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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 29-09-
2020

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 29 september 2020 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en 
bekommernissen geformuleerd.

1 Evolutie van de vergunde zorgaanbieders sedert opstart persoonsvolgende financiering
DOC/RC/2020/29.09/27

Het Raadgevend Comité vraagt dat omwille van de beleidsrelevantie onderhavige analyse jaarlijks 
wordt gemaakt en meegenomen in het kader van de evaluatie PVF.

2 Bestedingsanalyse 2019
DOC/RC/2020/29.09/28

Het Raadgevend Comité vraagt om een specifieke vergadering van het comité voor te bereiden met 
het oog op de uitwerking van een door alle geledingen gedragen voorstel van ‘plan van aanpak, 
inclusief een hervormings- en investeringsplan,’  teneinde zoveel mogelijk tegemoet te komen aan 
de effectieve noden van personen met een handicap, inzonderheid de wachtenden in 
prioriteitengroepen 1 en 2.

3 Voorstel vanuit de gebruikersorganisaties als alternatief voor de opgelegde besparing bij 
cashbesteding
DOC/RC/2020/29.09/29

Het Raadgevend Comité, dat vaststelt de voorstellen van gebruikers- en bijstandsorganisaties geen 
volwaardig alternatief bieden voor de besparing van 2 miljoen in 2021, geeft een unaniem negatief 
advies in het afwijzen van voormelde besparing bij cashbesteding, aangezien dit voor veruit de 
meeste budgethouders PVB cash (cf. voormalige budgethouders PAB) de facto neerkomt op een 
inkrimping van hun zorgbudget.
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Het comité adviseert om voortgang te maken met de vereenvoudiging van de 
toeleidingsprocedure. Dit zal hoe dan ook tot een besparing leiden.

4 Permanente werkgroepen Hulpmiddelen en Toeleiding: voordrachten
DOC/RC/2020/29.09/30

Conform art. 25§1 van zijn huishoudelijk reglement adviseert het Raadgevend Comité aan de 
leidend ambtenaar om:

a) mevrouw Ingrid Vanvelthoven aan te stellen als lid van de gebruikersgeleding in de 
permanente werkgroep Hulpmiddelen ter vervanging van mevrouw Bernadette Rutjes met 
ingang van 1 september 2020.

b) mevrouw Sophie Willekens met ingang van 1 september 2020 opnieuw aan te stellen als lid 
van de gebruikersgeleding in de permante werkgroep Toeleiding ter vervanging van de 
heer Peter Graff.

.

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  voorzitter, i.o.

Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité
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