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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 27-04-
2021

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 27 april 2021 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en bekommernissen 
geformuleerd.

1 Jaarrekening 2020
DOC/RC/2021/27.04/11

Het comité neemt akte van de jaarrekeningen 2020 van het VAPH en hoopt dat voor 2021 een 
uitvoeringspercentage zal worden gerealiseerd dat de 100% dichter benadert.

2 Cumulverbod Inkomensvervangende Tegemoetkoming/Integratietegemoetkoming met 
Zorgtoeslag voor jongeren met een specifieke ondersteuningsbehoefte (i.h.k.v. het 
Groeipakket)/Basisondersteuningsbudget (zorgbudget voor personen met een handicap) 18-
21 jaar

Het Raadgevend Comité adviseert het volgende:
- Financiële tussenkomsten moeten wel gecombineerd kunnen worden zolang ze een andere 

finaliteit hebben (zorg versus inkomen).
- Een rechtvaardige oplossing moet worden voorzien voor de aanvragers die n.a.v. de 

invoering van het PVF-stelsel geopteerd hebben voor (de combinatie RTH en) 
Basisondersteuningsbudget (waarbij betrokkenen uit de wachtlijst PVB werden verwijderd) 
en zich thans in de betrokken leeftijdscategorie (18-21 jaar) bevinden. Vanuit het principe 
van rechtszekerheid is het immers niet verdedigbaar om personen te benadelen aan wie 
een Basisondersteuningsbudget in het vooruitzicht was gesteld in het kader van de 
keuzemogelijkheid terzake.

- De sector handicap betreurt dat ze opnieuw niet betrokken werd in het 
besluitvormingstraject van dit Besluit van de Vlaamse Regering. Het raadgevend comité 
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meent dat er dan enkele aangehaalde negatieve gevolgen voor de personen met een 
handicap hadden kunnen vermeden worden. Wij hopen dat we in de toekomst wel worden 
betrokken bij het tot stand komen van regelgeving die een impact heeft op de doelgroep 
van deze sector.

- Indien deze maatregel van decumul alsnog in praktijk wordt doorgevoerd, zal dit best niet 
met terugwerkende kracht gebeuren, maar pas ingaan op het moment waarop de 
maatregel van kracht is. 
Aldus mag retroactiviteit evenmin worden toegepast op de te innen bijdragen voor de 
betrokken MFC’s erkend door het VAPH; de geïnde bijdragen worden vanaf de start van 
het cumulverbod tot aan de formele beslissing rond de weerslag op de bijdragen binnen de 
MFC’s beschouwd als de correct geïnde bijdragen.

3 Adviesstelsel: vervanging leden Permanente Werkgroepen Toeleiding en Financiering & 
Besteding; aanstelling leden namens de vertegenwoordiging van werknemers van vergunde 
zorgaanbieders in de Permanente Werkgroep Financiering & Besteding
DOC/RC/2020/27.04/13

Conform art. 25§1 van zijn huishoudelijk reglement adviseert het Raadgevend Comité de leidend 
ambtenaar om:

- met ingang van 1 april 2021 de heer Florian Roman aan te stellen als vertegenwoordiger 
van de verwijzers in de permanente werkgroepen Toeleiding en Financiering & Besteding 
ter vervanging van mevrouw Ingrid Vanruyskensveld.

- met ingang van 1 april 2021 de heren Michael Vandenbroucke en Johan Van Eeghem aan te 
stellen als vertegenwoordigers van de werknemers van vergunde zorgaanbieders in de 
permanente werkgroep Financiering en Besteding.

- met ingang van 1 januari 2021 mevrouw Elke Vande Velde aan te stellen als 
vertegenwoordiger van de vergunde zorgaanbieders in de permanente werkgroep 
Financiering en Besteding.

- met ingang van 1 mei 2021 mevrouw Patricia Verbeelen aan te stellen als 
vertegenwoordiger van de vergunde zorgaanbieders in de permanente werkgroep 
Toeleiding.

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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