
 

 

Activiteiten Raadgevend Comité VAPH (2015) 

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.  
 
Met ingang van 1 februari 2015 werd de heer Bjorn Ramaekers als effectief lid aangesteld ter 
vervanging van de heer Hendrik Delaruelle, en de heer Marc Pattyn als plaatsvervangend lid ter 
vervanging van de heer Eric Avonts (cf. bij BVR 27-03-2015). Met ingang van 1 november 2015 
werden de heer Peter Lambreghts en de heer Bert Van Rumst als effectief lid aangesteld ter 
vervanging van resp. mevrouw Viviane Sorée en mevrouw Wendy Metten, en mevrouw Laïla Aissa en 
de heer Cornelis Van Damme als plaatsvervangend lid ter vervanging van resp. mevrouw Ellen Van 
Hertbruggen en de heer Peter Lambreghts (cf. bij BVR 30-10-2015). 
 
In 2015 vonden negen zittingen plaats van het Raadgevend Comité.  
 
Het belangrijkste thema waarover adviezen werden uitgebracht behelsde de implementatie van de 
persoonsvolgende financiering (PVF) zoals vastgelegd in het Decreet van 25 april 2014 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). In 
2015 heeft het comité adviezen uitgebracht i.f.v. de nadere implementatie van de diverse luiken 
opgenomen in de Conceptnota Implementatie PVF (m.n. het basisondersteuningsbudget, het 
persoonsvolgend budget niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en de aanpassing van de zorgregie). De 
ontwerpregelgevingen die aldus - zowel conceptueel als in de vorm van ontwerpbesluiten - werden 
geadviseerd hadden betrekking op: 

- het basisondersteuningsbudget 
- de toeleiding naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening meerderjarigen (incl. het 

ondersteuningsplan PVB) 
- de regie i.h.k.v. het PVF-stelsel 
- de bijstandsorganisaties 
- de multifunctionele centra voor minderjarigen (MFC) en de flexibele aanbodcentra voor 

meerderjarigen (FAM) 
- de besteding i.h.k.v. niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening meerderjarigen 
- het vergunnen van de aanbieders i.h.k.v. niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening 

meerderjarigen 
- de transitie naar het PVF-stelsel 

 
Het comité volgde de implementatie van het PVF-decreet op via het ‘Projectplan Implementatie 
PVF’, waarvan een eerste versie in december 2014 werd besproken, en bijgewerkte versies op de 
zittingen van januari, juni, september en december 2015. 
 
Naast de reeds vermelde dossiers, behelsden de belangrijkste adviezen en bekommernissen 
uitgebracht in 2015: 

- de begrotingsbijbladen 2015 
- de begrotingsuitvoering 2014 (incl. jaarrekeningen) en kwartaalrapporteringen 

begrotingsuitvoering 2015 
- het ondernemingsplan 2015 
- de richtlijnen m.b.t. het uitbreidingsbeleid 2016, met als neerslag de omzendbrief 

‘uitbreidingsbeleid personen met een handicap 2016’ 
- de draft van het voorontwerp van decreet Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) 
- de aanpassingen aan de refertelijst individuele materiële bijstand 
- het ontwerp van BVR houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal 

tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
- het concept van risicogericht inspecteren bij PAB 



   

 

- het ontwerp van BVR houdende het bepalen van een bedrag voor niet-bewijsbare uitgaven 
i.h.k.v. het cumulverbod 

- de prioritaire actiedomeinen voor het Actieplan 2015-2020 van de Raad van Europa 
- de besparingsmaatregelen in de Zorgsector 
- diverse ontwerpregelgevingen. 

 
De in 2015 door het Raadgevend Comité uitgebrachte adviezen zijn raadpleegbaar op de website 
van het VAPH (zie http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/9631246-Adviezen+RC+2015.html). 
 
Hierna volgt een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen: 


