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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 21-12-
2021

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 21 december 2021 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en 
bekommernissen geformuleerd.

1 Begrotingsaanpassingen 2021
Prefiguratie van de begrotingsuitvoering 2021
Begroting 2022
DOC/RC/2021/21.12/48

Het comité neemt akte van de begrotingsaanpassingen en de prefiguratie van de 
begrotingsuitvoering 2021. Het geeft een unaniem positief advies m.b.t. het begrotingsvoorstel 
2022. 

2 Geïntegreerd Jeugd- en Gezinsbeleid: opvolging
DOC/RC/2021/21.12/49.1 (= DOC/RC/2021/23.11/45)

Het comité heeft akte genomen van de mondelinge stand van zaken. Het comité blijft bezorgd over 
het belanghebbendenmanagement m.b.t. dit traject. M.b.t. het interview dat de minister heeft 
gegeven aan ‘Sociaal.net’ inzake het plan ‘Vroeg en nabij’ wijst het comité op de noodzakelijke 
specifieke aandacht voor kinderen/jongeren met een handicap. De ondersteuning van betrokkenen 
is vaak van levenslange aard en is er soms nood aan zeer gespecialiseerde handicapspecifieke 
ondersteuning en expertise. Het comité wenst te beklemtonen dat deze aspecten niet 
ondergesneeuwd mogen raken in voormeld plan voor ondersteuning van kinderen, jongeren en 
gezinnen.. 

3 Nota flexibilisering MFC: bespreking en advisering
DOC/RC/2021/21.12/49.2 (= DOC/RC/2021/23.11/43.2)

Het comité kan de op pagina 1 van de nota aangehaalde principes onderschrijven, en wenst met 
name ook de volgende bekommernissen te beklemtonen:

- vraaggestuurde werking van MFC’s i.f.v. het tegemoet komen aan de noden van de 
gebruikers (incl. gezinnen);
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- toestaan van sociaal ondernemerschap (nader te definiëren) i.f.v. een vraaggestuurde, 
kwalitatieve en innovatieve werking;

- aandacht voor een zorgzame transitie van de MFC’s (met aanduiding van een tijdskader), 
waarbij ook garanties voor het personeel zouden moeten worden ingebouwd i.f.v. het 
behouden en aantrekken van de nodige competenties met het oog op een kwalitatief 
aanbod;

- verzekeren van continuïteit in de zorg;
- bescherming van de integriteit van de minderjarige (waaraan absolute keuzevrijheid 

ondergeschikt zou moeten zijn);
- qua financiering moeten ook een aantal zaken worden verduidelijkt (cf. 

zorgzwaartegerelateerdheid; koppeling aan outcome/output; PVF minderjarigen).

4 Wijzigend OBVR Diensten Ondersteuningsplan
DOC/RC/2021/21.12/50

Het comité verstrekt een unaniem positief advies m.b.t. de voorgelegde ontwerpteksten van 
wijzigende regelgeving.

5 Monitoring opstart terbeschikkingstellingsronde PG1
DOC/RC/2021/21.12/53

Het comité neemt akte van de rapportering.

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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