
   

 

Activiteiten Raadgevend Comité (2013) 

Op 1 juni 2009 werd het Raadgevend Comité bij het VAPH voor het eerst samengesteld conform 
artikels 25 en 26 van het oprichtingsdecreet van het VAPH.  
 
Het Raadgevend Comité is het belangrijkste adviesorgaan van VAPH. Dit comité verstrekt advies op 
vraag van de leidend-ambtenaar, maar kan dit ook op eigen initiatief doen. Het kan adviezen 
formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen. 
Het Raadgevend Comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van het beleidsveld, d.w.z. van: 

 de gebruikers (de personen met een handicap)  
 de diensten en voorzieningen  
 de werknemers van de diensten en voorzieningen.  

In het Raadgevend Comité zetelen ook zes onafhankelijke deskundigen. 
 
De mandaatperiode van het oorspronkelijk samengestelde Raadgevend Comité eindigde op 31 mei 
2013. De Vlaamse regering besliste evenwel om het mandaat van het op dat ogenblik samengestelde 
comité via overgangsbesluit nog te verlengen tot 31 oktober 2013. 
 
Bij BVR 25-10-2013 werd overgegaan tot de nieuwe samenstelling het Raadgevend Comité met 
ingang van 1 november 2014. 
 
Namens de gebruikersgeleding werden de volgende effectieve leden aangesteld: 

- Ingrid Borré (plaatsvervanger: Pierre Gyselinck) 
- Marieken Engelen (plaatsvervanger: Reinhart Niesten) 
- Bernadette Rutjes (plaatsvervanger: Johan Decruynaere) 
- Viviane Sorée (plaatsvervanger: Peter Lambreghts) 
- Lien Van de Wiel (plaatsvervanger: Bart D’Herde) 
- Marc Van Gestel (plaatsvervanger: Nadia Dekoning) 

 
Namens de werkgeversgeleding werden de volgende effectieve leden aangesteld: 

- Hendrik Delaruelle (plaatsvervanger: Ria Dekeyser) 
- Jeroen De Weerdt (plaatsvervanger: Johan Timperman) 
- Ann Gaublomme (plaatsvervanger: Eric Avonts) 
- Wendy Metten (plaatsvervanger: Marc Verlodt) 
- Bart Sabbe (plaatsvervanger: Koen Dries) 
- Diane Serneels (plaatsvervanger: Johan Vermeeren) 

 
Namens de werknemersgeleding werden de volgende effectieve leden aangesteld: 

- Jan-Piet Bauwens (plaatsvervanger: Stijn Heuvelmans) 
- Fatiha Dahmani (plaatsvervanger: Mark Selleslagh) 
- Stijn Gryp (plaatsvervanger: Sofie Diels) 
- Bram Van Braeckevelt (plaatsvervanger: Ellen Van Hertbruggen) 
- Marieke Van Gils (plaatsvervanger: Kristien Merckx) 
- Werner Van Mierlo (plaatsvervanger: Jacinta Van de Wal) 

 
Ten slotte werden de volgende onafhankelijke deskundigen als lid benoemd: 

- Jef Breda 
- Claudia Claes 
- Maaike Geryl 
- Nadia Hadad 
- Jean-Pierre Van Baelen 
- Ingrid Van Ruyskensveld 

 



   

 

De heer Jean-Pierre Van Baelen werd aangesteld als voorzitter van het Raadgevend Comité, als 
ondervoorzitters werden mevrouw Ingrid Borré en mevrouw Marieken Engelen benoemd. 
 
De installatie van het nieuw samengestelde comité vond plaats op 12 november 2013. 
 
Het mandaat van het huidige comité wordt beëindigd op 31 oktober 2017. 
 
In 2013 vonden elf zittingen plaats van het Raadgevend Comité, waarvan drie in de nieuwe 
samenstelling.  
 
Wellicht het belangrijkste dossier waarover advies werd uitgebracht behelsde de persoonsvolgende 
financiering (PVF). Dit concept vormt een hoeksteen van de zorgvernieuwing zoals geconcipieerd in 
de door de Vlaamse Regering goedgekeurde Perspectiefnota 2020 ‘Nieuw ondersteuningsbeleid voor 
personen met een handicap’. Aldus heeft het comité vooreerst advies uitgebracht over de 
Conceptnota PVF. In het najaar heeft het comité tevens advies uitgebracht m.b.t. het voorontwerp 
van PVF-decreet, dat definitief door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 31 januari 2014.  
 
Een ander belangrijk dossier behelsde bespreking en advisering van het evaluatierapport van de 
simulatie Diagnostiek & Indicatiestelling die gedurende een jaar had plaatsgevonden in de regio 
West-Vlaanderen. 
 
Het Raadgevend Comité ging in april en november 2013 over tot de opvolging van de verschillende 
acties opgenomen in het ‘Projectplan 2020’ in uitvoering van voormelde Perspectiefnota.  
 
Naast de reeds vermelde dossiers, behelsden de belangrijkste adviezen en bekommernissen 
uitgebracht in 2013: 

- de begrotingscontrole (en bijbladen) 2013 
- de ontwerpbegroting 2014 
- de begrotingsuitvoering 2012 (incl. jaarrekeningen) en kwartaalrapporteringen 2013 
- de zorgplannen en voorafnames op Vlaams niveau i.h.k.v. het nieuw beleid 

(‘uitbreidingsbeleid’) 2013 
- de richtlijnen m.b.t. het nieuw beleid (‘uitbreidingsbeleid’) 2014, met als neerslag de 

omzendbrief ‘Inzet bijkomende middelen 2014’ 
- een tekst van voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de 

gegevensdeling tussen patiënt of cliënt, zorgverleners, hulpverleners, 
verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen  

- het voorontwerp van decreet inzake maatregelen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften 

- de aanpassingen aan de refertelijst individuele materiële bijstand 
- de inclusieve middeleninzet in de sectoren algemeen welzijnswerk en kinderopvang 
- het onderzoeksrapport inzake de werking van de diensten Ondersteuningsplan 
- het ontwerp van protocol inzake verpleegkundige handelingen 
- diverse ontwerpregelgevingen. 

 
Hierna volgt een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen: 


