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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 25-01-
2022

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 25 januari 2022 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en 
bekommernissen geformuleerd.

1 Onderzoek ‘Zorgzwaartebepaling bij personen met een handicap en de BelRAI/interRAI-
schalen: een verkennende studie’: presentatie
DOC/RC/2022/25.01/01

Het comité heeft akte genomen van de resultaten van het onderzoek, dat de mogelijkheden, 
beperkingen en ontwikkelingen m.b.t. BelRAI/interRAI-schalen t.a.v. personen met een handicap 
heeft aangeduid. Het comité neemt eveneens akte van het feit dat BelRAI niet in eerste orde 
gemaakt is als instrument i.f.v. financiering, maar vooral voor zorgplanning en monitoring van de 
kwaliteit van de zorg. Het bepleit eveneens een verbinding met het universeel model inzake 
‘Quality of Life’ van Schalock. 

2 Geïntegreerd Jeugd- en Gezinsbeleid (‘Vroeg en nabij’): opvolging
DOC/RC/2022/25.01/02

Het comité heeft akte genomen van de inspiratienota en vindt het positief dat er door de overheid 
ingegaan wordt op de vraag om nauw betrokken te worden bij de verdere opbouw van de 
conceptnota. 

3 Uitbreiding bestedingsmogelijkheden PAB 
DOC/RC/2022/25.01/03

Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. de volgende maatregelen als ‘quick wins’:
- De frequentie voor het inkopen van kortdurende ondersteuning moet worden opgetrokken 

naar 155 dagen en ook de beperking voor het inkopen van begeleidingen moet worden 
verhoogd. Er wordt afgestapt van het onderscheid mobiele versus ambulante begeleiding.

- Er moet mogelijk gemaakt worden dat een overeenkomst kan aangegaan worden met een 
MFC of vergunde zorgaanbieder voor vervoer.

- Het inkopen van kortdurende schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang via een 
overeenkomst met MFC moet regelgevend mogelijk gemaakt worden.
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4 Voorstellen operationalisering nieuw beleid RTH
DOC/RC/2022/25.01/04

Het comité verstrekt een unaniem positief advies m.b.t. de voorgelegde nota en gaat ermee 
akkoord om deze tekst over te maken aan het Kabinet van minister Beke i.f.v. verdere politieke 
bespreking. De administratie bereidt parallel in samenwerking met de stakeholders een OBVR voor 
met de te wijzigen regelgeving RTH. De administratie bereidt parallel in samenwerking met de 
stakeholders de verdeling van de bijkomende RTH middelen voor.

5 Adviesstelsel: voordracht vervanging lid permanente werkgroep Financiering en Besteding
DOC/RC/2022/25.01/05

Conform art. 25§1 van zijn huishoudelijk reglement adviseert het Raadgevend Comité de leidend 
ambtenaar om met ingang van 10 januari 2022 de heer Maarten Loncin aan te stellen als lid 
namens de aanbiedersgeleding in de permanente werkgroep Financiering en Besteding.

6 Voorstel benoeming nieuwe VTC-leden
DOC/RC/2022/25.01/06

Het Raadgevend Comité verleent een positief advies met betrekking tot de benoeming van 
onderstaande kandidaat-leden voor de Vlaamse Toeleidingscommissie:

Naam Provincie Rol Hoedanigheid Discipline

Kirsten Nelissen VTC Hasselt Stemgerechtigd lid Professioneel deskundige Sociale 
discipline

Katleen Bailleux VTC Hasselt Stemgerechtigd lid Professioneel deskundige Sociale 
discipline

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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