
Activiteiten Raadgevend Comité (2014) 

Op 1 november 2013 werd het Raadgevend Comité krachtens het BVR van 25 oktober 2013 
hersamengesteld. De heer Jean-Pierre Van Baelen werd aansluitend aangesteld als voorzitter van 
het Raadgevend Comité; als ondervoorzitters werden mevrouw Ingrid Borré en mevrouw Marieken 
Engelen benoemd.  
 
Mevrouw Ann Gaublomme werd met ingang van 1 oktober 2014 ontslag verleend als lid van het 
comité ingevolge door haar aanstelling als kabinetslid, hetgeen onverenigbaar is met het 
lidmaatschap van het comité. Haar plaatsvervanger, de heer Eric Avonts, vervangt haar voor de 
resterende duur van haar mandaat. 
 
In 2014 vonden tien zittingen plaats van het Raadgevend Comité, waarvan één buitengewone zitting 
gewijd aan de meerjarenanalyse.  
 
Het belangrijkste thema waarover adviezen werden 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’. Na de bekrachtiging op 25 april 2014 van het Decreet houdende de 
persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van 
financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap (PVF-decreet) heeft 
het comité advies verleend m.b.t. diverse luiken van de Conceptnota Implementatie PVF (m.n. het 
basisondersteuningsbudget, het persoonsvolgend budget niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en de 
aanpassing van de zorgregie). De Conceptnota formuleert de krachtlijnen met het oog de nadere 
operationalisering van het PVF-decreet, en vormt aldus het uitgangspunt voor de te ontwikkelen – 
en vanaf 2015 door het comité te adviseren – uitvoeringsbesluiten terzake.  
 
Het comité volgt de implementatie van het PVF-decreet op via het ‘Projectplan PVF’, waarvan een 
eerste versie in december 2014 werd besproken. 
 
Een ander belangrijk – en nauw met PVF verwant - dossier behelsde bespreking en advisering van de 
meerjarenanalyse in maart 2014. Deze analyse bevatte de resultaten en ervaringen n.a.v. de 
uitvoering van het meerjarenplan 2010-2014 enerzijds, en aandachtspunten voor het voor het beleid 
inzake personen met een handicap voor de periode 2014-2020 anderzijds. Aansluitend is het comité 
in mei 2014 overgegaan tot de formulering van een onderbouwde behoefteraming onder de vorm 
van een voorstel inzake meerjarenbudget PVF voor de periode 2014-2020. In juli 2014 heeft het 
comité dit aangevuld met een behoefteraming voor dezelfde periode qua individuele materiële 
bijstand. 
 
Naast de reeds vermelde dossiers, behelsden de belangrijkste adviezen en bekommernissen 
uitgebracht in 2014: 

- de begrotingscontroles (en bijbladen) 2014 
- de ontwerpbegroting 2015 
- de begrotingsuitvoering 2013 (incl. jaarrekeningen) en kwartaalrapporteringen 2014 
- de zorgplannen i.h.k.v. het uitbreidingsbeleid 2014 
- de richtlijnen m.b.t. het uitbreidingsbeleid 2015, met als neerslag de omzendbrief ‘Inzet 

uitbreidingsbeleid VAPH 2015’ 
- de aanpassingen aan de refertelijst individuele materiële bijstand 
- het Actieplan Jeugdhulp 
- de hersamenstelling van de subcommissies (‘permanente werkgroepen’) van het Raadgevend 

Comité 
- de evaluatie van de rechtstreeks toegankelijke hulp 
- het vermoeden van handicap ingeval van negatieve PEC-beslissing 
- het rapport inzake onaangekondigde inspecties door het agentschap Zorginspectie 
- diverse ontwerpregelgevingen. 

 



   

De in 2014 door het Raadgevend Comité uitgebrachte adviezen zijn raadpleegbaar op de website 
van het VAPH (zie http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/9182647-Adviezen+RC+2014.html). 
 
Hierna volgt een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen: 


