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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 23-03-
2021

Geachte heer Van Casteren

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

1 Nota Vergelijking begroting – bestedingsanalyse
DOC/RC/2021/23.03/07

Het comité adviseert dat:
- zodra de verdeling van de middelen Uitbreidingsbeleid in 2021 over de prioriteitengroepen 

gekend is, bijkomende terbeschikkingstellingen worden gedaan ter waarde van 10 miljoen 
euro vanuit het structurele overschot;

- bij toekomstig uitbreidingsbeleid rekening wordt gehouden met een structurele benutting 
van 97,5%. Met de 2,5% onderbenutting mogen bijkomende terbeschikkingstellingen 
gegeven worden;

- vanuit het verwachte liquiditeitsoverschot op het Uitbreidingsbeleid maximaal 10% 
beschikbaar gesteld zou kunnen worden voor eenmalige uitgaven in dat jaar. 

- voormelde percentages in volgende bestedingsanalyses nader worden opgevolgd en 
desgevallend aangepast. 

- voormelde voorstellen worden voorgelegd aan de minister bevoegd voor Financiën en 
Begroting met het oog op een beslissing terzake.

2 Nota planning advisering beleidsissues
DOC/RC/2021/23.03/08

Het comité heeft akte genomen van de nota planning dat een dynamisch document behelst.
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3 Werkingsverslag Raadgevend Comité 2020
DOC/RC/2020/23.03/09

Het comité hecht zijn goedkeuring aan het verslag van zijn activiteiten m.b.t. het kalenderjaar 
2020.

4 Aanpassing PVF-decreet 25 april 2014
DOC/RC/2020/23.03/10

Het comité verleen een unaniem positief advies m.b.t. het tekstvoorstel van aanpassing van het 
PVF-decreet.

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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