
 

Activiteitenverslag Raadgevend Comité VAPH (2019) 

Bij BVR van 22 december 2017 werd het comité opnieuw samengesteld voor de nieuwe 
mandaatperiode m.i.v. 1 november 2017 t.e.m. 31 oktober 2021.  
 
Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018 werden de heer Jean-Pierre Van Baelen als voorzitter, en 
de dames Ingrid Borré en Sophie Beyers als ondervoorzitters heraangesteld voor de periode van 1 
november 2017 t.e.m. 31 oktober 2021. 
 
In de loop van 2019 werden de volgende vervangingen van effectieve leden doorgevoerd: 

- Bij BVR 22-03-2019 werd de heer Bjorn Ramaekers vervangen door de heer Paul Caes m.i.v. 
01-03-2019 

- Bij BVR 10-01-2020 werd de heren Koenraad Depauw, Johan Baert, Bert Van Rumst, Stijn 
Gryp en Johan Van Eeghem vervangen door resp. de heren Dave Ceule en Johan Baert, 
mevrouw Elke Vande Velde, en de heren Maarten Gerard en Johan Van Eeghem m.i.v. 01-10-
2019. 

 
Op datum van 31-12-2019 was de samenstelling van het comité als volgt: 
a) Vertegenwoordigers van gebruikers: 

- Ingrid Borré (KVG) 
- Sophie Beyers (VFG) 
- Laura De Brandt (LVPH) 
- Hugo Verhoeven (Fovig) 
- Lien Van de Wiel (Absoluut) 
- Dave Ceule (Onafhankelijk Leven) 

b) Vertegenwoordigers van voorzieningen: 
- Diane Serneels (Vlaams Welzijnsverbond) 
- Eric Avonts (Vlaams Welzijnsverbond) 
- Bjorn Ramaekers (Vlaams Welzijnsverbond)  
- Bart Sabbe (Vlaams Welzijnsverbond) 
- Johan Baert (SOM) 
- Elke Vande Velde (SOM) 

c) Vertegenwoordigers van werknemers van voorzieningen: 
- Fatiha Dahmani (ACV – Puls) 
- Michaël Vandenbroucke (ACV – Puls) 
- Maarten Gerard (ACV) 
- Johan Van Eeghem (ABVV - BBTK) 
- Marieke Van Gils (ABVV - BBTK) 
- Tommy Jonckheere (ACLVB) 

d) Onafhankelijke deskundigen: 
- Koen Deweer 
- Robert (Bob) Hendrikx 
- Rudy Nys 
- Karel Plasman 
- Jean-Pierre Van Baelen 
- Ingrid Van Ruyskensveld 



   

 
De actuele samenstelling van het comité kan men raadplegen op de website van het VAPH: 
https://www.vaph.be/over-vaph/algemeen/werking/raadgevend-comite 
 
In 2019 vonden negen zittingen plaats van het Raadgevend Comité.  
 
Net zoals de voorgaande jaren 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 2019 heeft het comité aldus adviezen uitgebracht m.b.t. ontwerpregelgevingen die  - zowel 
conceptueel als in de vorm van ontwerpbesluiten – betrekking hadden op: 

- de vereveningsoefening i.h.k.v. de transitie van de zorg in natura voor meerderjarigen naar 
PVF (‘correctiefase 2’) 

- diverse bijsturingen aan het PVF-stelsel (cf. ‘Mozaïekbesluit 3’), m.n. inzake ‘correctiefase 2’ 
- de bouwstenen met het oog op de uitbouw van het PVF-stelsel voor minderjarige personen 

met een handicap 
- de bijsturing van de toeleidingsprocedure (o.a. voorbereiding van een ‘Vlaamse 

Toeleidingscommissie’ – VTC, ter vervanging van de provinciale evaluatiecommissies en de 
regionale prioriteitencommissies) 

- het verzekeren van zorg en ondersteuning voor schoolverlaters met een handicap 
- de inzet van middelen zorgbudget voor personen met een handicap 

(basisondersteuningsbudget) door de Vlaamse Sociale Bescherming 
- de verdeling van de uitbreidingsmiddelen 2019 inzake RTH  
- de globale individuele ondersteuning voor kinderen en jongeren met een (vermoeden) van 

handicap i.h.k.v. RTH 
- de besteding van PVF in het buitenland (en de transitie van cliënten die worden ondersteund 

in het buitenland) 
- het voorzien van aangepaste ondersteuning t.b.v. minderjarigen met de dubbele diagnose 

van verstandelijke beperking en een ernstige, complexe gedragsproblematiek 
- de verdere aanpak m.b.t. de ‘nieuwe kwetsbaarheden’  
- de berekeningsmethodiek i.f.v. de betoelaging van de vergunde zorgaanbieders m.b.t. de 

personeelskosten over 2017 
- de kwaliteitseisen m.b.t. de multidisciplinaire teams 

 
Een ander belangrijk – en nauw met PVF verwant - dossier behelsde bespreking en advisering van de 
meerjarenanalyse tijdens de zittingen van februari, april en mei. Deze analyse bevatte de resultaten 
en ervaringen n.a.v. de uitvoering van het meerjarenplan 2014-2019 enerzijds, en aandachtspunten 
voor het voor het beleid inzake personen met een handicap voor de periode 2019-2024 anderzijds. 
Dit leidde in mei 2019 tot de formulering van beleidsaanbevelingen naar aanleiding van de 
meerjarenanalyse in functie van de behoefteraming. 
 
Aan het comité werd tijdens de zitting van juni reeds gerapporteerd over de studiedag ‘Evaluatie PVF 
(Meerderjarigen)’ van 4 juli 2020 in Gent. Het vervolgtraject m.b.t. de resultaten van de ‘Evaluatie 
PVF’ werd in oktober besproken door het Bureau van het Raadgevend Comité. 
 
Na de vorming van de nieuwe Vlaamse Regering heeft het Raadgevend Comité gedurende het laatste 
kwartaal besprekingen gewijd aan de inhoud van het Regeerakkoord en de Beleidsnota WVGA 2019-
2024 inzake het beleidsveld ‘personen met een handicap’, de aanpak m.b.t. de door regering 
voorziene uitbreidingskredieten 2019-2024, en de door haar opgelegde besparingen. 
 

https://www.vaph.be/over-vaph/algemeen/werking/raadgevend-comite


   

Naast de reeds vermelde dossiers, behelsden de belangrijkste adviezen en bekommernissen 
uitgebracht in 2019: 

- de begroting 2020 
- begrotingsaanpassing 2019 
- de begrotingsuitvoering 2018 (cf. jaarrekening)  
- het ondernemingsplan 2019 
- diverse voorstellen i.f.v. de aanpassing van de refertelijst inzake individuele materiële 

bijstand  
- het voorstel van een Vlaams charter/handvest m.b.t. rechten van personen met chronische 

zorgbehoeften 
 
De in 2019 door het Raadgevend Comité uitgebrachte adviezen zijn raadpleegbaar op de website van 
het VAPH: zie https://www.vaph.be/documenten?f[]=field_doccat_ret:112 
 
Hierna volgt een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen: 

https://www.vaph.be/documenten?f%5b%5d=field_doccat_ret:112
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