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aan JO VANDEURZEN 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

 

Noodsituatie na heroverweging  -  Procedure 

 

Via mijn schriftelijke vraag nr. 688 van 21 september 2018 vroeg ik de minister een 

opdeling per automatische toekenningsgroep (noodsituatie, spoedprocedure of 

maatschappelijke noodzaak). 

 

Uit die opdeling bleek dat in 2017 er 156 persoonsvolgende budgetten (PVB’s) werden 

toegekend voor een noodsituatie. In de eerste maanden van 2018 waren dit er 123. Een 

aanvraag voor noodsituatie wordt beoordeeld op de heroverwegingscommissie (HOC). Zij 

geeft een advies en vervolgens kan het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap (VAPH) beslissen om dit advies al dan niet te volgen.  

 

1. Voor hoeveel personen gaf de HOC een positief advies om een budget ‘noodsituatie’ 

toe te kennen in 2017 en 2018  

2. In hoeveel gevallen werd een positief advies voor een budget ‘noodsituatie’ niet 

gevolgd door het VAPH? Wat waren hiertoe de redenen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

JO VANDEURZEN  

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

ANTWOORD 

op vraag nr. 28 van 24 oktober 2018 

van TINE VAN DER VLOET 

 

 

 

1. De aanvragen noodsituatie worden in eerste instantie door het provinciaal kantoor van 

het VAPH beoordeeld en niet door de HOC. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de 

genomen beslissing, kan een verzoek tot heroverweging worden ingediend waarna het 

dossier opnieuw beoordeeld wordt door de HOC. Bijgevolg worden niet alle aanvragen 

noodsituatie door de HOC behandeld.  

Onderstaande tabel geeft weer hoe vaak de HOC een positief advies gaf in 2017 en in 

de eerste drie kwartalen van 2018. In 2017 gaf de HOC het advies om een aanvraag 

noodsituatie goed te keuren bij 53 dossiers. In de eerste drie kwartalen van 2018 werd 

voor 30 aanvragen een positief advies verleend. Gemiddeld kende de HOC een 

goedkeuring toe aan ongeveer 30% van de noodsituaties die aanvankelijk geweigerd 

werden door het provinciaal kantoor van het VAPH. 

 

 Positief advies Negatief advies 

2017 53 112 

2018 (Kwartaal 1-3) 30 75 

 

2. Een noodsituatie moet steeds voldoen aan de criteria uit artikel 30 van het Besluit 

Vlaamse Regering van 27.11.2015. De procedure noodsituatie is gericht op situaties 

waarbij er geboden zorg en ondersteuning vanuit de sociale context onvoorzienbaar 

wegvalt, waardoor er een ernstige bedreiging ontstaat van de integriteit van de 

persoon met een handicap. Dit betekent dat niet elke situatie of aanvraag waarbij een 

bedreiging van de integriteit van toepassing is, in aanmerking komt voor een 

automatische terbeschikkingstelling in het kader van noodsituatie. Een bedreiging van 

de integriteit is voor de procedure noodsituatie een noodzakelijke maar onvoldoende 

voorwaarde. De bedreiging van de integriteit dient immers het gevolg te zijn van het 

onvoorzienbaar wegvallen van zorg en ondersteuning uit het sociale netwerk. In VOU 

1042 werd reeds verder ingegaan op de interpretatie van het sociaal netwerk. 

Het zijn ook deze criteria die bij elk positief advies van de HOC opnieuw bekeken 

worden door het VAPH. Hierbij wordt zowel de oorspronkelijke aanvraag als de 

bijkomende informatie uit het verzoek tot heroverweging of uit het hoorrecht 

onderzocht. Indien deze bijkomende informatie voldoende kan aantonen dat er toch 

voldaan is aan de criteria, wordt het positief advies van de HOC gevolgd. Indien er 

ondanks de bijkomende informatie toch niet voldaan kan worden aan de criteria, wordt 

het advies niet gevolgd. 

 

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel positieve adviezen van de HOC niet gevolgd 

werden in 2017 en in de eerste drie kwartalen van 2018. Bij deze tabel dient 

opgemerkt te worden dat het VAPH pas gedurende het derde kwartaal van 2017 

gestart is met het rechtzetten van positieve adviezen van de HOC. Hierdoor werden in 

2017 verhoudingsgewijs meer positieve adviezen gevolgd dan in 2018. 

 

 Advies gevolgd Advies niet gevolgd 

2017 27 26 

2018 (Kwartaal 1-3) 9 21 

 

 


