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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 22-06-
2021

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 22 juni 2021 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en bekommernissen 
geformuleerd.

1 Toelichting onderzoek ‘Zorg en ondersteuning in de Scandinavische landen’
DOC/RC/2021/22.06/19

Het Raadgevend Comité neemt akte van de resultaten van het betrokken onderzoek en stelt voor 
om deze mee te nemen i.f.v. een (in het najaar van 2021) te beleggen denkdag, waarbij het comité, 
mede n.a.v. de evaluatie PVF, nader zou reflecteren over het toekomstig beleid m.b.t. zorg en 
ondersteuning van personen met een handicap.

2 Voorstellen aanpassing refertelijst individuele materiële bijstand (IMB)
DOC/RC/2021/22.06/20.1

Het comité verstrekt een unaniem positief advies m.b.t. de in de nota opgenomen voorstellen 
inzake aanpassing van de refertelijst IMB.

3 Uniformiseren van de hulpmiddelenfiches
DOC/RC/2021/22.06/20.2

Het comité verstrekt een unaniem positief advies m.b.t. het in de nota opgenomen voorstel inzake 
de werkwijze m.b.t. het uniformiseren van de hulpmiddelenfiches. 

4 Kwaliteitskader multidisciplinaire verslagen
DOC/RC/2020/22.06/21

Het comité verstrekt een positief advies m.b.t. het voorstel van werkwijze teneinde de kwaliteit 
van de multidisciplinaire verslagen te optimaliseren:
Voor elke module A en C wordt een scoreblad ingevuld door het interdisciplinair team van het 
VAPH. Op basis van het resultaat van dat scoreblad wordt bepaald of er bijkomende informatie 
opgevraagd moet worden. Is de module kwaliteitsvol, dan wordt de schuldvordering uitbetaald en 
wordt het dossier onmiddellijk verder behandeld. Wordt de module als niet kwaliteitsvol 
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beoordeeld, dan wordt - in functie van een correcte beoordeling van het dossier - bijkomende 
informatie opgevraagd. Hierbij ontvangt het MDT een brief met een overzicht van de 
kwaliteitseisen waaraan niet werd voldaan en een eventuele toelichting van de informatie die 
bijkomend aangeleverd moet worden. Als de gevraagde informatie vervolgens kwalitatief en tijdig 
wordt aangeleverd of het MDT motiveert waarom die informatie niet beschikbaar is, dan krijgt het 
MDT 75 % van de vastgelegde schuldvordering uitbetaald voor dat specifieke verslag. Als het MDT 
de nodige informatie niet (kwalitatief) aanlevert, wordt de schuldvordering niet uitbetaald.

Het comité is het eens met het feit dat dat het VAPH meer wil inzetten op een duidelijk 
kwaliteitskader voor alle organisaties die zij erkent of vergunt, maar merkt op dat de modaliteiten 
terzake - o.a. qua koppeling tussen financiering en kwaliteit - moeten kunnen verschillen 
naargelang de werkvorm.

5 Adviesstelsel: voordracht vervanging lid permanente werkgroep Hulpmiddelen
DOC/RC/2020/22.06/22

Conform art. 25§1 van zijn huishoudelijk reglement adviseert het Raadgevend Comité de leidend 
ambtenaar om met onmiddellijke ingang mevrouw Meike Cuypers aan te stellen als 
vertegenwoordiger van de vergunde zorgaanbieders in de permanente werkgroep Hulpmiddelen 
ter vervanging van de heer Benny Biets.

6 Advies m.b.t. voorontwerp van decreet houdende de verplichting voor bepaalde 
organisaties tot het controleren van een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering in hoofde van bepaalde nieuwe 
medewerkers
DOC/RC/2020/22.06/23

Het Raadgevend Comité verleent een unaniem gunstig advies voor het voorontwerp van decreet 
houdende de verplichting voor bepaalde organisaties tot het controleren van een uittreksel uit het 
strafregister conform artikel 596, tweede lid, van het wetboek van strafvordering in hoofde van 
bepaalde nieuwe medewerkers. 
Het comité beveelt aan om de verplichting ook van toepassing te maken op organisaties die instaan 
voor de ondersteuning van volwassen personen met een handicap. 
M.b.t. artikel 3, eerste lid van het voorontwerp van decreet dat de controle van o.a. "onberispelijk 
gedrag ten aanzien van minderjarigen" inhoudt, wijst het comité er op dat plegers van seksueel 
grensoverschrijdende feiten ten aanzien van volwassenen eveneens onder de aandacht van de 
organisatie moeten kunnen komen.

Het comité is bovendien van oordeel dat nader gereflecteerd zou moeten worden omtrent de 
toepassing van het decreet op alle andere hulpverleners die ondersteuning verlenen t.a.v. 
personen met een handicap, zoals persoonlijke assistenten, vrijwilligers, en (professionele) 
hulpverleners buiten de VAPH-sector. Er wordt best verder nagedacht over de mogelijke 
consequenties terzake1, mede gelet op de complexiteit van het werkveld. 

1 Bvb. de financiële consequenties voor vrijwilligers m.b.t. het (immers niet kosteloze) opvragen van een 
uittreksel uit het strafregister.
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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 wnd. ondervoorzitter, i.o.

Gerrit Pearce
(Secretaris RC)

Ingrid Borré
Wnd. voorzitter van het Raadgevend Comité
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