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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 24-11-
2020

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 24 november 2020 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en 
bekommernissen geformuleerd.

1 Toelichting Infrastructuurforfait (VIPA)
DOC/RC/2020/24.11/35

Het comité heeft kennis genomen van de toelichting inzake het Vipa-infrastructuurforfait. Het 
beklemtoont het belang van transparantie door de aanbieders inzake de berekening en 
verrekening van het infrastractuurforfait t.a.v. de cliënten i.h.k.v. de omschakeling naar het stelsel 
woon- en leefkosten.

2 Hervormings- en investeringsplan: bespreking basisprincipes

Het comité heeft een bespreking gewijd aan de basisprincipes die aan de grondslag zouden moeten 
liggen van een voorstel tot hervormings-en investeringsplan PVF. Deze principes moeten de 
administratie een houvast bieden met het oog op de nadere uitwerking van een beperkt aantal 
scenario’s terzake.
Als uitgangspunt dient het Regeerakkoord in aanmerking te worden genomen, met zijn klemtoon 
op prioritaire aandacht voor de beperking van de wachttijden in Prioriteitengroep 1, het bieden 
van perspectief voor de wachtenden in Prioriteitengroep 2, en de evaluatie van Prioriteitengroep 3.
Het comité heeft aldus de volgende krijtlijnen geformuleerd met het oog op het bieden van 
perspectief aan personen met een handicap, zodat niemand met een erkende handicap langere tijd 
zonder ondersteuning zou blijven:

- De mensen die op de wachtlijst in Prioriteitengroep 1 staan, moeten allemaal een 
perspectief krijgen om binnen een korte termijn hun toegekend persoonsvolgend budget 
te krijgen. 
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- M.b.t. Prioriteitengroep 2 wordt de toekenning van een voorlopig ‘overbruggingsbudget’ 
voorgesteld waarbij in het kader van rechtszekerheid het perspectief duidelijk moet zijn 
wanneer de betrokkenen kunnen beschikken over het ‘eigenlijke’ budget. 

- De populatie van Prioriteitengroep 3 dient nader in kaart te worden gebracht. Het is de 
bedoeling om de personen die nu over geen enkele vorm van ondersteuning beschikken 
snel de weg te wijzen naar reguliere en/of rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.  Een 
substantiële verhoging van de middelen RTH en verbeterde intersectorale samenwerking 
(inclusief voldoende middelen in de reguliere sectoren) zijn randvoorwaarden voor een 
succesvolle oplossing m.b.t. Prioriteitengroep 3. 

- De hervormingen die al zijn doorgevoerd kunnen best versterkt worden door 
efficiëntiewinsten in het systeem te blijven zoeken.  De vereenvoudiging van de 
toeleidingsprocedure is hier een mooi voorbeeld van. 

- Het comité wijst op het belang van rechtszekerheid voor zowel gebruikers als 
voorzieningen m.b.t. de regelgevend te verankeren maatregelen.

- Het comité vraagt om  binnen het uitbreidingsbudget voor de legislatuur voldoende oog te 
hebben voor de ondersteuning van minderjarigen.

3 Ontwerptekst van ‘Mozaïekbesluit 5’
DOC/RC/2020/24.11/36

Het comité verleent unaniem een principieel positief advies m.b.t. het voorliggende tekstvoorstel 
van ontwerpregelgeving. Het comité adviseert om ook nog rekening te houden met de volgende 
aandachtspunten:

- Het comité waardeert unaniem dat het de bedoeling is om i.h.k.v. Correctiefase 2 de daling 
van budgetten te beperken tot maximaal 15%. Het comité rekent er op dat de middelen die 
hiervoor nodig zijn, niet verrekend zullen worden op het uitbreidingsbeleid of gefinancierd 
zullen worden door extra besparingen.

- Het comité waardeert eveneens het oogmerk dat een zorgbudget wordt voorzien voor 
personen die i.h.k.v. Correctiefase 2 naar RTH zijn verwezen. Het adviseert evenwel dat 
cliënten die werden verwezen naar RTH de kans moeten krijgen om bij herberekening van 
het budget hun PVB te recupereren.

- M.b.t. tabel 6 van het OBVR adviseert het comité om de terminologie bij de berekening van 
de psychosociale ondersteuning niet te wijzigen.

- Het comité adviseert om, bij voucherbesteding, het doorlopen van de betoelaging aan de 
vergunde zorgaanbieder twee maanden na overlijden opnieuw regelgevend te verankeren 
via onderhavig besluit.

4 Evolutie gebruik functies
DOC/RC/2020/24.11/37

Het comité heeft kennis genomen van de nota inzake de evolutie van het gebruik van functies 
sedert de invoering van het PVF-stelsel en verzoekt de administratie om dergelijke rapportering 
jaarlijks voor te leggen i.f.v. opvolging van de evolutie terzake.
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5 Kostenraming vereenvoudigde toeleidingsprocedure
DOC/RC/2020/24.11/38

Het comité heeft kennis genomen van de nota en verzoekt het Bureau om de uitrol van de 
vereenvoudiging van de toeleidingsprocedure zoals positief geadviseerd door het comité op 23 juni 
2020 nader voor te bereiden. Deze bijsturing zal reeds efficiëntiewinsten realiseren.
Daarnaast is het comité het erover eens dat moet worden gereflecteerd over een meer structurele 
herziening van de toeleidingsprocedure op langere termijn.

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.

(Secretaris RC)

Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité
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