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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 15-122020
Geachte heer Van Casteren
Op de zitting van 15 december 2020 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en
bekommernissen geformuleerd.
1

Hervormings- en investeringsplan: nadere bespreking
DOC/RC/2020/15.12/40

Met het oog op de realisatie van de doelstelling inzake het bieden van perspectief op zorg en
ondersteuning voor alle personen met een handicap, beklemtoont het comité de noodzaak van
zowel een hervormings- als investeringsbeleid.
Gezien de huidige onduidelijkheid inzake de totale budgettaire middelen waarover het VAPH zal
kunnen beschikken tijdens deze legislatuur, is het volgens het comité voorbarig om de tijdens de
vorige zitting geadviseerde basisprincipes nader te concretiseren wat betreft het investeringsluik.
Met het oog op latere adviseringen m.b.t. de geconcretiseerde inzet van de (uitbreidings)middelen,
verzoekt het comité de administratie om - naar analogie met de gevraagde analyse m.b.t.
prioriteitengroep 3 - ook nader inzicht te verwerven in de hulpvragen in de prioriteitengroepen 1
en 2.
Teneinde meer mensen te helpen bij gelijkblijvende middelen, acht het comité het intussen
cruciaal dat de lopende hervormingstrajecten – zoals m.b.t. de vereenvoudiging van de
toeleidingstraject – nader worden uitgewerkt; ook aan nieuwe hervormingsvoorstellen moet de
nodige aandacht worden besteed. Het Bureau neemt de uitwerking hiervan mee op met het oog op
voorstellen aan het comité.
Ten slotte adviseert het comité dat het agentschap Opgroeien zijn toeleidingsprocedure voor
minderjarige personen met een (vermoeden van) handicap zou herbekijken met het oog op een
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efficiëntere besluitvorming die dan ook tot een versnelde terbeschikkingstelling van de PAB’s moet
leiden.
2

OBVR tot vaststelling van maatregelen voor de continuering van de ondersteuning van
personen met een handicap in periodes van opflakkering van Corona
DOC/RC/2020/15.12/41

Het comité formuleert unaniem een principieel gunstig advies m.b.t. de voorliggende
ontwerptekst.
Weliswaar wenst de voorzieningengeleding m.b.t. art. 2§2 een bezorgdheid te formuleren m.b.t.
de als te ruim beoordeelde formulering inzake de opschorting van de IDO. Zij stelt voor om de
woordgroep “en de voorziening biedt de met de gebruiker overeengekomen ondersteuning niet” in
te voegen ter vervanging van de woordgroep “en de gebruiker of zijn vertegenwoordiger van
oordeel is dat de alternatieve ondersteuning die de voorziening biedt niet afdoende is”. M.n. de
gebruikersgeleding pleit voor het behoud van de bestaande formulering.
M.b.t. artikels 5 en 6 wordt de administratie verzocht na te gaan of geen afstemming vereist is
inzake het al dan niet uitdrukkelijk afbakenen van de periode(s)1.
M.b.t. artikel 10 vraagt het comité dat het vermelde ministerieel besluit m.b.t. de outputnormen
voor RTH-diensten spoedig zou worden goedgekeurd in uitvoering van onderhavig BVR.
Ook m.b.t. artikel 14 wenst het comité aan te dringen op een zo snel mogelijke goedkeuring (i.e.
gelijktijdig met de goedkeuring van onderhavig BVR) van het ministerieel besluit inzake de
compenserende maatregelen (i.c. budgetoverschrijding) voor gebruikers, teneinde beleidsmatige
continuïteit en rechtszekerheid terzake te garanderen.
Het comité is van mening dat een uiterst zorgvuldige communicatie m.b.t. de bedoeling van het
besluit naar zowel aanbieders als gebruikers aangewezen is, teneinde tegengestelde interpretaties
tussen de verschillende belanghebbende partijen te vermijden (bvb. inzake artikel 5).
Het comité pleit eveneens voor helderheid inzake ingangsdata, m.n. over het tijdstip waarop de
periode van drie maanden ingaat waarna een IDO op vraag van gebruiker kan opgeschort worden.
3

Herziening van de financiering van vergunde zorgaanbieders en andere organisaties die via
het systeem van personeelspunten gefinancierd worden
DOC/RC/2020/15.12/42

Het comité heeft kennis genomen van de nota en geeft een gunstig advies voor de opstart van het
project. Het gaat tevens akkoord met de voorgestelde timing en aanpak; wel adviseert het om,
voorafgaand aan de opstart van de technische werkgroep, aan geïnteresseerde stakeholders
nadere toelichting te verschaffen over het huidige financieringssysteem.

Cf. in art. 5 zijn in tegenstelling met art. 6 geen periodes afgebakend; art. 5 zou dan gelden voor de gehele
periode t.e.m. 31-12-2021.
1
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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.
Getekend door:Gerrit Pearce (Signature)
Getekend op:2020-12-22 18:28:56 +00:0
Reden:Ik keur dit document goed

Gerrit Pearce
(Secretaris RC)
Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité
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