Activiteiten Raadgevend Comité VAPH (2016)
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 januari 2016 werd mevrouw Anita Cautaers als effectief lid aangesteld ter
vervanging van de heer Jeroen De Weerdt, en de heer Hugo Verhoeven als effectief lid ter
vervanging van de heer Marc Van Gestel (cf. bij BVR 22-01-2016). Met ingang van 1 november 2016
werd mevrouw Sophie Beyers als effectief lid aangesteld ter vervanging van mevrouw Marieken
Engelen, en de heer Koenraad Depauw als effectief lid ter vervanging van de betreurde Peter
Lambreghts (cf. bij BVR 18-11-2016).
Met ingang van 1 december 2016 werd mevrouw Sophie Beyers benoemd als ondervoorzitter ter
vervanging van ondervoorzitter Marieken Engelen (cf. bij ministerieel besluit d.d. 17-01-2017).
In 2016 vonden tien zittingen plaats van het Raadgevend Comité.
Net zoals in 2015 vormde het belangrijkste thema waarover adviezen werden uitgebracht 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 2016 heeft het comité aldus adviezen uitgebracht m.b.t. ontwerpregelgevingen die - zowel
conceptueel als in de vorm van ontwerpbesluiten – betrekking hadden op:
- de transitie van de zorgregie naar de regie i.h.k.v. het PVF-stelsel
- de transitie van de zorg in natura voor meerderjarigen naar PVF
- de aanpassingen van de kwaliteits-, vergunnings-, transparantie- en handhavingsvereisten
i.h.k.v. PVF
- de toepassing van PVF m.b.t. personen met dubbeldiagnose vs. enkelvoudige GES c.q.
psychische stoornis
- de inkanteling van de thuisbegeleidingsdiensten in het stelsel RTH
- de methodiek van de vergoeding van de personeelspunten
- het voorontwerp van uitvoeringsbesluit inzake de Vlaamse Sociale Bescherming (m.n. m.b.t.
het Basisondersteuningsbudget)
- de conceptnota PVF Minderjarigen
- de zorgcontinuïteit t.b.v. jongvolwassenen
- het beheer van gelden of goederen van personen met een handicap door beheerders of
personeelsleden van voorzieningen
- ODB-Units, projecten voor gedetineerden en units voor geïnterneerden
- kwetsbare jongvolwassenen in MFC
- persoonsvolgende middelen voor minderjarigen met dringende noden (inzet PVC
minderjarigen als PAB minderjarigen)
- een nieuw stelsel van projectsubsidiëring
Het comité bracht eveneens systematisch adviezen uit m.b.t. de communicatie-inspanningen inzake
PVF aan de diverse stakeholders.
Het comité volgde de transitie en implementatie in uitvoering het PVF-decreet maandelijks op. Op
de zitting van oktober 2016 werd een eerste cijferrapportering terzake neergelegd.

Naast de reeds vermelde dossiers, behelsden de belangrijkste adviezen en bekommernissen
uitgebracht in 2016:
- de begroting 2016
- begrotingsbijbladen 2016
- de begrotingsuitvoering 2015 (incl. jaarrekeningen) en kwartaalrapporteringen
begrotingsuitvoering 2016
- het ondernemingsplan 2016
- de beleids- en beheersindicatoren
- de nota m.b.t. het uitbreidingsbeleid 2017 en de beschikbare middelen en besteding van
persoonsvolgende budgetten meerderjarigen in 2017, en de aansluitende legistieke
vertalingen
- de visienota van de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en
Gezinsbeleid (SAR WGG) m.b.t. ‘Nieuw professionalisme in zorg en ondersteuning als opgave
voor de toekomst’
- het onderzoeksrapport naar de validiteit van het Izika- en Iziik-instrument voor de
doelgroep kinderen en jongeren met een handicap (Odissee)
- de herstructurering van de subcommissies (‘permanente werkgroepen’) van het Raadgevend
Comité
De in 2016 door het Raadgevend Comité uitgebrachte adviezen zijn raadpleegbaar op de website
van het VAPH (zie http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10672428-Adviezen+RC+2016.html).
Hierna volgt een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen:

