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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 06-07-
2021

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 6 juli 2021 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en bekommernissen 
geformuleerd.

1 Hervormings- en investeringsplan: terugkoppeling besluitvorming Vlaamse Regering 
DOC/RC/2020/06.07/24

Het Raadgevend Comité neemt akte van het ‘zorginvesteringsplan: perspectief voor personen met 
een handicap’ van de Vlaamse Regering. Het comité verheugt zich over de inspanningen die door 
de Vlaamse Regering worden geleverd ten behoeve van personen met acute ondersteuningsnoden 
(wachtenden in prioriteitengroep 1). Er komt tijdens deze legislatuur een duidelijk concreet 
perspectief voor de mensen die behoren tot deze prioriteitengroep. Het comité ziet daarnaast ook 
bij prioriteitengroep 2 belangrijke noden. Het comité engageert zich om hierover verder 
constructief na te denken en wenst betrokken te worden bij de ontwikkeling van eventuele 
oplossingen. Het comité waardeert de eerlijke communicatie dat er voor prioriteitengroep 3 geen 
perspectief is op een persoonsvolgend budget. Tot slot wijst het comité op het mogelijk risico dat 
er een belangrijke groep zich zal laten “herprioriteren” en vraagt om dit goed te monitoren. 

2 Voorontwerp van wijziging VSB-decreet (Ondersteuningstoeslag)
DOC/RC/2021/06.07/25

Het comité neemt akte van het voorliggend ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving 
VSB en vragen de administratie om de verdere ontwikkelingen actief te blijven volgen en hierover 
terug te koppelen binnen de adviesorganen.
Het comité verzoekt minister Beke en zijn Kabinet om de relevante stakeholders uit de sector 
personen met een handicap en het VAPH blijvend te informeren over en actief te betrekken bij de 
verdere ontwikkelingen inzake de invoering van de persoonsvolgende financiering binnen de VSB.

3 Evaluatie infoloketten (resp. voor personen met een handicap en collectieve 
overlegorganen)
DOC/RC/2021/06.07/26

Het comité gaat akkoord met de volgende elementen: 
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- Er worden momenteel geen wijzigingen voorgesteld m.b.t. het BVR van 1 maart 2019.
- Indien de opdracht van de infoloketten voor personen met een handicap i.f.v. de 

inclusieve oriëntatiefase wordt bijgestuurd/verruimd, dan kunnen er concrete 
aanpassingen worden voorgesteld. 

- Indien de opdracht van de infoloketten voor collectieve overlegorganen wordt 
bijgestuurd (bvb. ruimere doelgroep, explicieter bijdragen aan het vergroten van 
een cultuur van inspraak bij VZA,... ) kan dit op termijn worden opgenomen in de 
regelgeving. Op dit ogenblik biedt het BVR voldoende handvatten.

- Het VAPH verkent samen met de infoloketten voor collectieve overlegorganen en de 
vertegenwoordigers van de VZA (eventueel ook bijstandsorganisaties) op welke wijze er de 
komende jaren stappen kunnen gezet worden om de cultuur van inspraak bij VZA (zowel 
individueel als collectief) te vergroten. Daarnaast wordt ook bekeken welke mogelijkheden 
tot impactmeting er zijn. Het gaat dan niet enkel om de registratie van prestaties/ 
inspanningen, maar ook het effect ervan op collectieve overlegorganen en de gebruikers in 
het algemeen.

- Voor de infoloketten voor PmH worden volgende elementen verder opgenomen:
- Een onderscheid maken tussen (1) de reguliere taken/ werking als 

gebruikersvereniging, (2) de extra meerwaarde (vb. meer cliënten, uitgebreidere 
informatie, grotere tijdsinvestering, meer op maat, …) die kan geboden worden 
met de vergunning als infoloket en de extra middelen vanuit het VAPH en (3) de 
potentiële rol en eventueel bijkomende taken binnen de nog verder uit te denken 
en uit te werken inclusieve oriëntatiefase.

- Mogelijkheden tot impactmeting (niet enkel registratie van prestaties/ 
inspanningen, maar ook effect ervan voor personen met een handicap en de 
voorgestelde ondersteuning). 

4 Project ‘Unic’: stand van zaken
DOC/RC/2020/06.07/27

Het raadgevend comité neemt akte van de voortgang van het UNIC-project.
De leden van het raadgevend comité engageren zich om mee hun schouders onder dit project te 
zetten. De koepels, gebruikersorganisaties en andere stakeholders engageren zich om mee met het 
VAPH deelnemers te rekruteren voor deelname aan de workshops.

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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