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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 25-052021
Geachte heer Van Casteren
Op de zitting van 25 mei 2021 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en bekommernissen
geformuleerd.
1

Resultaten VFG-enquête PVF: toelichting
DOC/RC/2021/25.05/14
Het Raadgevend Comité neemt akte van de resultaten van de VFG-enquête en adviseert om een
vervolgonderzoek te organiseren waarvan de geactualiseerde resultaten input kunnen leveren voor
een volgend perspectiefplan voor personen met een handicap. Het voorliggende onderzoek
beklemtoont alvast de noodzaak van bijzondere aandacht voor het bereiken van de meest
kwetsbare personen.
2

Bevraging Prioriteitengroep 3
DOC/RC/2021/25.05/15
Het comité is het erover eens dat naast de noodzakelijke investeringen ook onderzocht moet
worden of er nog hervormingen mogelijk zijn teneinde met deze middelen méér mensen
perspectief te kunnen bieden dan vandaag.
M.b.t. onderhavig voorstel heeft het comité het er moeilijk mee dat thans aan wachtenden het
perspectief op een PVB zou worden ontnomen, daar waar hen dit ingevolge de introductie van het
PVF-stelsel in 2016 in het vooruitzicht was gesteld.
Het comité gaat ervan uit dat de finaliteit van de bevraging erin moet bestaan om een genuanceerd
beeld te bekomen van de prioriteitengroep 3 als geheel, zoals voorzien in het Regeerakkoord1.
Het comité wenst bij de politieke overheid aan te dringen op zo spoedig mogelijke duidelijkheid
inzake het hervormings- en investeringsplan voor de VAPH-sector. Klaarheid inzake het kader
terzake is voor de VAPH-sector als geheel immers een preliminaire voorwaarde om de

“Bovendien worden de zorgvragen binnen prioriteitengroep 3 geëvalueerd, zodat een beter beeld kan
gevormd worden van de effectieve zorgnoden binnen deze groep.”
1
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hervormingen i.f.v. een zo inclusief mogelijke inzet van de VAPH-en andere kredieten te laten
slagen.
Naar aanleiding van de evaluatie PVF acht het comité het ook aangewezen om het bestaande
instrumentarium inzake de bepaling van zorgzwaarte en budgetcategorie te herbekijken.
Mede gelet op voormelde bedenkingen is het comité niet in staat om het voorliggende voorstel van
aanpak m.b.t. de bevraging - dat een te eenzijdig beeld van prioriteitengroep 3 zou opleveren positief te adviseren. De door het comité geformuleerde bezorgdheden worden in een
afzonderlijke nota opgenomen.
3

Strategische visie geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid (agentschap Opgroeien):
terugkoppeling
DOC/RC/2020/25.05/16
Het comité neemt akte van de presentatie ‘De toekomst van Opgroeien - Naar een geïntegreerd
jeugd- en gezinsbeleid’ en verzoekt het agentschap Opgroeien dat de VAPH-administratie en de
andere stakeholders van de VAPH-sector tijdig worden betrokken bij de nadere uitwerking van het
geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid.
4

Voorstel benoeming nieuw VTC-lid
DOC/RC/2020/25.05/17
Het Raadgevend Comité verleent een positief advies met betrekking tot de benoeming van
onderstaand kandidaat-lid voor de Vlaamse Toeleidingscommissie:
Naam

Provincie

Rol

Hoedanigheid

Discipline

Anne-Cathérine
Poelmans

VTC Hasselt

Stemgerechtigd lid

Professioneel deskundige

Sociale
discipline

5

Adviesstelsel: aanstelling van een deskundige in de Permanente Werkgroep Financiering &
Besteding
DOC/RC/2020/25.05/18
Conform art. 25§1 van zijn huishoudelijk reglement adviseert het Raadgevend Comité de leidend
ambtenaar om met onmiddellijke ingang de heer Karel Plasman aan te stellen als deskundige in de
permanente werkgroep Financiering en Besteding.
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.
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