulpmiddel minder duur of
niet veel duurder dan het AR, terwijl de noodzaak, de gebruiksfrequentie, de doelmatigheid enz. vrij evident zijn en door de aanvrager zelf voldoende kunnen worden toegelicht. Het werken met AR’s is in die gevallen tijdrovend, duur en weinig efficiënt. Voor een deel wordt dat opgelost
door de eerder vermelde wijzigingen in het IMB-besluit (zie 5.2). Het
VAPH kan de gevallen waarin geen AR meer nodig is, zelf uitbreiden.
Het VAPH heeft met een infonota van 12 januari 2009 de voorwaarden
voor vergoeding voor MDV’s en AR’s verduidelijkt.
5.8

Conclusie

Voor de MDT’s zijn nog geen minimale kwaliteitseisen vastgesteld, hoewel het inschrijvingsbesluit dat voorschrijft. Er is nog geen controle of
evaluatie van de werking van de MDT’s uitgevoerd. Er zijn indicaties dat
er geregeld veel tijd verloopt tussen het eerste contact met de aanvrager
en de indiening van het verslag. De aanvragen worden niet altijd voldoende gemotiveerd en toegelicht. De MDT’s houden soms te weinig
rekening met de noden en mogelijkheden van de aanvragers, waardoor
zij hulpmiddelen adviseren die uiteindelijk niet worden gekocht of gebruikt. Ze verzuimen het gebruik van de hulpmiddelen op te volgen en te
evalueren.
54
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Het probleem van intering in de vroegere regeling wijst in dezelfde richting: hulpmiddelen werden aangevraagd, maar nooit aangekocht. Het bedrag dat ervoor
werd toegekend, werd aangewend om andere hulpmiddelen aan te kopen tegen
een prijs hoger dan het refertebedrag.
Bijvoorbeeld PA West-Vlaanderen.
Bijvoorbeeld PA Oost-Vlaanderen, PA Vlaams-Brabant.
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6

Behandeling van de vraag door de PEC’s en
PA’s

6.1

Bevoegdheden en taken van de PEC en de PA

De IMB-aanvragen (vervolledigd met MDV of AR) worden door de aanvrager of – in de regel – door het MDT ingediend bij de PA. De PA beheert het dossier, onderzoekt de volledigheid en de ontvankelijkheid
ervan, vraagt eventueel bijkomende gegevens op en onderzoekt het
inhoudelijk. Als het om een eerste aanvraag gaat, het (impliciet) een
bijkomende functiebeperking of interventieniveau betreft, of als de vraag
voor de PEC aanleiding zou kunnen zijn haar eerdere beslissing te herzien, bereidt de PA het dossier voor de PEC voor.
De PEC, die eveneens multidisciplinair is samengesteld(57), bepaalt op
basis van het MDV(58) of de aanvrager is getroffen door een handicap
zoals bedoeld in artikel 2, 2° van het decreet en beoordeelt de behoefte
aan bijstand voor sociale integratie. Zoals vermeld onder 3.3, is de vaststelling van de doelgroep van de regeling niet altijd evident. Bovendien
moet de PEC het individuele integratieprotocol vaststellen. Concreet
betekent dit dat de PEC de functiebeperkingen en het bijbehorende interventieniveau toewijst.
De PA beslist over de tenlasteneming van de hulpmiddelen en is daarbij
gebonden door de beslissing van de PEC over de inschrijfbaarheid en
de toegekende FB/IN. Als de PEC van oordeel is dat de aanvrager niet
kan worden ingeschreven, kan de PA niet anders dan de gevraagde
tenlasteneming weigeren; bij een positieve beslissing van de PEC, wijst
de PA binnen de door de PEC toegewezen FB/IN de functioneringsdomeinen aan en beslist zij over de aangevraagde hulpmiddelen. Het is
niet voldoende dat een hulpmiddel in de refertelijst is opgenomen binnen
de toegewezen FB/IN: de PA beslist of het al dan niet een tegemoetkoming verleent voor de gevraagde hulpmiddelen op basis van de criteria
in artikel 4 van het IMB-besluit, o.a. de noodzaak, de gebruiksfrequentie,
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Iedere PEC telt onder haar 10 leden minstens 1 dokter in de geneeskunde, 1 licentiaat in de psychologische of pedagogische wetenschappen, 1 licentiaat in de sociale of economische wetenschappen of 1 licentiaat in de rechten, 1 houder van een
diploma van het sociaal hoger onderwijs van het korte type en 1 houder van een diploma van paramedisch hoger onderwijs van het korte type of 1 licentiaat in de motorische revalidatie of in de kinesitherapie. In elke PEC zit bovendien minstens 1
ervaringsdeskundige en minimum 2 tot maximum 3 ambtenaren. De leden nietambtenaren worden benoemd door de Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand
aan personen.
Zij kan ook bijkomende gegevens of aanvullende onderzoeken vragen en de betrokkene (en het MDT dat het verslag heeft opgesteld) horen. De aanvrager wordt
overigens altijd op de hoogte gebracht van de behandeling van zijn vraag door de
PEC en erop gewezen dat hij daarbij aanwezig kan zijn. In de praktijk gaan weinig
aanvragers daarop in en worden er ook weinig aanvragers of MDT’s gehoord op initiatief van de PEC (in de steekproef geen enkele): de PEC oordeelt meestal uitsluitend op basis van stukken – in essentie het MDV.
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de werkzaamheid en de doelmatigheid(59). In ieder geval deelt de PA de
beslissing over de aanvraag mee aan de aanvrager.
6.2

Beslissingen van de PEC

Hoewel de regelgeving laat uitschijnen dat de PEC louter uitspraak doet
over de combinatie FB/IN en niet over de hulpmiddelen, is dat in de
praktijk niet helemaal het geval. De toekenning van functiebeperkingen
en interventieniveaus kan moeilijk helemaal worden losgekoppeld van
de toekenning van hulpmiddelen: de PA maakt ter voorbereiding van de
vergadering van de PEC een lijst op met de gevraagde hulpmiddelen en
de combinatie FB/IN waarin die kunnen worden toegekend(60). Meestal
is de vaststelling van de functiebeperking weinig problematisch omdat er
een duidelijk verband bestaat tussen de beperking die in het MDV wordt
beschreven en het gevraagde hulpmiddel(61). Voor de vaststelling van
het IN zijn er echter geen duidelijke criteria(62) en sommige PEC’s zijn
daarin strenger dan andere en kennen minder snel het interventieniveau
vervanging toe(63).
Als de PEC van oordeel is dat een aanvrager baat zou hebben bij het
gevraagde hulpmiddel (uit de refertelijst) terwijl de overeenstemmende
FB/IN niet uit het MDV blijkt, kent zij die FB/IN fictief toe. Als iemand
zonder beperkingen zicht bijvoorbeeld een daisyspeler(64) aanvraagt en
de PEC/PA dat verantwoord acht (bijvoorbeeld omdat betrokkene door
beperkingen aan zijn armen niet zelfstandig de bladzijden van een boek
of tijdschrift kan omslaan), kan de PEC niet anders dan de beperking
zicht toekennen(65). De aanpassingen in het IMB-besluit en de refertelijst
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De PA kan daarbij het KOC om advies vragen. In 2007 deden de PA’s dat 70 keer.
Het MDT vraagt in zijn verslag in de regel niet expliciet een bepaalde FB/IN toe te
kennen, maar de vraag om hulpmiddelen geeft impliciet wel aan welk FB/IN het
voor ogen heeft.
Als handicap en toe te kennen FB/IN evident zijn en voor weinig discussie vatbaar,
bereidt de PA het dossier voor als C-dossier (consensusdossier): hoewel de PEC
er kan over debatteren, wordt zo’n dossier in de praktijk zonder meer goedgekeurd.
Andere dossiers (inclusief alle voorstellen van negatieve beslissing) zijn D-dossiers
(discussiedossiers). De PA Oost-Vlaanderen werkt niet met C-dossiers. Tussen de
andere PA’s zijn er grote verschillen in de verhouding tussen de C- en D-dossiers,
die mee worden verklaard door de werkwijze en bezetting van de PA’s. In de PA
Limburg draagt de aanwezigheid van een arts ertoe bij dat veel meer dossiers als
C-dossiers voor de PEC worden gebracht (in 2007 was dat de enige PA die over
een arts-werknemer beschikte).
De rechtspraak heeft het weleens over het verlies van elke functionaliteit als criterium om vervanging toe te kennen, maar het is duidelijk dat de PEC’s veel minder
streng en pragmatischer oordelen. In een nota die op 21 november 2008 werd
voorgesteld aan voorzitters van de PEC’s en HOC en de hoofden van de PA, werden richtlijnen gegeven over het onderscheid tussen de interventieniveaus aanvulling en vervanging (voor meer uitleg wordt verwezen naar de reactie van de administratie – hoofdstuk 12).
In het bijzonder de PEC Antwerpen stelt zich vrij streng maar rechtlijnig op.
Een soort cd-speler om gesproken lectuur op daisy-cd’s te beluisteren.
Een ander voorbeeld werd gegeven onder 4.2. Die werkwijze is ook opgenomen in
de handleiding van de administratie. Bijzonder is dat de PA Oost-Vlaanderen de fictieve FB/IN onmiddellijk na de toekenning van het hulpmiddel schrapt.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 37-B (2009) – Nr. 1

41

zullen vanaf 1 januari 2009 een minstens gedeeltelijke oplossing bieden
voor dergelijke situaties (zie 4.2).
Soms kent de PEC voor eenzelfde functiebeperking per functioneringsdomein verschillende interventieniveaus toe, eveneens met het oog op
het gevraagde hulpmiddel(66), terwijl de PEC zich niet mag uitspreken
over functioneringsdomeinen en hulpmiddelen. Soms spreekt de PEC
zich expliciet uit over één of meer hulpmiddelen(67). Bij de toekenning
van FB/IN houden PEC’s rekening met te verwachten evoluties in de
aandoening: als zij van oordeel zijn dat daarover weinig onzekerheid
bestaat, worden meteen de overeenstemmende FB/IN toegekend(68).
De PEC Limburg kent geregeld - op advies van de arts die in de PA
werkt - expliciet FB/IN voor de toekomst toe(69). Die proactieve beslissingen worden niet aan de aanvrager meegedeeld.
Een afwijzende beslissing van de PEC heeft meestal betrekking op het
bestaan van de handicap, minder vaak wordt een (impliciet gevraagd)
FB/IN geweigerd(70). De motivering van die afwijzende beslissingen is
vaak beperkt: meestal vermeldt de PEC dat de beperkingen niet voldoende ernstig of niet langdurig/blijvend zijn of dat zij niet van die aard
zijn dat er sprake is van een handicap zoals bedoeld in het decreet.
Zelden worden de elementen vermeld die de PEC tot die conclusie hebben geleid en die de argumenten en elementen van het MDV weerleggen(71).
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En dan meestal om de toekenning van het hulpmiddel mogelijk te maken. In sommige gevallen is dat begrijpelijk: als de PEC bijvoorbeeld van oordeel is dat de beperking van de onderste ledematen niet zwaar genoeg is om vervanging toe te
kennen, maar de betrokkene een rolstoel heeft, zal de PEC voor het functioneringsdomein mobiliteit toch vervanging toekennen om de persoon met een handicap in staat te stellen optimaal gebruik te maken van zijn rolstoel. De PEC Antwerpen kent normaal alleen in dat geval een onderscheiden IN voor een functioneringsdomein toe.
De PEC spreekt zich dan bijvoorbeeld uit tegen of voor de toekenning van een
hulpmiddel of geeft bijvoorbeeld de PA de opdracht de vraag voor te leggen aan de
BBC – normaliter geen van beide bevoegdheden van de PEC. Vooral de PEC
Vlaams-Brabant mengt zich nogal eens in de aangelegenheden die normaal tot de
bevoegdheden van de PA behoren.
Het gaat vooral over het IN vervanging in plaats van aanvulling. Dat kan als voordeel hebben dat er geen hulpmiddelen worden aangeschaft of geen aanpassingen
aan de woning worden uitgevoerd die door de evolutie van de aandoening al snel
hun nut verliezen.
Dat heeft het voordeel dat latere vragen niet opnieuw aan de PEC moeten worden
voorgelegd.
In ieder geval zijn daarover minder betwistingen: in de dossiers die aan de HOC
worden voorgelegd en zeker in die die voor de rechtbank worden gebracht, gaat het
meestal over het volledig verwerpen van de handicap en zelden over een niettoegekende functiebeperking of interventieniveau.
Zoals al eerder vermeld, zijn MDV’s soms weinig gemotiveerd en gestoffeerd, zodat
het voor de PEC moeilijk is in te gaan op individuele elementen.
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6.3

Beslissingen van de PA

Een aanvraag voor hulpmiddelen die in de refertelijst zijn opgenomen
voor het toegekende FB/IN wordt vrij zelden door de PA afgewezen(72).
Van de hulpmiddelen in de refertelijst kan meestal a priori worden aangenomen dat ze voor de meeste aanvragers aan de criteria noodzaak,
doelmatigheid, meerkost, enz. voldoen, hoewel er vaak ook evidente
uitzonderingen zijn: het heeft bijvoorbeeld weinig zin brailleapparaten
terug te betalen aan een visueel gehandicapte als hij geen braille kent
en uit de aanvraag niet blijkt dat hij van plan is het te leren.
Bij een afwijzing komt het er vaak op neer dat de PA van oordeel is dat
de noodzaak uit de handicap(73), de doelmatigheid en de gebruiksfrequentie niet zijn aangetoond of niet in verhouding staan tot de kostprijs
terwijl alternatieve oplossingen niet in overweging werden genomen, of
soms ook dat de betrokkene al een hulpmiddel heeft gekregen met dezelfde functionaliteit(74).
De PA brengt in ieder geval de aanvrager en zijn MDT op de hoogte van
de beoordeling door de PEC en haar eigen beslissing inzake de hulpmiddelen. Door de vaak vrij karige motivering en verwoording van een
(gedeeltelijke) afwijzing is het voor de aanvrager allicht niet altijd even
duidelijk of de vraag wordt afgewezen op basis van de beoordeling van
de PEC (inschrijfbaarheid als persoon met een handicap, toegekend
FB/IN), dan wel op basis van de beoordeling van de PA (noodzaak,
meerkost, …). In de recentere beslissingen werd wel duidelijker aangegeven of de afwijzing het resultaat was van de beoordeling van de PEC
of van de beoordeling door de PA. De PA vermeldt meestal slechts vrij
vaag en algemeen de overwegingen die tot de afwijzing hebben geleid(75) - in ieder geval blijken haar motieven duidelijker, uitgebreider en
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In de steekproef van het Rekenhof over de eerste helft van 2007 hebben de PA’s
minder dan 500 hulpmiddelen afgewezen van de ongeveer 18.000 aangevraagde
hulpmiddelen (terwijl de aanvrager wel was ingeschreven). Die afgewezen hulpmiddelen omvatten ook de hulpmiddelen die gezien de regelgeving niet kunnen worden
toegekend of die niet in de refertelijst zijn opgenomen en door de BBC zijn afgewezen. De gegevens moeten met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd gelet
op de samenstelling van de door het VAPH bezorgde lijst, de werkwijze van sommige PA’s, het niet onbelangrijke aandeel van automatisch hernieuwd incontinentiemateriaal in deze lijst enz. Toch kan worden gesteld dat van de aanvragen voor
hulpmiddelen die in de refertelijst voor de toegekende FB/IN voorkomen, slechts
een klein aandeel wordt afgewezen en dat de globale aanvaardingspercentages per
provincie niet significant verschillen.
Bijvoorbeeld dat het gevraagde hulpmiddel een noodzaak vormt voor iedereen, dat
het het comfort of de veiligheid verhoogt zonder echter noodzakelijk te zijn gezien
de handicap, enz.
Slechts zelden wordt vermeld dat de hulpmiddelen niet bijdragen tot de sociale
integratie.
De PEC’s, de PA’s en de HOC hebben in 2007 afgesproken al te concrete – en
daardoor mogelijk kwetsende – motieven niet in de beslissingsbrieven te vermelden. Dat geldt vanzelfsprekend in de eerste plaats voor de motieven van de PEC
(of de HOC) voor haar beslissing over inschrijfbaarheid.
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specifieker uit het advies dat zij verstrekt aan de HOC als de betrokkene
het niet eens is met de beslissing(76).
6.4

Nieuwe beslissingsinstantie: de arts van het VAPH

Een van de wijzigingen in het IMB-besluit, ingevoerd met het besluit van
12 december 2008, bepaalt dat de arts van het VAPH kan beslissen tot
tenlasteneming van hulpmiddelen die wel in de refertelijst staan vermeld,
maar die niet kunnen worden gekoppeld aan de door de PEC toegekende FB/IN. Uit de toelichting zou kunnen worden begrepen dat het gaat
om vragen van personen waarvoor de PEC geen geschikte combinatie
FN/IN kan vaststellen, maar dat is niet altijd zo: het gaat ook om vragen
voor hulpmiddelen die niet vallen onder de FB/IN die de PEC heeft toegekend. Voor de vragen waarover de arts kan beslissen, zijn er geen
verdere modaliteiten, voorwaarden, procedures of termijnen vastgesteld.
Het lijkt erop dat de PA iedere vraag voor een hulpmiddel die zij niet kan
inwilligen omdat niet de overeenstemmende FB/IN werd toegekend, aan
de arts moet voorleggen(77). Hoewel daarover niets werd vastgesteld,
mag worden aangenomen dat die beslissing voor het overige wordt gelijkgesteld met een beslissing van de PA (de arts kan het KOC raadplegen, de beslissing is vatbaar voor een verzoek tot heroverweging, enz.).
Deze (gedeeltelijke) oplossing voor een reëel praktisch probleem past
niet in de logica van het bestaande systeem. Binnen de bestaande regelgeving beslist immers de BBC over vragen tot tenlasteneming van
hulpmiddelen die niet in de refertelijst zijn opgenomen. Het is alleen de
rigoureuze interpretatie van die regel door het VAPH die verhindert dat
de tenlasteneming van hulpmiddelen die onder andere FB/IN zijn opgenomen, niet wordt voorgelegd aan de BBC.
6.5

Gelijke behandeling in de verschillende provincies

Aangezien het beslissingsproces zich volledig binnen provinciaal georganiseerde entiteiten (PEC’s en PA’s) afspeelt en veel elementen van
beoordeling bevat, is het cruciaal bij de toepassing van de regelgeving
te waken over een gelijke behandeling van de aanvragers. Bij de introductie van de nieuwe regelgeving ontbrak het zeker aan centrale sturing,
maar intussen is de uniformiteit tussen de verschillende provincies een
belangrijk aandachtspunt voor het VAPH. Het agentschap organiseert
geregeld overleg tussen voorzitters en secretarissen van de PEC’s en
de HOC-kamers om knelpunten uit te klaren. Het gaat vaak over vragen
rond doelgroepafbakening, problemen met MDV’s, FB/IN en hulpmidde-
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Aangezien die overwegingen niet altijd ergens worden vermeld (soms, maar lang
niet altijd, blijken ze wel uit het verslag van het huisbezoek of een verdere vraag om
inlichtingen of uit een interne aantekening bij de aanvraag), is het natuurlijk niet
duidelijk of ze ook al aanwezig waren bij de aanvankelijke beslissing.
De meeste van de problemen in dit verband worden wel opgevangen door de aanpassingen aan de refertelijst waarvan sprake in 4.2. Het gaat hier dus om een beperkt aantal vragen.
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len in de refertelijst. Vaak resulteert dat overleg in afspraken over een
gemeenschappelijke lijn in die kwesties.
De verantwoordelijken van de PA’s overleggen eveneens geregeld: er is
zowel overleg tussen de diensthoofden als tussen de verantwoordelijken
IMB. Om de beslissingen van de PA’s meer op één lijn te brengen, werd
in 2006 een uitgebreide handleiding opgesteld, die ook regelmatig wordt
bijgewerkt op basis van de afspraken in de verschillende overlegorganen binnen het VAPH (PEC-HOC, het overleg tussen de verantwoordelijken van de PA’s en de ad-hoccommissie individuele bijstand en sociale integratie). Door die initiatieven werd er de jongste jaren op het vlak
van uniformiteit veel vooruitgang geboekt.
Toch blijven er duidelijke verschillen tussen de provincies. De verschillen tussen de PA’s inzake onderzoek vooraf en controle achteraf worden
in hoofdstuk 9 behandeld. Over de PEC’s heeft het VAPH weinig zeggenschap en dat blijkt ook in de praktijk: één PEC weigert met C- en Ddossiers te werken, de PEC’s blijven zich uitspreken over functioneringsdomeinen of hulpmiddelen, de ene PEC is duidelijk strenger dan de
andere bij de toekenning van het interventieniveau vervanging, sommige
PEC’s houden meer rekening met te verwachten evoluties dan andere of
kennen FB/IN voor de toekomst toe. In sommige provincies is er vlotter
overleg tussen de PA en de PEC dan in andere. Maar ook los daarvan
bleken zich in verschillende provincies verschillende werkwijzen te hebben ontwikkeld.
Gedeeltelijk kunnen de provinciale verschillen worden verklaard door het
verschil in uitgangspunt tussen enerzijds de regelgeving en anderzijds
het instrument dat de uitvoerders van de regelgeving (de PEC’s en de
PA’s) moeten hanteren (de refertelijst). De PEC’s en de PA’s zagen zich
daardoor immers genoodzaakt enkele ingrepen en creatieve interpretaties toe te passen om het doel van de regelgeving te bereiken (het ten
laste nemen van een hulpmiddel dat een oplossing kan bieden voor een
integratieprobleem). Omdat er in de aanvang weinig sturing was vanuit
de centrale diensten van het VAPH, hebben de PEC’s en de PA’s niet
altijd dezelfde weg gekozen om dat doel te bereiken.
Bij het onderzoek van de dossiers aanpassing sanitair/badkamer heeft
het Rekenhof vastgesteld dat het samenspel tussen de PA’s en de
PEC’s in de verschillende provincies verschillend verloopt en tot uiteenlopende resultaten leidt. Voor de betrokken werken voorziet de refertelijst in twee verschillende refertebedragen, één onder het IN aanvulling
(1.283 euro) en een merkelijk hoger bedrag onder het IN vervanging
(2.681 euro). In één provincie (Antwerpen) legt de PA alle aanvragen die
te maken hebben met aanpassingen van het sanitair/badkamer van
aanvragers die door de PEC het IN aanvulling kregen, systematisch
opnieuw voor aan de PEC, zonder dat daartoe aanleiding is. Zij wil
daarmee de PEC de kans geven haar beoordeling te herzien en het hogere refertebedrag toe te kennen, wat de PEC overigens (bijna) nooit
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doet(78). In andere provincies gebeurt dat niet. Tegenover gehandicapten die het IN vervanging kregen, nemen de PA’s in de dossiers aanpassing sanitair/badkamer ook een verschillende houding aan: sommige
PA’s (Limburg en Vlaams-Brabant) laten zich voor de vaststelling van
het refertebedrag ook leiden door de aard van de werken (het lagere
refertebedrag voor beperkte aanpassingen en het hogere voor meer
ingrijpende aanpassingen)(79); andere PA’s kennen altijd het hogere
refertebedrag toe. De handleiding is daarover niet duidelijk en laat beide
interpretaties toe. In de refertelijst zelf wordt met ingang van 1 januari
2009 aangegeven dat het refertebedrag onder vervanging onderste ledematen is bedoeld voor personen die de rolstoel binnenshuis gebruiken of volledig zorgafhankelijk zijn.
6.6

Termijnen

De regelgeving bevat termijnen voor de behandeling van de aanvraag
door de PEC’s(80) en de PA’s(81) en voor de behandeling van de vraag
tot heroverweging door de HOC(82). Bij het onderzoek van de dossiers
van de eerste helft van 2007 heeft het Rekenhof vastgesteld dat de lange wachttermijnen tot het verleden behoorden(83). Er waren grote ver-
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De PA deelt de aanvrager in dat geval twee afzonderlijke beslissingen mee: een
afwijzing binnen vervanging onderste ledematen en een inwilliging binnen aanvulling onderste ledematen. Die werkwijze is nogal omslachtig en kan verwarrend zijn.
Ze heeft wel het voordeel dat de aanvrager een zeer expliciete afwijzing ontvangt
en er zich dus makkelijker van bewust zal zijn dat een heroverweging mogelijk is.
Die mogelijkheid wordt trouwens, zoals bij alle (gedeeltelijk) negatieve beslissingen,
duidelijk vermeld.
In hun beslissing zullen zij dan ook meedelen dat ze voor aanpassing sanitair aanvulling onderste ledematen hebben toegekend. De PA gaat er dus van uit dat wie
door de PEC vervanging onderste ledematen werd toegekend, a fortiori ook aanvulling onderste ledematen heeft. Andere PA’s gaan daar voor andere hulpmiddelen
ook wel van uit (de handleiding vermeldt ook dat wie vervanging kreeg ook moet
worden geacht aanvulling te hebben gekregen), maar passen dat in de context van
aanpassing badkamer niet toe.
In beginsel dient de PEC zich uit te spreken binnen twee maanden na het indienen
van de (volledige) aanvraag (artikel 5bis, laatste lid en artikel 6 van het inschrijvingsbesluit).
Binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing van de PEC (bij een eerste aanvraag) of na ontvangst van de (volledige) aanvraag (artikel 10bis, §1 van het inschrijvingsbesluit). Artikel 15 van het IMB-besluit bepaalt dat het VAPH zijn beslissing betekent binnen 30 dagen nadat een volledig dossier is ingediend, maar aangenomen mag worden dat hier alleen de aanvragen voor bijkomende hulpmiddelen
worden bedoeld, hoewel dat niet blijkt uit de tekst.
De regelgeving maakt onderscheid tussen de gevallen waarin de aanvrager wel
wenst te worden gehoord en de andere, maar de HOC dient in ieder geval binnen
90 dagen te beslissen (artikel 10bis, §3 en 4 van het inschrijvingsbesluit). Binnen
30 dagen na ontvangst van dat advies betekent de PA haar beslissing en het HOCadvies aan de aanvrager.
De kwantitatieve gegevens uit het opvolgingssysteem Feniks konden niet zonder
meer worden gebruikt door een verschillende registratie van de volledigverklaring
van de dossiers (zie 9.2).
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schillen in de behandelingstermijnen van de individuele dossiers(84). De
termijnen werden nog geregeld overschreden, maar in de meeste gevallen waren de termijnoverschrijdingen beperkt van duur. Er waren wel
nog belangrijke verschillen tussen de provincies(85). In het bijzonder bij
de controle van de verbouwingsdossiers heeft het Rekenhof vastgesteld
dat de meeste aanvragers niet op de formele inwilliging van hun aanvraag wachten om de werken aan te vatten: bij eerste aanvragen bleek
in veel gevallen dat de werken zelfs al in uitvoering of volledig uitgevoerd waren op het moment dat de aanvraag volledig was(86). Ook andere hulpmiddelen worden geregeld aangeschaft vóór de formele inwilliging van de aanvraag.
6.7

Conclusie

De scheiding in taken tussen PEC en PA die in de regelgeving wordt
gemaakt, kan in de praktijk niet onverkort worden toegepast. Doordat de
refertelijst niet is aangepast aan de filosofie van de regelgeving, zijn de
PEC’s en PA’s soms genoodzaakt creatief om te gaan met hun bevoegdheden en met de refertelijst. Los daarvan begeeft de PEC zich
soms ook op het terrein van de PA door zich expliciet uit te spreken over
de hulpmiddelen. Het VAPH heeft in de praktijk weinig zeggenschap
over de PEC’s.
De afwijzende beslissingen van de PEC’s en PA’s zijn zelden voldoende
gemotiveerd; zeer zelden wordt ingegaan op de in de aanvraag vermelde elementen.
Ondanks geregeld overleg en diverse initiatieven die tot meer uniformiteit moeten leiden, blijven er tussen de provincies verschillen bestaan in
werkwijze, gehanteerde criteria voor de toekenning van interventieniveaus en toegekende refertebedragen. Ook de behandelingstermijnen
verschillen, maar de overschrijdingen van de wettelijk vastgestelde termijnen zijn doorgaans beperkt van duur.

84

85

86

Er zijn grotere verschillen in de behandelingstermijnen van dossiers met PEC dan
van dossiers zonder PEC, ook al om puur organisatorische redenen (in de zomermaanden vergadert de PEC minder vaak). Gemiddeld duurde de behandeling van
een aanvraag zonder PEC in 2007 ongeveer 30 dagen en van aanvragen met PEC
ongeveer 75 dagen. Ook de behandelingstermijnen voor HOC-dossiers varieerden
sterk, maar werden vaker niet gehaald.
Opvallend is de snelle behandeling in de PA Limburg. PA West-Vlaanderen en PA
Vlaams-Brabant kenden de langste doorlooptijden. Waarschijnlijk worden de verschillen tussen de provincies vooral verklaard door de interne organisatie en de bezetting van de PA’s. Ook tijdens het onderzoek is daarin veel veranderd, in het bijzonder in de PA’s waar de achterstand het grootst bleek: aanstelling van nieuwe
hoofden, reorganisatie van de PA.
Dat kan alleen voor mensen die een eerste aanvraag indienen omdat zij facturen
kunnen indienen van werken en leveringen die plaatsvonden tot 1 jaar voor de aanvraag.
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7

Heroverweging en beroep bij de arbeidsrechtbanken

7.1

Voornemen tot beslissing en verzoekschrift tot heroverweging

Als de PEC van oordeel is dat de aanvrager niet inschrijfbaar is of als
niet alle vragen tot IMB-tegemoetkoming door de PA (kunnen) worden
ingewilligd, meldt de PA dat zij voornemens is (een deel van) de gevraagde bijstand te weigeren. De beslissing is op dat ogenblik nog niet
definitief: als de aanvrager niet akkoord gaat met het voornemen, kan hij
binnen de 30 dagen een verzoekschrift tot heroverweging indienen bij de
PA. Als de aanvrager niet binnen die termijn reageert, wordt hij nogmaals aangeschreven met de definitieve beslissing. In dat geval is alleen nog een beroep bij de arbeidsrechtbank mogelijk.
De vraag tot heroverweging wordt door de HOC binnen de 60 dagen
behandeld. De HOC oordeelt over alle vragen tot heroverweging, ongeacht of de afwijzing het gevolg is van de beoordeling door de PEC (bestaan en aard van de handicap) of door de PA (tenlasteneming van het
hulpmiddel). Voor beslissingen van de BBC is het niet mogelijk een verzoekschrift tot heroverweging in te dienen.
Als het een aanvraag tot inschrijving betreft, kiezen de MDT’s er in heroverweging meestal voor zowel de handicap als het gevraagde hulpmiddel uitvoeriger te motiveren, allicht ook vanwege de soms gebrekkige
verwoording van de motieven voor de afwijzing. Aangezien de HOC tegelijkertijd over de inschrijfbaarheid, de functiebeperking en het bijbehorend interventieniveau, de functioneringsdomeinen en de hulpmiddelen
oordeelt, is dat begrijpelijk.
7.2

Behandeling door de heroverwegingscommissie

De HOC behandelt ongeveer duizend aanvragen tot heroverweging per
jaar, waarvan ongeveer tweederde hulpmiddelen betreft(87). Van die
aanvragen wordt ongeveer de helft uiteindelijk positief geadviseerd (gegevens 2007).
Hoewel het in de eerste plaats de aanvrager en zijn MDT toekomt elementen aan te dragen die de HOC kunnen overtuigen, blijkt dat de PA
vaak ook actief nieuwe gegevens opvraagt en huisbezoeken aflegt ter
voorbereiding van het advies dat zij voor ieder dossier aan de HOC
voorlegt. Het gebeurt trouwens geregeld dat de PA positief adviseert op
basis van nieuwe elementen die bij het verzoek tot heroverweging naar
voren worden gebracht, op basis van zelf ingewonnen bijkomende inlich-

87

De HOC behandelt ook verzoeken tot heroverweging inzake zorg, PAB en tewerkstelling.
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tingen of na een huisbezoek(88). Soms gaat het daarbij om echt nieuwe
elementen die niet aanwezig of gekend waren op het ogenblik dat het
MDV of het AR werd opgesteld, maar in een aantal gevallen is het ook
duidelijk dat het MDV of het AR onvoldoende duidelijk, volledig, gemotiveerd of gestaafd was.
Uit de adviezen van de HOC blijkt dat veel aanvragers gebruik maken
van de mogelijkheid aanwezig te zijn op de vergadering van de HOC:
vaak wordt in het advies verwezen naar verklaringen afgelegd of vaststellingen gedaan ter zitting. In de regel wordt echter niet vermeld wat de
precieze inhoud was van die verklaringen of vaststellingen. Er wordt ook
geregeld verwezen naar nieuwe attesten en medische verslagen die ter
zitting zijn voorgelegd; ook hier wordt in de regel de inhoud niet vermeld.
Noch van de verklaringen ter zitting, noch van de nieuwe gegevens
wordt duidelijk gemaakt hoe ze het HOC-advies hebben beïnvloed(89).
De motieven achter het HOC-advies zijn (mede daardoor) vaak nog
moeilijker te achterhalen dan bij de PEC of de PA. Soms ontstaat de
indruk dat ook de HOC zich laat leiden door het gevraagde hulpmiddel
en daarom een bepaalde FB/IN adviseert(90). De HOC neemt ook
weleens beslissingen die ingaan tegen de administratieve richtlijnen (de
handleiding van de PA’s). Om die redenen en ook omdat de HOC bij
afwijkende beslissingen zelden ingaat op de argumenten van de PA,
komen de HOC-uitspraken bij de PA’s soms over als willekeurig en zonder vaste lijn. In ieder geval worden zij niet als precedent gehanteerd.
Volgens de regelgeving formuleert de HOC slechts een advies(91), maar
dat advies wordt door de PA altijd gevolgd(92). Bovendien wordt in de
brieven waarmee het advies van de HOC en de (altijd gelijkluidende)
uiteindelijke beslissing van de PA aan de aanvrager worden meegedeeld, gesteld dat de PEC de behoefte aan IMB in de opgesomde interventieniveaus erkende, wat manifest niet juist is als de vraag tot heroverweging gericht was tegen een beslissing van de PEC.
Het advies van de HOC vervangt in de praktijk zonder meer de eerdere
beslissingen van de PEC en de PA: voor nieuwe aanvragen wordt de
door de HOC toegekende FB/IN aanvaard; ze moeten dus niet meer aan
de PEC worden voorgelegd. Het advies van de HOC vervangt dus in
voorkomend geval blijkbaar ook het individuele integratieprotocol (de

88
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91
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Het is enigszins vreemd dat de PA in het kader van de HOC-procedure soms ook
uitdrukkelijk adviseert over de handicap zelf, terwijl ze dat in de gewone procedure
niet doet.
De HOC kan het KOC om advies vragen. In 2007 maakte de HOC 6 keer gebruik
van die mogelijkheid.
Zo worden bijvoorbeeld binnen eenzelfde functiebeperking verschillende interventieniveaus toegekend voor de verschillende functioneringsdomeinen.
Dat advies zal meestal de toekenning van een FB/IN of een hulpmiddel omvatten,
maar de HOC kan ook adviseren dat de vraag wordt voorgelegd aan de BBC, die
dan naar eigen inzicht kan oordelen (uiteraard alleen over het hulpmiddel).
Een heel enkele keer wordt het advies op aangeven van de centrale diensten niet
gevolgd, namelijk als bij nader onderzoek blijkt dat de HOC een advies heeft verstrekt dat in strijd is met de regelgeving.
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FB/IN) opgesteld door de PEC, aangezien de beslissingen van de PA
daarop moeten steunen.
7.3

Beroep bij de arbeidsrechtbanken

Tegen beslissingen van de PA, al dan niet het gevolg van de beoordeling door de PEC of van het advies van de HOC, kan beroep worden
aangetekend bij de arbeidsrechtbanken. Beroepen tegen beslissingen
van de PA waarin geen heroverweging werd gevraagd (dus zonder tussenkomst van de HOC), zijn vrij zeldzaam, maar komen voor – als bijvoorbeeld binnen de voorziene termijn geen gebruik werd gemaakt van
de mogelijkheid heroverweging te vragen. De meeste beroepen betreffen echter beslissingen van de BBC, waarvoor niet de mogelijkheid bestaat een verzoekschrift tot heroverweging in te dienen.
7.4

Conclusie

De adviezen van de HOC zijn meestal onvoldoende gemotiveerd, zowel
bij afwijzing als bij inwilliging van de vraag. Er wordt zelden ingegaan op
de door de aanvrager en door de PA aangedragen elementen en motieven.
Het advies van de HOC wordt in de praktijk altijd gevolgd en uitgevoerd;
het vervangt ook zonder meer de door de PEC vastgestelde functiebeperkingen en de bijbehorende interventieniveaus.
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8

Bijzondere bijstandscommissie

8.1

Bevoegdheid

In beginsel bestaat de beslissing over de tenlasteneming uit de toekenning van hulpmiddelen die zijn opgenomen in de refertelijst en voor het
refertebedrag dat daar is vermeld (artikel 16, IMB-besluit). De regelgeving voorziet in twee gevallen in een correctie op dat algemeen beginsel:
•

als de vraag hulpmiddelen betreft die voldoen aan de voorwaarden(93), maar die niet in de refertelijst zijn opgenomen (artikel 18,
IMB-besluit);

•

als de vraag hulpmiddelen betreft waarvoor een hogere tegemoetkoming wordt gevraagd dan het refertebedrag (artikel 19, IMBbesluit).

In beide gevallen kan de vraag worden voorgelegd aan de BBC, die kan
beslissen een (bijkomende) tegemoetkoming te verlenen voor het hulpmiddel. Voor hulpmiddelen die niet in de refertelijst zijn opgenomen,
moet de kostprijs 250 euro overschrijden (artikel 31, §3, IMB-besluit).
Voor de hogere tenlasteneming moet een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte worden aangetoond. In 2007 kreeg de BBC 527 vragen voorgelegd voor hulpmiddelen buiten de refertelijst en 687 vragen voor een
hogere tegemoetkoming.
De BBC kan ten belope van 10% van de kredieten die voor IMB zijn
vastgesteld, hulpmiddelen buiten de refertelijst of aanvullende bedragen
toekennen (artikel 1, tweede lid, IMB-besluit). Zij dient daarbij geen algemene regels toe te passen, maar oordeelt daarentegen bij wijze van
individuele bijzondere maatregel (artikel 31, §1 IMB-besluit). De BBC
beschikt dus over een grote beleidsvrijheid om de bijkomende bijstand al
dan niet toe te kennen. De gehandicapte kan vragen dat zijn vraag aan
de BBC wordt voorgelegd, maar kan geen recht laten gelden op een
(aanvullende) tegemoetkoming. Ook wat het bedrag betreft van de (aanvullende) tegemoetkoming oordeelt de BBC naar eigen inzicht: zij is niet
verplicht het volledige bedrag of de volledige aanvulling toe te kennen.
8.2

Voorlegging aan de BBC

In beginsel stelt het VAPH dat de aanvrager of zijn MDT de voorlegging
aan de BBC zelf moet vragen. Nochtans nemen ook de PA’s regelmatig
het initiatief aanvragen aan de BBC voor te leggen, ook als het niet de
toepassing van artikel 18 betreft. Hoewel het niet duidelijk is of het
VAPH moet ingaan op iedere vraag om het dossier voor te leggen aan
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In de eerste plaats worden de voorwaarden van artikel 4 van het IMB-besluit bedoeld.
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de BBC, doet het agentschap dat nagenoeg altijd(94). De PA formuleert
bij iedere vraag ook een gemotiveerd advies, dat betrekking heeft op de
al dan niet zeer uitzonderlijke zorgbehoefte, het gevraagde hulpmiddel
en eventueel het toe te kennen bedrag. Zo mogelijk kent de PA het refertebedrag (zonder supplement) al toe voorafgaand aan de voorlegging
aan de BBC. Hoewel dat niet uitdrukkelijk in de regelgeving is opgenomen (maar in sommige gevallen door de handleiding van de administratie wordt voorgeschreven), vragen de PA’s meestal ook één of meer
offertes voor het aangevraagde hulpmiddel. Vanaf 1 januari 2009(95)
dient bij iedere aanvraag aan de BBC een offerte of factuur te worden
gevoegd; het VAPH of de BBC kunnen bijkomende offertes opvragen.
Door die offertes kan de BBC de aanvraag vaak beter beoordelen, zeker, maar niet uitsluitend, wat betreft het bedrag dat zij (eventueel
bovenop het refertebedrag) zal toekennen(96). Ook de arts van het
VAPH geeft in bijzondere gevallen zijn advies.
De regelgeving maakt een onderscheid tussen de hulpmiddelen die niet
in de refertelijst zijn opgenomen en de aanvullende tegemoetkoming
voor hulpmiddelen waarvoor het refertebedrag niet volstaat. Alleen bij
vragen voor een hogere tegemoetkoming moet volgens de regelgeving
de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte worden aangetoond. Dat onderscheid wordt in de administratieve praktijk echter niet zo rigoureus toegepast(97). Ook de rechtspraak oordeelt in beide gevallen vaak op basis
van dezelfde criteria over de rechtmatigheid van de beslissing van de
BBC.
De regelgeving gaf tot voor kort geen nadere definitie of omschrijving
van de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte. In ieder geval wordt de vraag
vrij frequent gesteld, zelfs als de overschrijding van het refertebedrag
beperkt is. Met het wijzigend besluit van 12 december 2008 werd in het
IMB-besluit de volgende omschrijving van zeer uitzonderlijke zorgbehoefte ingevoegd (gewijzigd artikel 19, tweede lid):
1° de persoon met een handicap bevindt zich in een situatie die op een
treffende wijze verschilt van die van de groep van personen met
soortgelijke beperkingen;
2° de situatie vermeld in 1° is het gevolg van factoren als eventuele
aanvullende gezondheidsproblemen of de sociale, professionele en
gezinssituatie.
8.3

Administratieve praktijk

De BBC beslist ook over vragen tot tegemoetkoming in kosten van herstelling en onderhoud (voor zover niet opgenomen in de refertelijst of
94

95
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In de steekproef van het Rekenhof zaten geen gevallen waarin dat niet was gebeurd. In de geraadpleegde rechtspraak werd één geval teruggevonden; de rechter
was in dat geval overigens van oordeel dat het VAPH de vraag terecht niet had
voorgelegd aan de BBC.
Ingevoerd door het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot
wijziging van het IMB-besluit.
Uit de offertes blijken soms aanzienlijke prijsverschillen.
De BBC maakt in de formulering van haar beslissingen meestal wel een onderscheid tussen beide gevallen.
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bijkomende bedragen indien wel opgenomen in de refertelijst) of verplaatsing van hulpmiddelen (bijvoorbeeld verplaatsing van een tilarm bij
de aanschaf van een nieuwe wagen). De handleiding van de administratie schrijft ook voor dat bepaalde vragen altijd worden voorgelegd aan de
BBC (ook als de betrokkene er niet om heeft gevraagd), in het bijzonder
als het gaat om dure omgevingsbedieningssystemen. Daarbij is het
vooral de bedoeling na te gaan of de gehandicapte het systeem wel degelijk kan gebruiken en of het om het meest geschikte hulpmiddel gaat.
De BBC laat zich daarbij adviseren door het KOC. Ook meerkosten voor
nieuwbouw worden altijd voorgelegd aan de BBC, die beslist op basis
van de richtlijnen die het KOC daarvoor heeft uitgewerkt.
De handleiding van de administratie schrijft voor dat ook vragen voor
hulpmiddelen in groter aantal dan opgenomen in de refertelijst aan de
BBC moeten worden voorgelegd: een tweede traplift, elektrificatie van
vijf of meer rolluiken, enz.(98). De regelgeving biedt daarvoor geen uitdrukkelijke rechtsgrond. Aangezien de BBC in die gevallen oordeelt over
de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte, kan worden aangenomen dat artikel
19 van het IMB-besluit wordt toegepast. In de enkele gevallen die voor
de rechter werden gebracht, blijkt die meestal kritisch te staan tegenover
de administratieve praktijk: hij oordeelt dan dat het hulpmiddel wel degelijk is opgenomen in de refertelijst en dat de vraag derhalve niet moest
worden voorgelegd aan de BBC.
Zoals al eerder vermeld, geeft het VAPH een bijzondere interpretatie
aan de regel dat de BBC een tegemoetkoming kan toekennen voor
hulpmiddelen die niet in de refertelijst zijn opgenomen: als een hulpmiddel voorkomt op de refertelijst, maar niet bij de FB/IN die werden toegekend, kan de vraag volgens het agentschap niet aan de BBC worden
voorgelegd. In de wijziging van het IMB-besluit die de Vlaamse Regering
op 12 december 2008 heeft doorgevoerd, werd daarvoor gedeeltelijk
een oplossing gecreëerd in de persoon van de arts van het VAPH die in
dergelijke gevallen kan beslissen (zie 6.4).
8.4

Beslissingsmarge

De BBC heeft een grote beslissingsvrijheid: zij oordeelt discretionair
(vaste rechtspraak die niet wordt betwist). Dat betekent echter niet dat
de beslissing willekeurig kan zijn: de rechter kan ingrijpen als de beslissing onwettelijk of kennelijk onredelijk is. De rechtspraak hanteert voor
de rechtmatigheidscontrole de volgende beoordelingselementen:
•

het moet gaan om een uitzonderlijk geval waarbij de toepassing van
de algemene regels tot een flagrante onbillijkheid zou leiden;

•

de situatie van de persoon moet markant afsteken tegenover zijn
lotgenoten;
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De refertelijst vermeldt het maximum van vier rolluiken. Voor de andere hulpmiddelen (waarvoor in de refertelijst geen maximum wordt vermeld) wordt ieder bijkomend hulpmiddel voorgelegd aan de BBC.
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de sociale en financiële situatie moeten het onmogelijk maken de
hulpmiddelen aan te schaffen.

In de rechtspraak valt op welk groot gewicht er wordt gegeven aan de
financiële mogelijkheden van de betrokkene om zelf de hulpmiddelen
aan te kopen, in het bijzonder ingevolge het arrest van het arbeidshof
van Gent (nr. 03/098 van 13 december 2004).
8.5

Consensuslijst

Gezien de grote hoeveelheid vragen die aan de BBC worden voorgelegd, wordt in de praktijk gewerkt met een BBC-consensuslijst, waarin
hulpmiddelen zijn opgenomen die niet in de refertelijst voorkomen, maar
waarvoor de BBC onder de vastgestelde voorwaarden altijd een tegemoetkoming verleent voor een bepaald bedrag. Hoewel die beslissingen
formeel door de BBC worden genomen, worden zij niet individueel door
haar onderzocht. Op de consensuslijst komen in principe vooral relatief
nieuwe hulpmiddelen voor, die nog niet zijn opgenomen in de refertelijst.
Zo is de tegemoetkoming van de BBC bij multifunctionele (communicatie)toestellen - die een belangrijk deel van de lijst voor hun rekening nemen - vaak de som van de refertebedragen van de overeenkomstige
hulpmiddelen met slechts één van de functies. De rechtspraak is het
echter niet altijd eens met de werkwijze waarbij hulpmiddelen worden
samenge(s)teld uit andere hulpmiddelen(99). Het werken met een consensuslijst maakt een snellere en vlottere afhandeling mogelijk en bevordert de gelijke behandeling van de aanvragen, maar heeft wel het
nadeel dat er op den duur een refertelijst-bis ontstaat. In de praktijk blijkt
immers dat sommige hulpmiddelen daar vrij lang op blijven staan (ondanks de in principe zesmaandelijkse bijwerking van de refertelijst);
vanaf 2008 worden de bedragen op de consensuslijst zelfs geïndexeerd.
8.6

Motivering van de beslissingen

De beslissingen van de BBC zijn meestal weinig of niet gemotiveerd,
zowel wanneer de vraag wordt ingewilligd als wanneer zij wordt afgewezen. De gegevens uit het MDV of het AR of uit het advies van de PA
komen niet voor in de beslissing. Het valt op dat de financiële mogelijkheden van de aanvrager om de hulpmiddelen zelf aan te schaffen - in de
rechtspraak het criterium bij uitstek - zelden als (expliciete) reden voor
de weigering of inwilliging worden aangegeven. De MDV’s en AR’s hoeven standaard trouwens geen informatie over de financiële toestand van
de aanvrager te bevatten en slechts zelden vraagt de PA een aanvulling
op dat punt.
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De rechter is in dat geval van oordeel dat het gevraagde hulpmiddel als een geheel
moet worden beschouwd (zie bijvoorbeeld AR Dendermonde, nr. 52752 van 9 oktober 2006). Soms heeft de werkwijze overigens merkwaardige gevolgen: door de
artificiële opsplitsing van de vraag in twee hulpmiddelen, kan de aanvrager niet de
tegemoetkoming krijgen die de BBC hem had toegekend, omdat een van de samenstellende hulpmiddelen hem al eerder werd toegekend (AR Kortrijk nr. 69654
van 3 februari 2006).
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Ook het bedrag dat de BBC toekent, wordt meestal niet gemotiveerd(100). Voor courant gevraagde hulpmiddelen bevat de handleiding
van de administratie wel een uiteenzetting en een beredeneerd bedrag.
Aangezien de BBC meestal het in de handleiding voorziene bedrag toekent, sluit zij zich wellicht aan bij de verantwoording die in de handleiding wordt gegeven. In de andere gevallen ontbreekt de verantwoording
meestal volledig.
Aangezien de beslissingen van de BBC weinig zijn gemotiveerd, geldt
dat ook voor de mededeling van die beslissing door de PA aan de aanvrager. De argumenten uit het MDV of het AR worden niet expliciet
weerlegd. Als de vraag (gedeeltelijk) wordt ingewilligd, bevat die mededeling een aantal gegevens voor de budgettaire verdeling binnen het
VAPH(101), waaraan de aanvrager – zo ze hem al niet in verwarring
brengen – geen boodschap heeft. De redenering achter het toegekende
bedrag of de berekeningswijze voor de tegemoetkoming in de meerkost
van nieuwbouw worden zelden of nooit meegedeeld, zodat de aanvrager
daarover in het ongewisse blijft. In sommige gevallen leidt dat tot een
tegemoetkoming die niet in overeenstemming is met de voorschriften
van de handleiding van de administratie. Bij de vaststelling van de tegemoetkoming wordt getracht alleen de meerkost in rekening te brengen: voor een tandem bijvoorbeeld zal 300 euro in mindering worden
gebracht als kost voor een gewone fiets. In de beslissing van de BBC (of
beter: in de uitgewerkte beschrijving in de handleiding) gebeurt dat wel,
maar als het bedrag op de factuur onder het aldus bekomen maximumbedrag blijft, wordt in de praktijk blijkbaar meer dan eens het volledige
bedrag terugbetaald (wat te begrijpen is als die vermindering met 300
euro niet werd meegedeeld aan de betrokkene).
Voor beslissingen van de BBC bestaat niet de mogelijkheid een verzoekschrift tot heroverweging in te dienen. Gezien de opdracht van de
BBC en de beperkte motivering van haar beslissingen, is het niet
vreemd dat veel betwistingen voor de arbeidsrechtbanken betrekking
hebben op BBC-beslissingen. Nochtans valt op dat de beperkte of gebrekkige motivering als dusdanig – ook al wordt ze ook door de rechter
vastgesteld – slechts uiterst zelden een reden is om een vordering gegrond te verklaren. Gezien de discretionaire bevoegdheid van de BBC,
zal de rechter de beslissing verwerpen als hij van oordeel is dat ze kennelijk onredelijk is, en de zaak terugverwijzen naar de BBC. Zij moet bij
haar nieuwe beslissing rekening houden met het feit dat de rechter de
gronden van haar eerdere beslissing verwerpt(102). Dat belet niet dat de

100
101

102

De BBC roept nooit budgettaire motieven in om een beslissing te verantwoorden.
Toerekening op de gewone kredieten versus op de kredieten waarover de BBC kan
beschikken.
In de eerder zeldzame gevallen dat de rechter tot de bevinding komt dat de beslissing van de BBC onwettelijk is of dat de vraag niet aan de BBC diende te worden
voorgelegd, kan hij zelf de beslissing nemen en het VAPH veroordelen tot tenlasteneming, met dien verstande dat de BBC mogelijk nog steeds een uitspraak moet
doen over het bedrag van de tegemoetkoming.
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BBC de vraag opnieuw kan afwijzen op andere gronden, die dan eventueel wel door de rechter worden aanvaard.
8.7

Conclusie

De BBC heeft een grote beslissingsvrijheid inzake aanvragen tot tegemoetkoming voor hulpmiddelen die niet in de refertelijst zijn opgenomen
of tot tegemoetkoming bovenop het refertebedrag. Haar beslissingen
(over al dan niet toekenning en over het toegekende bedrag) zijn weinig
gemotiveerd. De mededeling van de beslissing aan de aanvrager is in
sommige gevallen verwarrend en soms zelfs niet helemaal correct.
De hulpmiddelen waarvoor de BBC onder de vastgestelde voorwaarden
altijd een tegemoetkoming verleent, dreigen uit te groeien tot een refertelijst-bis.
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9

Controle en betaling door de PA

Een vorm van controle kan in verschillende stadia van het dossier nodig
zijn: de PA beheert het dossier en vraagt alle nuttige bijkomende gegevens op, zowel in het stadium van de aanvraag (inschrijving, hulpmiddelen) als bij de betaling. Soms is een bezoek ter plaatse door een personeelslid van de PA raadzaam. Sinds eind 2007 worden er ook vrij frequent bezoeken ter plaatse uitgevoerd door personeelsleden van het
Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om bij de persoon met een handicap zelf de aankoop en het gebruik van de hulpmiddelen op te volgen(103).
9.1

Aanvraag

Als de PA vaststelt dat de gegevens verstrekt in een aanvraag (aanvraag tot inschrijving of aanvraag van hulpmiddelen) niet voldoen of onvoldoende duidelijk zijn om de aanvraag juist te beoordelen, zal zij contact opnemen met de aanvrager of (vaker) met het MDT dat het MDV of
het AR heeft opgesteld(104). Als de onduidelijkheid de inschrijfbaarheid
betreft, gebeurt dat vóór het dossier wordt voorgelegd aan de PEC(105).
Aangezien de tegemoetkoming van het VAPH residuair is tegenover
andere financiële regelingen van het federale(106) of het gemeenschapsniveau(107), moet de PA bij iedere aanvraag tot inschrijving en tot tenlasteneming nagaan of er geen tegemoetkoming mogelijk is langs die andere regelingen en of er geen schadeloosstelling is verschuldigd krachtens het gemeen recht(108). In afwachting kan het VAPH de gehandicapte wel tegemoetkomingen toekennen, waarbij het in diens rechten treedt
(zie verder onder 9.5).
Terwijl de aanvragen tot inschrijving op zich maar zelden aanleiding geven tot een bezoek ter plaatse door de maatschappelijk assistent van de
PA, is dat voor sommige hulpmiddelen dikwijls wel het geval: vooral
aanvragen voor aanpassingen/verbouwingen van de woning zijn vaak
aanleiding voor een huisbezoek. In hoofdstuk 5 werd al vermeld dat de
AR’s op dat punt soms te wensen overlaten: vaak geven ze bijvoorbeeld
weinig zicht op de huidige inrichting van de badkamer. De maatschappelijk assistent gaat zich ter plaatse vergewissen van de noodzakelijke
werken en maakt vaak van de gelegenheid gebruik om de aanvrager te
adviseren in zijn plannen. De hulpmiddelenvraag wordt daardoor nogal

103
104

105

106
107
108

Zie daarover 5.6.
Meestal gebeurt dat telefonisch; in de dossiers zijn daarvan vaak maar niet altijd
sporen terug te vinden. De PA’s schatten dat zij in 20 tot 30% van de gevallen nog
bijkomende gegevens opvragen, vooral bij inschrijvingsdossiers.
De PEC kan de PA ook vragen bijkomende inlichtingen in te winnen alvorens zij
beslist.
In het bijzonder de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Met uitzondering van de zorgverzekering.
Schadeloosstelling door derde wegens zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid.
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eens bijgestuurd. Opvallend zijn de verschillen tussen de PA’s in frequentie, tijdstip en verslaggeving van de bezoeken in die fase.
•

Van sommige PA’s gaat de maatschappelijk assistent vaak of (nagenoeg) altijd ter plaatse (West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en
Antwerpen), van andere PA’s veel minder (Limburg) tot weinig (OostVlaanderen).

•

In sommige provincies gaat de maatschappelijk assistent meestal ter
plaatse vóór het dossier wordt voorgelegd aan de PEC (Limburg en
meestal Vlaams-Brabant), in andere meestal nadat de PEC over de
inschrijfbaarheid heeft beslist (West-Vlaanderen, Antwerpen).

•

In sommige PA’s (vooral Limburg) wordt van (nagenoeg) ieder bezoek een gedetailleerd verslag opgemaakt waarin zowel de huidige
toestand als de toestand na verbouwingen wordt beschreven, in andere PA’s gaat het om een beperkt verslag en een advies (soms een
aantekening op de aanvraag).

9.2

Opvolgingssysteem

Van iedere aanvraag worden de gegevens ingebracht in de softwaretoepassing Feniks, die speciaal daarvoor werd ontwikkeld. De MDT’s
moeten trouwens hun MDV in elektronische vorm in Feniks inbrengen;
voor de AR’s is dat nog niet het geval, maar er zijn plannen om ook die
rechtstreeks te laten inbrengen. In Feniks worden alle gegevens van
iedere aanvraag bewaard(109), inclusief de gegevens over de behandeling door de HOC en de BBC. Alle brieven die werden verstuurd, zijn
integraal in het systeem terug te vinden(110). Het systeem maakt het ook
mogelijk alle stappen in de behandeling van het dossier te traceren.
Bij het dossieronderzoek heeft het Rekenhof vastgesteld dat het systeem voor de cruciale gegevens meestal goed werd bijgehouden (de
gegevens zijn betrouwbaar en volledig), behalve de datum van indienen
van de aanvraag (of volledigverklaring van het dossier), die in sommige
PA’s blijkbaar de datum van eerste behandeling was. Aangezien de volledigverklaring van het dossier de begindatum is voor de behandelingstermijnen, is dat een cruciaal gegeven voor de opvolging van termijnen
en doorlooptijden. Intussen hebben de PA’s daarover instructies gekregen, zodat het probleem van de baan zou moeten zijn. De statistische
gegevens die het VAPH op vraag van het Rekenhof uit het systeem
haalde, bleken minder betrouwbaar, gedeeltelijk door problemen met de
ingevoerde gegevens - de datum van volledigverklaring en de gegevens

109

110

De datum van inschrijvingsaanvraag, de datum MDV en/of AR, de datum van beslissing PEC, de beslissing PEC (FB/IN), de datum waarop beslissing PEC werd
meegedeeld aan de betrokkene, het gevraagde hulpmiddel, de beslissing PA, het
refertebedrag, het bedrag van de ingediende factuur, de datum van de factuur, datum dat de factuur werd bezorgd, het bedrag dat werd uitbetaald, de datum van de
uitbetaling,…
Verslagen van bezoeken ter plaatse of van telefonische onderhouden worden ingebracht voor zover zij zich niet beperkten tot een aantekening op de aanvraag of een
notitie op een stukje papier.
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die te maken hadden met de interne werking(111) - en gedeeltelijk door
de uitgevoerde bevraging en de verwerking ervan.
9.3

Betaling

Om het hulpmiddel terugbetaald te krijgen, moet de persoon met een
handicap de originele factuur binnen de zes maanden na de factuurdatum of na de positieve beslissing van de PA indienen(112). Vanaf 1 januari 2009 werd die termijn verlengd tot een jaar. Als de persoon met een
handicap gegronde redenen kan aanhalen waarom hij de termijnen niet
heeft kunnen respecteren (d.i. overmacht kan aantonen), wordt er toch
uitbetaald. De aanvrager en de leverancier kunnen ook overeenkomen
dat het VAPH rechtstreeks aan de leverancier betaalt.
Het exacte bedrag dat ten laste wordt genomen, kan pas bij de controle
van de ingediende facturen worden vastgesteld: op basis van de controle van de originele factuur betaalt de PA de prijs van het hulpmiddel terug, in voorkomend geval beperkt tot het refertebedrag of het bedrag
toegekend door de BBC. Aangezien de tegemoetkoming wordt beperkt
tot het bedrag van de factuur, kunnen kleine tegemoetkomingen soms
onevenredig veel werk met zich brengen(113). Een ander probleem is het
bepalen van de meerkost. Verbouwingswerken kunnen soms aanpassingen omvatten die eerder als een (gewone) renovatie moeten worden
beschouwd en die in principe niet in aanmerking komen voor subsidiëring. In sommige PA’s gaat de maatschappelijk assistent vrij vaak ter
plaatse om de uitgevoerde werken te controleren en te vergelijken met
de facturen (bijvoorbeeld Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant), bij andere
gebeurt dat minder of nauwelijks. Bij het onderzoek van de aanvragen
voor aanpassing sanitair/badkamer bleek echter dat de ingediende facturen ook exclusief renovatiekosten vaak hoger lagen dan het refertebedrag en dat de PA’s zich bovendien vrij pragmatisch opstelden, zodat er
in de praktijk nauwelijks betwistingen waren.
Na controle van de ingediende facturen, maakt de PA een betalingsopdracht aan en bezorgt die aan centrale diensten van het VAPH. De termijnen waarbinnen dat gebeurt, verschillen sterk van PA tot PA, maar
als er geen bijzonder onderzoek nodig is, lukt het vaak binnen de maand
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Voor een aantal gegevens die eerder met interne organisatie te maken hebben en
waarvoor een default-setting bestaat (bijvoorbeeld al dan niet consensusdossier
PEC), bleken niet overal de correcte gegevens te zijn ingevoerd.
Aanvragers kunnen het hulpmiddel al aankopen vanaf hun aanvraag, maar ze
lopen dan uiteraard het risico op een negatieve beslissing. Bij een eerste aanvraag
kunnen ook hulpmiddelen aangekocht tot maximum een jaar voorafgaand aan de
aanvraag worden terugbetaald.
Dat geldt vooral voor incontinentiemateriaal: vaak gaat het om veel aankoopbewijzen (eventueel van de supermarkt), die moeten worden gecontroleerd en samengeteld, terwijl er nauwelijks controle mogelijk is op het gebruik.
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het nodige te doen(114). De dienst boekhouding van het VAPH zorgt voor
de verdere verwerking en betaling.
9.4

Dubbele subsidiëring

Hierboven werd al vermeld dat het VAPH alleen tegemoetkomingen kan
verlenen voor zover er geen tegemoetkoming mogelijk is langs andere
regelingen van het federale of het gemeenschapsniveau en voor zover
er geen schadeloosstelling is verschuldigd krachtens het gemeen recht.
Daarnaast stelt zich echter het probleem van de plaatselijke overheden
die premies toekennen.
De Vlaamse overheid kent premies toe aan aanvragers die hun woning
aanpassen aan de lichamelijke gesteldheid van een gezinslid van meer
dan 65 jaar. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden wat betreft de aanvrager (inkomen), de woning en de in aanmerking komende
uitgaven. In de vroegere regeling (die tot april 2007 gold) kon die premie
ook worden aangevraagd door of voor gehandicapten ongeacht hun
leeftijd. Voor de PA stelde dat veel problemen: in beginsel moest de
gehandicapte bewijzen dat hij of niet in aanmerking kwam voor de premie of er geen aanspraak op maakte, maar in de praktijk verliep dat niet
erg vlot, waardoor de administratieve last voor de gehandicapte en de
PA vrij hoog was. Door de nieuwe regeling is het probleem niet helemaal
opgelost: het is niet uitgesloten dat een aanvrager ouder dan 65 die is
ingeschreven bij het VAPH en langs dat kanaal een tegemoetkoming
geniet, ook een aanpassingspremie aanvraagt. De PA’s besteden daaraan geen specifieke aandacht meer. Aangezien in beide regelingen originele facturen moeten worden ingediend, is het gevaar op dubbele
subsidiëring van dezelfde uitgaven wel beperkt, maar subsidiëring langs
beide kanalen van dezelfde werken is niet uitgesloten
Ook de provinciebesturen (en sommige gemeentebesturen) kennen
premies toe voor de aanpassing van de woning voor gehandicapten(115).
De bepalingen verschillen wel van provincie tot provincie: begunstigden,
in aanmerking komende werken, verhouding tot de eventuele tenlastenemingen door het VAPH(116), enz. De aandacht die aan de mogelijke
premies van de provinciebesturen wordt besteed, verschilt erg van PA
tot PA: van systematische gegevensuitwisseling tussen de provincie en
114
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Bij de gecontroleerde dossiers aanpassing sanitair/badkamer werd in 85 van de 100
dossiers binnen de maand de betalingsopdracht gegeven, in 3 gevallen kon die niet
binnen de maand worden gegeven omdat de beslissing van de BBC (of HOC) nog
moest worden afgewacht.
Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant kennen premies toe die daar expliciet naar
verwijzen: bijvoorbeeld in Vlaams-Brabant: aanpassingspremies van woningen van
ouderen en personen met een handicap. West- en Oost-Vlaanderen kennen geen
premies die daar expliciet op zijn gericht, maar personen met een handicap zouden
ook daar van bepaalde premies voor de aanpassing van de woning kunnen genieten.
Zo mag er in de provincie Antwerpen bijvoorbeeld geen subsidie zijn verleend door
het VAPH, in Vlaams-Brabant en Limburg wordt alleen rekening gehouden met het
bedrag van de subsidie van het VAPH.
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de PA in Vlaams-Brabant(117) tot geen specifieke controle in Limburg.
Blijkbaar wordt ervan uitgegaan dat de voorwaarde dat originele facturen
worden ingediend, voldoende is om misbruiken te voorkomen. Afhankelijk van de gestelde voorwaarden ligt de controlelast soms bij de provinciebesturen, soms bij provincie en PA. Met premies van gemeentebesturen houdt geen enkele PA rekening.
9.5

Wettelijke subrogatie

Aan de hand van het inschrijvingsformulier en het MDV(118) (en eventueel andere bijgevoegde stukken) gaat de PA na of er op het eerste gezicht mogelijk sprake is van een schadegeval waarbij een derde wettelijk
is gehouden tot vergoeding van de lichamelijke schade van de aanvrager. Als de PA vermoedt dat dit mogelijk het geval is, bevraagt zij de
aanvrager daarover en stuurt zij het dossier door naar de juridische
dienst van het VAPH, die op basis van de bezorgde gegevens en eventueel bijkomend ingewonnen inlichtingen definitief uitmaakt of er een
derde verantwoordelijk is voor de schade en of wettelijke subrogatie kan
worden toegepast.
Met betrekking tot een schadegeval op grond van artikel 1382 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid) of artikel 29bis van de WAM-wet(119)
(zwakke weggebruiker) geldt de regel dat de vergoeding van alle schade
moet worden gedragen door de aansprakelijke voor de schade. Zowel
bij een minnelijke regeling als bij een rechtsprocedure, zal de vaststelling van de lichamelijke schade gebeuren door een (college van) deskundige(n). Op basis daarvan zal de raadsman van het slachtoffer de
schadeclaim opmaken. Omdat de deskundige alleen antwoordt op de
vragen die hem worden gesteld, vraagt het VAPH aan de raadsman van
het slachtoffer de bijstand van het VAPH mee op te nemen in de deskundigenopdracht, zodat de deskundige zich kan uitspreken over de
noodzakelijkheid daarvan voor het slachtoffer. Bij de beoordeling van de
lichamelijke schade en de vraag of bepaalde bijstand moet worden vergoed door de tegenpartij, gaat de deskundige doorgaans uit van de medische noodzakelijkheid. De regelgeving van het VAPH daarentegen
gaat uit van de noodzakelijkheid van de bijstand met het oog op de sociale integratie van de persoon met een handicap. De tegemoetkomingen van beide instanties steunen dus op verschillende regelgevingen en
de noodzakelijkheid ervan wordt beoordeeld door twee verschillende
instanties: de deskundigen en het VAPH (PEC, PA en eventueel HOC).
Verschillen in de beslissingen van beide instanties over de tenlasteneming zijn dan ook niet abnormaal.
117
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De PA bezorgt op geregelde tijdstippen een lijst van alle aanvragen die zij ontvangen en die ook in aanmerking zouden kunnen komen voor een premie van de provincie; de provincie meldt van iedere aanvrager of hij ook een aanvraag heeft ingediend bij de provincie. Het is niet uitgesloten dat een gehandicapte voor eenzelfde
werk zowel door de PA als door de provincie wordt gesubsidieerd, maar dubbele
subsidiëring van dezelfde uitgaven is wel uitgesloten.
De MDT’s die het MDV opstellen, worden gesensibiliseerd in hun verslagen op te
nemen of er sprake is van ongeval met verantwoordelijke derde, arbeidsongeval,
beroepsziekte,…
Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
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Inzake arbeidsongevallen moet de persoon met een handicap de bij het
VAPH gevraagde bijstand voorleggen aan de arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen, die de vraag naar de noodzakelijkheid van de bijstand beoordeelt. De vergoedingen inzake arbeidsongevallen zijn op bepaalde punten beperkter. Zo worden aanpassingen van de woning (behalve de traplift) niet aanzien als prothese in
de zin van de arbeidsongevallenwetgeving en zal de arbeidsongevallenverzekeraar die aanpassingen dan ook niet vergoeden. Ook hier geldt
dus dat twee verschillende instanties op basis van verschillende regels
dienen te oordelen over de noodzakelijkheid van de bijstand.
Het VAPH ziet er vooral op toe dat de persoon met een handicap het
nodige doet om een zo volledig mogelijke vergoeding te krijgen. Het
verschil tussen de vergoeding van een derde vergoedingsdebiteur en de
tegemoetkoming van het VAPH voor dezelfde bijstand en op grond van
dezelfde handicap wordt in ieder geval door het VAPH ten laste genomen, zodat de persoon met een handicap nooit minder kan krijgen dan
wat hij van het VAPH had kunnen krijgen.
Als een dossier wordt bezorgd aan de juridische dienst van het VAPH,
nemen de PEC en de PA nog geen beslissing over de inschrijfbaarheid
of de toekenning van hulpmiddelen. Als de juridische dienst vaststelt dat
de persoon met een handicap al werd vergoed voor wat hij bij het VAPH
vraagt, dan wordt er een negatieve beslissing geadviseerd. Als het
schadedossier nog niet is afgesloten en de aanvrager heeft aan zijn informatieverplichting voldaan, dan adviseert de juridische cel een positieve beslissing met opname van een clausule wettelijke subrogatie, die
inhoudt dat het VAPH een tegemoetkoming verleent in afwachting van
een definitieve regeling en zijn tegemoetkoming daarna zal terugvorderen van de derde vergoedingsdebiteur. De persoon met een handicap
wordt er ook op gewezen dat hij de procedure tegen die derde vergoedingsdebiteur moet voortzetten en het VAPH van iedere evolutie op de
hoogte moet houden.
Als het VAPH in een dossier wettelijke subrogatie een hulpmiddel terugbetaalt, deelt het, zolang het schadegeval nog niet definitief is geregeld,
zijn tegemoetkomingen mee aan de derde vergoedingsdebiteur in de
vorm van een schriftelijke terugvordering, die op dat moment ook wordt
geboekt(120). Op die manier blijft hij ook op de hoogte van de tegemoetkomingen van het VAPH en worden dubbelbetalingen vermeden. Omdat
de derde vergoedingsdebiteur maar tot terugbetaling zal overgaan als hij
zeker is daartoe gehouden te zijn - concreet betekent dit dat hij meestal
de definitieve regeling (regelingsovereenkomst of rechterlijke uitspraak)
zal afwachten - kan het een tijdje duren vooraleer het VAPH weet of het
zijn tegemoetkomingen zal kunnen recupereren(121). Als een derde ver-
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121

De boekhouding boekt een vordering op naam van de betrokken persoon met een
handicap.
Er zijn meer dan 1.400 dossiers wettelijke subrogatie in behandeling bij de juridische dienst. In 2007 heeft het VAPH ongeveer 360 dossiers onderzocht. In 72 van
die 360 dossiers werd vastgesteld dat er geen derde vergoedingsdebiteur was die
dezelfde schade vergoedt waarvoor het VAPH kan tussenbeide komen.
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goedingsdebiteur uiteindelijk weigert het VAPH terug te betalen, kan het
VAPH een rechtsprocedure opstarten. Dat gebeurt echter alleen in uitzonderlijke gevallen (eind 2008 waren ongeveer 20 dossiers in behandeling).
Sinds het najaar van 2008 wordt de behandeling en opvolging van de
dossiers wettelijke subrogatie binnen het VAPH gereorganiseerd(122).
Voor de aanvragers moet dat tot gevolg hebben dat er sneller een beslissing zal worden getroffen en dat zij dus ook sneller effectieve tegemoetkomingen zullen kunnen genieten.
9.6

Conclusie

De administratie beschikt over een zeer volledig opvolgingssysteem, dat
voor de opvolging van de individuele vragen goed wordt bijgehouden, op
één cruciaal gegeven na: de datum van aanvraag (of van volledigverklaring).
Inzake opvolging en controle zijn er verschillen tussen de PA’s, in het
bijzonder wat betreft frequentie, planning en grondigheid van de controle
ter plaatse en wat betreft opvolging van mogelijke samenloop met andere subsidieregelingen.

122

Twee personeelsleden worden exclusief met de behandeling en opvolging van de
dossiers belast.
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Algemene conclusies

De IMB-regelgeving heeft tot doel de sociale participatie en integratie
van de persoon met een handicap te bevorderen door de hulpmiddelen
terug te betalen die hij daartoe nodig heeft. Het juridisch kader plaatst
de uitvoerders echter geregeld voor problemen doordat het concrete
uitvoeringsinstrument (de refertelijst) niet uitgaat van de participatiegedachte, maar van de beperkingen van de gehandicapte. Ook verhogen
een aantal factoren het risico op ongelijke behandeling van de aanvragers: de bewuste keuze voor een open omschrijving van het begrip handicap, de veelheid van actoren in het beslissingsproces met bovendien
een grote autonomie voor de PEC’s, de noodzaak tot het vinden van
creatieve oplossingen voor de onvolkomenheden van de refertelijst en
het gebrek aan criteria voor de vaststelling van de interventieniveaus
aanvulling of vervanging. Voor de MDT’s die de diagnose stellen en de
vraag tot inschrijving en tot tenlasteneming van hulpmiddelen formuleren, zijn er nog geen minimale kwaliteitseisen vastgesteld, hoewel het
inschrijvingsbesluit dat voorschrijft. Pas in 2008 werd gestart met een
systematische prijsopvolging van de hulpmiddelen uit de refertelijst.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot wijziging van het IMB-besluit bevat een aantal verbeteringen: zo wordt door
grondige aanpassingen aan de refertelijst (uitbreiding van categorieën,
hulpmiddelen voor meer categorieën beschikbaar maken, enz.) de
noodzaak tot creatieve oplossingen verminderd. Voor de probleemgevallen die na de aanpassingen nog resteren, werd nog een beslissingsinstantie toegevoegd: de arts van het agentschap.
Het verschillend uitgangspunt van de regelgeving en de refertelijst werkt
door in de organisatie van het stelsel. De absolute scheiding in bevoegdheden tussen PEC en PA, die in de regelgeving wordt gemaakt,
geldt onder meer daardoor in de praktijk niet altijd. Ondanks een uitgebreide handleiding en geregeld coördinerend overleg op diverse niveaus, zijn er bovendien nog altijd verschillen in werkwijze tussen de
provincies, gedeeltelijk ontstaan door een verschillende benadering van
de tegenstelling tussen regelgeving en refertelijst, maar ook door verschillen in gehanteerde criteria (PEC), toegekende refertebedragen en
controle (PA), enz. Die verschillen leiden soms tot een ongelijke behandeling van aanvragers uit verschillende provincies.
De aanvragen worden door de MDT's soms onvoldoende toegelicht en
gemotiveerd. Ze houden soms te weinig rekening met de individuele
noden en mogelijkheden van de gehandicapte, waardoor de neiging
ontstaat te veel hulpmiddelen te adviseren. De beslissingen en adviezen
van PEC’s, PA’s, BBC en HOC zijn meestal onvoldoende gemotiveerd;
zelden wordt ingegaan op de in de aanvraag vermelde elementen en
motieven.
Voor het beheer en de opvolging van de individuele dossiers is het opvolgingssysteem van de administratie erg volledig (alleen de adviesrapporten ontbraken) en goed bijgehouden, hoewel de datum van aanvraag
of volledigverklaring niet altijd correct was. Het systeem bleek minder
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betrouwbaar om statistische informatie op te vragen over de interne
werking. De administratie slaagde er in de onderzochte periode geregeld
niet in de voorgeschreven behandelingstermijnen te respecteren en er
waren nog belangrijke verschillen per provincie, maar van grote achterstand was geen sprake meer; de overschrijdingen van de behandelingstermijn waren eerder beperkt van duur.
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Aanbevelingen

•

Het concept van de refertelijst moet worden afgestemd op de geest
en bedoeling van de subsidieregeling, ook om uiteenlopende interpretaties en praktijken te vermijden.

•

Het risico op ongelijke behandeling van de aanvragers moet zoveel
mogelijk worden beperkt, o.m. door de doelgroepen en de criteria
voor de toewijzing van interventieniveaus vast te stellen. Meer centrale sturing moet ertoe leiden dat PEC’s en PA’s dezelfde criteria,
interpretaties en werkwijzen hanteren en zo vermijden dat aanvragers van verschillende provincies verschillend worden behandeld.

•

De minimale kwaliteitseisen voor MDT’s moeten zo snel mogelijk bij
ministerieel besluit worden vastgesteld, als voorwaarde voor de vergoeding voor het verslag of rapport, en als kader voor de opvolging
en beoordeling van hun werking.

•

De inventarisatie en (internationale) prijsvergelijking van hulpmiddelen zouden best continu en systematisch door het VAPH gebeuren.

•

PEC’s, PA’s, BBC en HOC dienen hun beslissingen beter te motiveren, onder meer door in te gaan op de in de aanvraag (en eventuele
adviezen) vermelde elementen en motieven.

•

Het respecteren van de termijnen voor de behandeling van de aanvraag of de vraag tot heroverweging verdient blijvende zorg van alle
betrokkenen.

•

Opdat het opvolgingssysteem ook nuttige informatie zou kunnen
leveren over de interne werking, moet er aandacht zijn voor de systematische en correcte invoer van die gegevens en voor de mogelijkheden tot bevraging van het systeem.
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Antwoord van de minister

De minister reageerde in haar antwoord alleen op de conclusies en aanbevelingen. Zij schetste in eerste instantie de aandacht die er, mede op
basis van het onderzoek van het Rekenhof, vanuit het beleid is geweest
voor IMB, en meer in het bijzonder voor de rechtmatige toekenning van
de bijstand.
Zij herinnerde aan de lange doorlooptijden in 2004 voor zowel de behandeling van de aanvragen als de financiële afhandeling. Die achterstand was veroorzaakt door opeenvolgende wijzigingen in de regelgeving, organisatorische problemen en het tekort aan financiële middelen.
De grote achterstand is ondertussen weggewerkt en de doorlooptijden
blijven vrij stabiel. Aan het gesignaleerde probleem van de datum van
volledigverklaring van de aanvraag (een cruciaal gegeven om de doorlooptijd te beoordelen), is het VAPH al tegemoetgekomen. De opvolging
van de doorlooptijden blijft een belangrijk aandachtspunt.
Het probleem van de doorlooptijden bij de MDT’s dient te worden ondervangen door de vernieuwde minimale kwaliteitseisen, die een continue
rapportering over de doorlooptijden bij de MDT’s mogelijk moeten maken. De minister verwees daarbij naar het in 2006 opgestart strategisch
project voor kwaliteitsverbetering van de diagnostiek en indicatiestelling,
waarvan de acht actielijnen tegelijkertijd worden voorbereid en met de
noodzakelijke besluitvorming zullen worden afgerond. Dat is ook de reden waarom de minimale kwaliteitseisen nog niet bij ministerieel besluit
zijn vastgelegd. De positionering en financiering van de MDT’s is een
van de actielijnen. Een aangepaste vergoeding voor MDT’s die de competentie, personeelskracht en ervaring kunnen opbouwen, moet hen
motiveren het gebruik van de geadviseerde hulpmiddelen op te volgen
en te evalueren. Om de MDT’s in staat te stellen hun opdracht uit te voeren, is er nood aan een steviger kader, betere relaties tussen PA’s en
MDT’s en een betere samenwerking tussen KOC en MDT’s.
De minister wees erop dat de voorlopige bevindingen van het onderzoek
van het Rekenhof meermaals aan bod zijn gekomen in het kabinetsoverleg met het VAPH en dat het BVR van 12 december 2008 in belangrijke
mate tegemoetkomt aan een aantal vastgestelde knelpunten. Zo is de
aanvraagprocedure in aanzienlijke mate vereenvoudigd en verkort, stelde de minister, en is er meer duidelijkheid en uniformiteit gebracht in
interpretaties en praktijken op het niveau van de advies- en beslissingsorganen.
Wat nog niet is gerealiseerd, is de vervanging van de refertelijst door de
hulpmiddelenfiches. Die fiches zullen de toekomstige leidraad vormen
voor de MDT’s. Ze worden momenteel opgemaakt door het VAPH en
zullen de tweespalt opheffen tussen enerzijds de regelgeving rond inschrijving en het in aanmerking komen voor hulpmiddelen en anderzijds
de concrete uitwerking ervan in de refertelijst .Voorafgaand aan de invoering ervan moeten MDT’s en de eigen advies- en beslissingsorganen
degelijk worden opgeleid.
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In de periode 2003-2007 is het aantal aanvragen voor hulpmiddelen
aanzienlijk gestegen en de minister verwacht dat die stijging zich ook de
komende jaren zal doorzetten. Een continue en systematische inventarisatie en internationale prijsvergelijking van hulpmiddelen moet leiden tot
een correcte prijszetting. Door de incorporatie van het KOC in het VAPH
heeft de leidend ambtenaar van het VAPH ruimere mogelijkheden om de
inzet van het KOC ook daarop te richten.
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Bijlage: Antwoord van de minister

Brussel, 15 juni 2009

Betreft: Het ontwerp van verslag "Terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met een handicap" en begeleidende brief van
25 mei 2009.
Geachte heren Raadsheer,
Ik dank u voor het ontwerpverslag met betrekking tot de
terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met
een handicap van mei 2009.
Als bijlage vindt u mijn reactie op de conclusies en aanbevelingen,
zoals deze zijn opgenomen in ontwerp van rapport.
Met hoogachting,

Veerle Heeren
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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Reactie van de minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin op
de aanbevelingen van het Rekenhof met betrekking tot het onderzoek ‘Terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met
een handicap, mei 2009’.

Nog vóór de uitvoering, maar mede ook op basis van het onderzoek,
uitgevoerd door het Rekenhof in de periode juni 2007 - oktober 2008,
ging er binnen mijn beleid voor de personen met een handicap heel wat
aandacht naar de individuele materiële bijstand, één van de bijstandsvormen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Aan deze vorm van individugerichte bijstandsverlening hecht ik bijzonder
veel belang. Hulpmiddelen kunnen mensen met beperkingen in belangrijke mate ondersteunen in hun dagelijkse leefsituatie, hun zelfwaardegevoel verhogen, hun onafhankelijkheid van derden bewerkstelligen.
Tevens is deze ondersteuningsvorm waardevol en absoluut noodzakelijk
in het streven van de overheid om personen met beperkingen en ondersteuningsnoden zo lang mogelijk en zo volledig mogelijk zelfstandig in
hun eigen gezins-/thuismilieu te laten leven.
Van bij de start van de regeerperiode 2004 - 2009 stond het streven
naar rechtmatigheid in het toekennen van deze bijstandsverlening op de
voorgrond.
Bij haar aantreden in 2004 werd toenmalig Vlaams minister Inge Vervotte geconfronteerd met extreem lange doorlooptijden met betrekking tot
de behandeling van de aanvragen en de financiële afhandeling van de
tussenkomsten. Wachttijden ter hoogte van de Provinciale Afdelingen,
langer dan twaalf maanden, vormden geen uitzondering. Dit had niet
enkel te maken met factoren zoals de opeenvolgende wijzigingen in de
regelgeving en organisatorische problemen, maar tevens met een tekort
aan de noodzakelijke financiële middelen. Aan dit laatste is nog in 2004
snel en volledig tegemoet gekomen door de bijkomende input van méér
dan 12 miljoen euro. Sindsdien vormt de opvolging van de doorlooptijden een belangrijk weerkerend punt van de rapporteringen, een vast
element tijdens het maandelijkse kabinetsoverleg met het VAPH. Op
relatief korte termijn heeft het VAPH veel inspanningen geleverd om
deze doorlooptijden terug te brengen tot het normale niveau. Met uitzondering van enige seizoensgebonden factoren is er vrij grote stabiliteit
opgetreden in deze rapporteringsresultaten. Het Rekenhof wijst in zijn
onderzoek op het feit dat het opvolgingssysteem (Feniks) voor de cruciale gegevens meestal goed werkt, maar dat niet alle Provinciale Afdelingen op dezelfde wijze registratie doen van de aanvraagdatum of volledigverklaring van het dossier. Dit is inderdaad een cruciaal gegeven
voor de beoordeling van de doorlooptijden. Hieraan is ondertussen al
tegemoet gekomen door het agentschap. Maar ook voor mijn opvolger in
de volgende regeerperiode zal het systematisch opvolgen van de doorlooptijden voor de interne verwerking van de dossiers een belangrijk
aandachtspunt vormen.
Hiermee is het probleem nog niet ondervangen van de doorlooplijden ter
hoogte van de erkende multidisciplinaire teams. Hierover kan de monitoV L A A M S P A R LEMENT
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ring nog niet correct gedaan worden omdat niet alle MDT’s op dezelfde
wijze omgaan met tijdsaanduiding met betrekking tot met verloop van de
aanvragen van de personen met een handicap. Hier speelt het probleem
van het gelijk registreren van de startdatum van de aanvraag. Dit probleem dient mee ondervangen te worden in de vernieuwde minimale
kwaliteitseisen voor de MDT’s, zodanig dat een continue rapportering
over de doorlooptijden bij de MDT’s ook mogelijk wordt. De opvolging en
de beoordeling van de werking van de MDT’s vormt in zijn geheel een
belangrijk aandachtspunt voor de volgende minister van Welzijn. In de
huidige regeerperiode zijn al heel wat elementen onderzocht en voorbereid met betrekking tot de (kern)opdrachten van de MDT’s. Al deze zaken zitten vervat in het strategisch project voor de kwaliteitsverbetering
van de diagnostiek en indicatiestelling en de advisering binnen het
VAPH. In dit strategisch project zijn acht actielijnen uitgetekend, niet
alleen voor de MDT’s, gespecialiseerd in IMB, maar ook voor de MDT’s
die adviesverlening doen in het kader van de toeleiding naar Zorg in
Natura en naar het Persoonlijke Assistentiebudget (tot 1 oktober 2008
ook mbt professionele integratie). De opeenvolgende ministers voor
Welzijn hebben in deze regeerperiode, in samenspraak met het agentschap, keuze gemaakt om deze verschillende actielijnen tegelijkertijd en
op projectmatige wijze voor te bereiden en met de noodzakelijke besluitvorming af te ronden. Dit is meteen ook de reden waarom de specifieke
minimale kwaliteitseisen voor de MDT’s, gespecialiseerd in IMB, op dit
ogenblik nog niet vastgelegd zijn bij ministerieel besluit. Naast het herzien van het VAPH interne organisatiemodel in het kader van de inschrijving, het opmaken van diagnostische en indicatiestellingsprotocollen ,de afstemming van deze protocollen met Werk en Onderwijs, is ook
de positionering en de financiering van de MDT’s één van deze actielijnen. Een aangepaste vergoeding en de erkenning als MDT van de diensten die werkelijk de competentie, de personeelskracht en voldoende
caseload en ervaring kunnen opbouwen, zal het de volgende minister
van Welzijn mogelijk maken om de MDT’s ook te motiveren voor de opvolging en de evaluatie van de hulpmiddelen, door hen geadviseerd en
al dan niet in gebruik genomen door de personen met een handicap
De erkende MDT’s spelen inderdaad een cruciale rol bij het informeren,
oriënteren en begeleiden van personen met een handicap vanaf het
eerste contact tot en met het effectieve gebruik van de toegekende
hulpmiddelen. Om deze teams in de mogelijkheid te stellen hun opdrachten kwaliteitsvol te vervullen is er nood aan een steviger kader en
houvast. Tevens moet een volgende minister erop toezien dat de relatie
tussen de Provinciale Afdelingen en de MDT’s en de samenwerking tussen het Kennis- en Ondersteuningscentrum (KOC) en de MDT’s, aanzienlijk verbeterd wordt, op sommige punten meer gestandaardiseerd
verloopt, waarbij de MDT’s (moeten) kunnen rekenen op een respectvolle omgang met deze VAPH instanties en waarbij de MDT’s tevens ook
kunnen geresponsabiliseerd worden voor de resultaten die zij afleveren.
In opeenvolgende besprekingen, onder meer op het maandelijkse kabinetsoverleg, zijn er, naast de eerder informele contacten en overlegmomenten met mijn kabinet, uitgebreide formele besprekingen met de leidinggevenden van het VAPH gewijd aan het lopende onderzoek en de
(voorlopige) resultaten die hierbij aan de oppervlakte kwamen (25 oktoV L A A M S P A R LEMENT
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ber 2007, 16 november 2007, 28 januari 2008, 20 oktober 2008). Het
besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 is dan ook al in
belangrijke mate tegemoet gekomen aan een aantal knelpunten die door
het onderzoek van het Rekenhof nog meer op de voorgrond kwamen te
staan. Zo is dit besluit tegemoet gekomen aan de gestelde doelstelling
om de aanvraagprocedure voor de personen met een handicap in aanzienlijke mate te vereenvoudigen en te verkorten. Verder heeft dit besluit
bijgedragen tot een grotere klantgerichtheid en tot een verhoging van
eensluidende interpretaties en praktijken op niveau van de advies- en
beslissingsorganen door een uitgebreide verduidelijking van meerdere
aspecten in de IMB regelgeving.
Wat op dit ogenblik nog niet is gerealiseerd en meteen ook een belangrijke opdracht uitmaakt voor mijn opvolger is er inderdaad voor te zorgen
dat de refertelijst voor de hulpmiddelen zo snel mogelijk en volledig vervangen wordt door de zogenaamde ‘hulpmiddelenfiches’. Deze fiches,
toekomstige leidraad voor de MDT’s, worden momenteel opgemaakt
door het VAPH en zullen de tweespalt die er nu bestaat tussen de regelgeving op de inschrijfbaarheid en het recht op toekenning van een
tussenkomst voor hulpmiddelen aan de ene kant, en de concrete uitwerking van deze principes in de hulpmiddelenrefertelijst aan de andere
kant opheffen. Voorafgaand aan de ingebruikname van deze fiches zal
het VAPH moeten zorgen voor een degelijke opleiding van de MDT’s en
van de eigen advies- en beslissingsorganen.
In de periode 2003 - 2007 is het aantal personen die een aanvraag doen
voor tussenkomst in de aanschaf van hulpmiddelen aanzienlijk gestegen. Ook in de komende jaren houden wij rekening met een stijging in
het aantal aanvragers. Dit element, samen met de algemeen financieeleconomische context van dit ogenblik, vraagt een continue en systematische inventarisatie en internationale prijsvergelijking van hulpmiddelen.
Een correcte prijszetting op het niveau van de VAPH tussenkomst moet
een te hoog aangerekende kostprijs door sommige leveranciers. die
hulpmiddelen afleveren waarvoor slechts een beperkt marktmechanisme
werkt, tegengaan. Met het besluit van 12 december 2008 is het KOC
een reguliere dienst geworden van het VAPH. De leidend ambtenaar
van het agentschap heeft nu op dit punt ruimere mogelijkheden om de
inzet van het KOC ook op deze opdracht te richten.
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