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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 26-10-
2021

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 26 oktober 2021 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en 
bekommernissen geformuleerd.

1 Project Unic: stand van zaken
DOC/RC/2020/26.10/34

Het Raadgevend Comité neemt akte van de stand van zaken van het project Unic. De leden 
engageren zich om de oproep tot deelname te verspreiden binnen hun respectieve netwerk.

2 Basisprincipes van een meer vraaggestuurd RTH-beleid
DOC/RC/2021/26.10/35

Het comité verstrekt een unaniem positief advies m.b.t. de vier basisprincipes van een meer 
vraaggestuurd RTH en gaat ermee akkoord dat de nota aan het kabinet van minister Beke wordt 
bezorgd i.f.v. het politiek toetsen van de voorgestelde principes. Het comité dringt wel aan op het 
betrekken van de stakeholders bij de uitwerking van de operationalisering van deze principes, en 
vraagt dat een plan van aanpak terzake zou worden voorgelegd op zijn zitting van 30 november. 

3 Advies inzet middelen Prioriteitengroep 2
DOC/RC/2021/26.10/36

Het comité adviseert unaniem om i.f.v. de inzet van de middelen voor prioriteitengroep 2 de 
volgende uitgangspunten te hanteren:

- Het comité acht het aangewezen om zoveel mogelijk wachtenden te ondersteunen met het 
beschikbare budget van 20 miljoen euro.

- Conform zijn eerder op 24 november 2020 uitgebrachte advies adviseert het comité om 
een voorlopig overbruggingsbudget aan betrokkenen ter beschikking te stellen, waarbij 
hen de legistiek verankerde garantie moet worden geboden dat zij op termijn over hun 
volledige toegewezen budget zullen kunnen beschikken wanneer zij dit effectief nodig 
hebben. 

- Voormeld individueel overbruggingsbudget zou voldoende substantieel moeten zijn; 
hoeveel mensen hierdoor zullen kunnen worden geholpen - en tot welke 
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prioriteringsdatum kan worden teruggegaan - hangt af van de gekozen optie: bvb. 
aanvulling tot de helft van het toegewezen bedrag of de helft van de meervraag. Het 
comité wenst terzake  een advies te verlenen na akkoord vanwege het politieke 
beleidsniveau inzake onderhavig principieel advies. Volgens het comité lijkt het hanteren 
van een prioteringsdatum in de loop van 2018 aangewezen m.b.t. de 
terbeschikkingstellingen aan de betrokken wachtenden.

- Het comité beklemtoont het belang van systeemhervormingen (o.a. op het vlak van de 
toeleidingsprocedure) zoals ook reeds eerder geadviseerd door het comité in november 
2020 en aangegeven in het Zorginvesteringsplan van de Vlaamse Regering.

4 Bevraging Prioriteitengroep 3
DOC/RC/2021/26.10/37

Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. het voorstel van uitwerking van de 
bevraging Prioriteitengroep 3.

5 Monitoring PVB Q2 2021
DOC/RC/2021/26.10/38.1

Het Raadgevend Comité neemt akte van de rapportering.

6 Monitoring PAB Q2 2021
DOC/RC/2021/26.10/38.2

Het Raadgevend Comité neemt akte van de rapportering. Het comité herinnert wel aan zijn vraag 
om de stakeholders van de sector personen met een handicap te betrekken bij de nadere 
uitwerking van het beleid rond ondersteuning van minderjarige personen met een handicap i.h.k.v. 
het Zorginvesteringsplan1.

7 Bestedingsanalyse 2020
DOC/RC/2021/26.10/38.3

Het Raadgevend Comité neemt akte van de analyse. De cijfers uit deze bestedingsanalyse worden 
verder gebruikt in de ramingen van de begroting en de monitoring PVB en jaarlijks opnieuw 
geëvalueerd.

8 Analyses overzicht per subsidie-eenheid 2020 
DOC/RC/2021/26.10/38.4

Het Raadgevend Comité neemt akte van de analyse. Deze analyse wordt jaarlijkse verder 
opgevolgd samen met de bestedingsanalyse en evolutie functies (in het kader van evaluatie PVF). 
De gegevens van die subsidie-eenheden die sinds 2016 meer dan 5 procent gedaald zijn worden 
bezorgd aan de desbetreffende organisaties. In het begeleidend schrijven kan hen aangeboden 
worden om eventueel ondersteund te worden door hun werkgeverskoepel. 

9 Nota integratie procedures Noodsituatie/Maatschappelijke Noodzaak
DOC/RC/2021/26.10/39

Het Raadgevend Comité verklaart zich, rekening houdend met de vermelde risico’s, unaniem 
akkoord met de verdere uitwerking van de integratie van de procedures noodsituatie en 
maatschappelijke noodzaak. Meer specifiek verklaart het Raadgevend Comité zich akkoord met 
volgende voorstellen: 
Inhoudelijk: De doelgroep voor de noodprocedure wordt uitgebreid door een extra oorzakelijke 
factor van de crisissituatie toe te voegen, met name ‘actuele en ernstige zelfverwaarlozing ten 

1 Zie verslagen Raadgevend Comité d.d. 06-07-2021 (agendapunt 2) en 23-09-2021 (agendapunt 2).
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gevolge van het langdurig ontbreken van een sociale netwerk dat zorg en ondersteuning kan 
bieden’.
Procedureel: Er wordt gewerkt met een tijdelijk budget voor alle doelgroepen binnen de 
noodprocedure. In functie van dit tijdelijk budget volstaat een medisch attest om het vermoeden 
van handicap en/of recht op PVB aan te tonen. Om de hieraan verbonden risico’s zoveel als 
mogelijk te beperken, worden volgende aanpassingen doorgevoerd:

● Er wordt gewerkt met een gestandaardiseerd medisch attest waarin een arts naar keuze 
een motivering van de handicap en het recht op PVB moet toevoegen. 

● Het tijdelijk budget wordt gedurende 6 maanden ter beschikking gesteld. Enkel bij een niet-
tijdelijke situatie wordt het budget gecontinueerd en wordt - na het vervolledigen van de 
aanvraagprocedure - een naadloze overgang met het PVB na noodprocedure voorzien. 

Voor beide knelpunten (zie punt 4 van de nota) is een onmiddellijke periodieke monitoring na 
implementatie van de nieuwe procedure aangewezen, teneinde de effecten van de herwerking in 
kaart te brengen.

10 Begeleidende maatregelen voor budgethouders in kwetsbare situaties
DOC/RC/2021/26.10/40

Het comité verleent een unaniem positief advies over:
● de voorgestelde visie op begeleidende maatregelen voor budgethouders in kwetsbare 

situaties.
● de principes m.b.t. de operationalisering van het knipperlichtsysteem.

11 Vervanging lid permanente werkgroep Hulpmiddelen
DOC/RC/2021/26.10/41

Het Raadgevend Comité adviseert de leidend ambtenaar om, conform art. 25§1 van zijn 
huishoudelijk reglement, mevrouw Tess Debruyne aan te stellen als vertegenwoordiger binnen de 
geleding van de MDT’s in de permanente werkgroep Hulpmiddelen ter vervanging van mevrouw 
Sofie Willems met ingang van 1 september 2021.

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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