
 

Activiteitenverslag Raadgevend Comité VAPH (2020) 

Bij BVR van 22 december 2017 werd het comité opnieuw samengesteld voor de nieuwe 
mandaatperiode m.i.v. 1 november 2017 t.e.m. 31 oktober 2021.  
 
Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018 werden de heer Jean-Pierre Van Baelen als voorzitter, en 
de dames Ingrid Borré en Sophie Beyers als ondervoorzitters heraangesteld voor de periode van 1 
november 2017 t.e.m. 31 oktober 2021. 
 
Op 28 januari 2020 heeft het comité mevrouw Elke Vande Velde met onmiddellijke ingang als lid van 
het Bureau aangeduid ter vervanging van Bert Van Rumst. 
 
In de loop van 2020 werden de volgende vervangingen van effectieve leden doorgevoerd: 

- Pro memorie: Bij BVR 10-01-2020 werden Koenraad Depauw, Anita Cautaers, Bert Van 
Rumst, Stijn Gryp, Jan-Piet Bauwens, Dave Ceule en Johan Baert vervangen door resp. Dave 
Ceule, Johan Baert, Elke Vande Velde, Maarten Gerard, Johan Van Eeghem, Wendelien De 
Baere en Patrick Vander Weyden m.i.v. 01-10-2019. 

- Bij BVR 23-10-2020 werd Rudy Nys vervangen door Willy Vertongen m.i.v. 01-10-2020. 
 
Op datum van 31-12-2020 was de samenstelling van het comité als volgt (effectieven en, tussen 
vierkante haakjes, plaatsvervangers): 
a) Vertegenwoordigers van gebruikers: 

- Ingrid Borré (KVG) [Pierre Gyselinck] 
- Sophie Beyers (VFG) [Reinhart Niesten] 
- Laura De Brandt (LVPH) [Ronald Van Hee] 
- Hugo Verhoeven (Fovig) [Nadia Dekoning] 
- Lien Van de Wiel (Absoluut) [Bart D’Herde] 
- Dave Ceule (Onafhankelijk Leven) [Wendelien De Baere] 

b) Vertegenwoordigers van voorzieningen: 
- Diane Serneels (Vlaams Welzijnsverbond) [Piet Ketele, ontslagnemend] 
- Eric Avonts (Vlaams Welzijnsverbond) [Marc Pattyn] 
- Paul Caes (Vlaams Welzijnsverbond) [Ria De Keyser] 
- Bart Sabbe (Vlaams Welzijnsverbond) [Koen Dries, ontslagnemend] 
- Johan Baert (SOM) [Patrick Vander Weyden] 
- Elke Vande Velde (SOM) [Marc Verlodt] 

c) Vertegenwoordigers van werknemers van voorzieningen: 
- Fatiha Dahmani (ACV – Puls) [Jacinta Van de Wal] 
- Michaël Vandenbroucke (ACV – Puls) [Mark Selleslach] 
- Maarten Gerard (ACV) [Sofie Diels] 
- Johan Van Eeghem (ABVV - BBTK) [Stijn Heuvelmans] 
- Marieke Van Gils (ABVV - BBTK) [Kristien Merckx] 
- Tommy Jonckheere (ACLVB) [Caroline Van de Sande] 

d) Onafhankelijke deskundigen: 
- Koen Deweer 
- Robert (Bob) Hendrikx 
- Willy Vertongen 
- Karel Plasman 
- Jean-Pierre Van Baelen 
- Ingrid Van Ruyskensveld 

 



   
De actuele samenstelling van het comité kan men raadplegen op de website van het VAPH: 
https://www.vaph.be/over-vaph/algemeen/werking/raadgevend-comite 
 
In 2020 vonden acht zittingen plaats van het Raadgevend Comité, waarvan zes via ‘digitaal 
vergaderen’ ingevolge de Coronacrisis. Bovendien werd driemaal om adviesverlening via 
elektronische procedure verzocht. 
 
Net zoals de voorgaande jaren vormde het belangrijkste thema waarover adviezen werden 
uitgebracht de implementatie van de persoonsvolgende financiering (PVF) zoals vastgelegd in het 
Decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een 
handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor 
personen met een handicap (PVF-decreet). 
 
In het bijzonder werden aldus adviezen uitgebracht inzake de basisprincipes i.f.v. een hervormings- 
en investeringsplan teneinde versneld tegemoet te komen aan de noden in de respectieve 
prioriteitengroepen, en de organisatie van een bevraging i.f.v. de objectivering van de 
profielen/noden van de wachtenden in prioriteitengroep 3.  
 
Bovendien werden adviezen uitgebracht m.b.t. ontwerpregelgevingen die  - zowel conceptueel als in 
de vorm van ontwerpbesluiten – betrekking hadden op: 

- diverse bijsturingen aan het PVF-stelsel (cf. ‘Mozaïekbesluiten 4 en 5’), o.a. inzake 
‘correctiefase 2’ en ‘PVB na Jeugdhulp’ (zorgcontinuïteit) 

- de aanzet tot een nieuwe financieringsmethodiek 
- de uitdoving van het zorgbudget voor personen met een handicap 

(‘basisondersteuningsbudget’): negatief advies 
- de principes m.b.t. de vereenvoudiging van de toeleidingsprocedure  
- de implementatie van het proefproject ‘Vlaamse Toeleidingscommissie (VTC)’, ter vervanging 

van de provinciale evaluatiecommissies en de regionale prioriteitencommissies 
- de aanpassing van de regelgeving inzake doventolken 
- de wijzigingen aan de regelgeving inzake PAB en besteding PVB 
- het uitvoeringsbesluit inzake het VIA 5-akkoord 
- voorstellen i.f.v. de aanpassing van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand 
- ondersteunende en compenserende maatregelen i.h.k.v. de Coronacrisis 

 
Het Comité heeft ook adviezen uitgebracht n.a.v. periodieke rapporteringen, inzonderheid m.b.t. PVF 
minderjarigen, de getroffen maatregelen i.v.m. Corona, de realisatie van het uitbreidingsbeleid 2020, 
de bestedingsanalyse 2019, de evolutie van de zorgaanbieders, en de evolutie inzake het gebruik van 
functies.  
 
Naast de reeds vermelde dossiers, behelsden de belangrijkste adviezen en bekommernissen 
uitgebracht in 2020: 

- de begroting 2021 
- begrotingsaanpassing 2020 
- de begrotingsuitvoering 2019 (cf. jaarrekening)  
- het ondernemingsplan 2020 

 
De in 2020 door het Raadgevend Comité uitgebrachte adviezen zijn raadpleegbaar op de website van 
het VAPH: zie https://www.vaph.be/documenten?f[]=field_doccat_ret:112 
 
Hierna volgt een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen: 

https://www.vaph.be/over-vaph/algemeen/werking/raadgevend-comite
https://www.vaph.be/documenten?f%5b%5d=field_doccat_ret:112
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