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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 23-02-
2021

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 23 februari 2021 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en 
bekommernissen geformuleerd.

1 Uitvoeringsrapport Ondernemingsplan 2020 en Ondernemingsplan 2021
DOC/RC/2021/23.02/03 en 04

Het Raadgevend Comité heeft akte genomen van het Uitvoeringsrapport Ondernemingsplan 2021 
en heeft het ontwerp van Ondernemingsplan 2021 gunstig geadviseerd. Het comité verzoekt de 
administratie om de beleidsprojecten halfjaarlijks te kunnen opvolgen.

2 Wijzigend OBVR bijstandsorganisaties
DOC/RC/2020/23.02/05

In het licht van de expliciet in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 vermelde ambitie om de 
beschikbare middelen zo efficiënt en (output)gericht mogelijk in te zetten, waarbij de middelen in 
de eerste plaats naar de personen met een handicap zelf dienen te gaan en zo weinig mogelijk naar 
tussenliggende structuren, heeft het comité zich tevens gebogen over de vraag of een reductie van 
het aantal bijstandsorganisaties aangewezen is. Het comité is terzake van oordeel dat de huidige 
vergunningsvoorwaarden - m.n. vervat in artikels 6 en 7 van het BVR 11-12-2015 - consequent 
moeten worden toegepast. Het comité beklemtoont hoe dan ook het belang van het garanderen 
van keuzevrijheid vanuit cliëntperspectief, hetgeen ook impliceert dat de werking van iedere 
bijstandsorganisatie het volledige grondgebied van het Nederlands taalgebied en het tweetalige 
gebied Brussel-hoofdstad moet blijven bestrijken.

Het comité is het eens over de noodzaak van vereenvoudiging van de betoelaging van de 
bijstandsorganisaties. In dit verband kan het comité een positief advies verlenen m.b.t. de beoogde 
reguliere forfaitaire subsidie van €245 per lid.
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Inzake het luik ‘gratis bijstand’ is het comité het eens over het belang van laagdrempelige bijstand 
ten behoeve van een aantal nieuwe budgethouders in het jaar van opstart. Het comité is van 
mening dat dit kan bijdragen tot inclusievere en mogelijk voor de budgethouder goedkopere 
oplossingen voor personen met een handicap. 

Het comité is het eens over het primordiale belang van de kwaliteit van het begeleidingstraject 
i.h.k.v. toegankelijke bijstand, maar wenst in de huidige context zijn bezorgdheid te formuleren 
m.b.t. een aantal modaliteiten:

- Bijstand van een bijstandsorganisatie is steeds een vrijwillige keuze.
- Er worden door een aantal leden ernstige bedenkingen geuit bij de hoge kost van de ‘gratis 

bijstand’ die in het voorstel wordt voorzien. Enerzijds verwachten we een stijging van het 
budget voor de bijstandsorganisaties door deze maatregel met circa 600.000 euro of in 
relatieve cijfers uitgedrukt met 50 %. Anderzijds lijkt een plafonnering en afstemming op de 
betoelaging van vergelijkbare door het VAPH gesubsidieerde diensten  aangewezen. 

- Een - bij voorkeur externe - evaluatie van de toepassing van ‘gratis bijstand’ na een periode 
van 2 jaar acht het comité noodzakelijk. Hieruit zou moeten kunnen blijken of middelen 
van de budgethouder beter worden besteed. Het komt er op aan deze evaluatie grondig 
voor te bereiden i.f.v. de meting van de kwalitatieve en financiële meerwaarde van de 
maatregel.

- Het comité betreurt het besluitvormingsproces in dit dossier. Het zou beter zijn om op 
voorhand te omschrijven aan welke kwaliteitscriteria deze vorm van “gratis bijstand” zou 
moeten voldoen om deze bij de evaluatie te kunnen onderzoeken.

Inzake de overgangsmaatregel (cf. artikel 9) acht het comité het rechtvaardiger indien de 
subsidieberekening voor 2021 zou gebeuren o.b.v. het ledenaantal op datum van 01-01-2021 
veeleer dan 01-01-2020.

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.

Gerrit Pearce
(Secretaris RC)

Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité
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