
RAADGEVEND COMITÉ bij het VAPH 

pagina 1 van 3

Secretariaat Raadgevend Comité
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
T 02 249 32 84
www.vaph.be

De heer James Van Casteren
Administrateur-generaal
VAPH
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum
- 1100/RC/IB/gp/20/AdvRC23-06 14 september 2020

E-mailadres Bijlagen
gerrit.pearcevaph.be -

Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 23-06-
2020

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 23 juni 2020 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en bekommernissen 
geformuleerd.

1 Begrotingsvoorstellen 2021
DOC/RC/2020/23.06/18

Het comité heeft kennis genomen van de nota en zijn bijlage. Het kan zich evenwel niet akkoord 
verklaren met de daarin vooropgestelde besparingsvoorstellen. Aangezien het comité integendeel 
vaststelt dat de Vlaamse Regering er in slaagt om n.a.v. de Coronacrisis wél aanzienlijke middelen 
vrij te maken, verzoekt het comité de minister en de Vlaamse Regering om zich te buigen over de 
terbeschikkingstelling van bijkomende middelen teneinde op structurele wijze de ondersteuning 
van alle personen met een handicap te kunnen verzekeren. 

2 Wijzigend OBVR PAB
DOC/RC/2020/23.06/19

Het comité verleent unaniem een principieel gunstig advies m.b.t. de voorliggende 
ontwerpregelgeving. 
Het vraagt wel dat de door de permanente werkgroep Financiering & Besteding positief 
geadviseerde uitbreiding van de combinatie-/inkoopmogelijkheden zo vlug mogelijk zou worden 
geregeld bij een volgende aanpassing van het PAB-besluit. 

3 Wijzigend OBVR Besteding PVB
DOC/RC/2020/23.06/20

Het comité verleent unaniem een principieel gunstig advies m.b.t. de voorliggende 
ontwerpregelgeving. 

4 Adviesstelsel: vervanging permanente werkgroep Financiering & Besteding
DOC/RC/2020/23.06/21

Het Raadgevend Comité de leidend ambtenaar adviseert conform art. 25§1 van zijn huishoudelijk 
reglement de heer Dries Fonteyn aan te stellen als vertegenwoordiger van de 
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gebruikersorganisaties in de permanente werkgroep Financiering en Besteding ter vervanging van 
mevrouw Bernadette Rutjes met ingang van 23 juni 2020.

5 Corona: overzicht (genomen) acties
DOC/RC/2020/23.06/22

Het comité neemt akte van het overzicht en dankt de administratie nogmaals voor de dagelijks 
geleverde inspanningen ter ondersteuning van alle stakeholders gedurende de Coronacrisis.
Het vraagt wel aandacht voor een spoedige doorstart van voorzieningen, waarbij weliswaar 
rekening moet worden gehouden met de beschermingsmaatregelen; de verzekering van 
ondersteuning tijdens de zomervakantiemaanden vormt hoe dan ook een cruciale bekommernis. 
Teneinde een goed evenwicht tussen de aspecten ‘veiligheid’ en ‘aanbod’ te bereiken terzake, pleit 
het comité voor overleg binnen de gebruikersraad en het aan de dag leggen van creativiteit i.f.v. 
alternatieve oplossingen.
Ook vraagt het comité om de nodige conclusies te treffen uit de aanpak van de crisis n.a.v. de 
‘eerste golf’, teneinde goed voorbereid te zijn op de eventuele uitbraak van een ‘tweede golf’.

6 Aanrekenen kosten omwille van Covid-19-maatregelen
DOC/RC/2020/26.05/23

Het Raadgevend Comité verleent een unaniem positief advies aan de voorgestelde principes:
- Geen dubbele subsidiëring mogelijk, cf. corona-compensatie forfait van VIPA en reeds 

gratis bedeeld persoonlijk beschermingsmateriaal.
- Enkel gemaakte en individueel toewijsbare kosten kunnen aangerekend worden aan de 

gebruikers (zowel bijdragesysteem als systeem van woon- en leefkosten).
- De prijzen moeten op voorhand transparant worden gecommuniceerd aan de gebruikers 

(zowel bijdrage als woon- en leefkosten) en de zorgaanbieders geven duiding aan het 
collectief overlegorgaan omtrent de principes die men hanteert bij de bepaling van deze 
kosten en prijzen.

- Beschermingsmateriaal van het personeel kan niet aangerekend worden aan gebruikers. 
Dit wordt beschouwd als organisatiegebonden kosten. 

- Vergunde zorgaanbieders kunnen geen kosten aanrekenen voor de covid-19-testings of 
covid-19-contactopsporing.

- Indien de kosten van de covid-19- testafname van een gebruiker niet gedragen worden 
door de overheid kunnen de hieraan verbonden kosten enkel worden aangerekend aan de 
gebruiker indien deze vooraf op de hoogte was van de kosten en akkoord gaat met de 
testafname.

- Deze principes gelden niet enkel voor budgethouders, maar ook voor gebruikers van 
MFC’s, RTH, ODB-units, units voor geïnterneerden en units voor NAH.

- Deze principes worden gehanteerd bij het beantwoorden van vragen omtrent kosten t.g.v. 
covid-19.

7 Vereenvoudiging Toeleidingsprocedure 
DOC/RC/2020/23.06/24

Het comité geeft een principieel positief advies m.b.t. de nota. Het comité is het eens met de 
voorlegging van de nota aan het Kabinet, met het oog op de keuze tussen de pistes 1 (waarbij de 
cliënt zijn aanvraag PVB indient bij het VAPH, uitgaande van het principe van ‘eigen regie’) en 2 
(waarbij de cliënt contact moet opnemen met een MDT voor het indienen van een aanvraag PVB) 
i.h.k.v. de procedurestap inzake de objectivering van doelgroep en dringendheid. I.f.v. de 
besluitvorming terzake is het de bedoeling om indicatief cijfermateriaal aan te reiken.
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Het comité is het ermee eens dat binnen het adviesstelsel voorstellen zouden worden uitgewerkt 
i.f.v. de flexibilisering van de budgetten (op basis van periodieke evaluatie en het hanteren van een 
bestedingsplan).

Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen en bekommernissen eveneens te willen overmaken aan de 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Met vriendelijke groeten

[Voor de wnd. voorzitter, i.o.

(get.) Gerrit Pearce, secretaris]

Ingrid Borré
Wnd. voorzitter van het Raadgevend Comité
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