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Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[2011/206510]

5 DECEMBER 2011. — Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning
van een persoonlijke-assistentiebudget aan de derde prioritaire groep in 2011

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 19, vervangen bij decreet van 20 maart 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden
van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, artikel 4, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003, 17 november 2006 en 18 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010,
7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011 en 10 juni 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 november 2011;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat dringend de voorrangsregeling voor toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget in 2011

moet worden vastgesteld opdat de gerechtigden binnen een redelijke termijn van het persoonlijke-assistentiebudget
zouden kunnen genieten,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1o agentschap : het agentschap voor Personen met een Handicap;

2o PAB : persoonlijke-assistentiebudget.

Art. 2. Binnen de middelen die ter beschikking staan kent het agentschap in 2011 bij voorrang een PAB toe aan de
personen met een handicap die aan de volgende voorwaarden voldoen :

1o ze behoren tot een gezin met verschillende PAB-aanvragen, van wie geen van de aanvragers al een PAB
toegekend heeft gekregen;

2o ze hebben de aanvraag voor een PAB ingediend voor 1 augustus 2011;

3o ze hebben de verslagen houdende de gegevens, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-
assistentiebudget aan personen met een handicap, ingediend voor 20 november 2011;

4o de som van de ernstcategorieën die is bepaald door de deskundigencommissie, vermeld in artikel 20 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van
een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, bedraagt minstens zes;

5o nog geen PAB toegekend gekregen hebben;

Art. 3. Er wordt per gezin, als vermeld in artikel 2 één PAB toegekend aan de persoon met de hoogste
ernstcategorie.

Als alle aanvragers van het gezin de hoogste ernstcategorie is toegekend, wordt het PAB toegekend aan de persoon
met de oudste aanvraag.

Als alle aanvragers van het gezin de hoogste ernstcategorie is toegekend en als de PAB-aanvragen van dezelfde
datum zijn, wordt het PAB toegekend aan de persoon met het laagste PAB-nummer. Het PAB-nummer is het nummer
dat het agentschap toekent aan elk PAB-inschalingsverslag.

Art. 4. Voor de groep personen, vermeld in artikel 2 wordt rekening gehouden met de datum van de aanvraag,
in die zin dat de oudste aanvragen het eerst in aanmerking komen voor toekenning van een PAB.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2011.

Brussel, 5 december 2011.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
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Vervanging van een lid van de provinciale evaluatiecommissie West-Vlaanderen

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 12 december 2011 wordt het
volgende bepaald :

Artikel 1. Aan Mevr. Anneke Decoster, Brugzavel 70, te 9690 Kluisbergen wordt eervol ontslag verleend uit haar
functie van effectief lid van de provinciale evaluatiecommissie, vermeld in artikel 12 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap,
te West-Vlaanderen.

Art. 2. Mevr. Liesbet Dumelie, Akkerstraat 10, te 8940 Geluwe wordt benoemd tot effectief lid van dezelfde
provinciale evaluatiecommissie. Zij vervangt Mevr. Anneke Decoster, wiens mandaat zij zal voltooien.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.
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