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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 26-04-
2022

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 26 april 2022 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en bekommernissen 
geformuleerd.

1 Vroeg en nabij: opvolging
DOC/RC/2022/26.04/25

Het comité kan zich unaniem vinden in de opmaak van een kaderdecreet (en uitvoeringsbesluiten) 
conform het principe van doelregelgeving.

2 Jaarrekening 2021
DOC/RC/2022/26.04/26

Het comité neemt akte van de jaarrekeningen 2021 van het VAPH en blijft het belang beklemtonen 
van een efficiënte middeleninzet zodat het onderbenuttingspercentage minimaal wordt gehouden 
om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen. Wat dit laatste betreft roept het comité elke actor 
die op dit proces invloed heeft op om zijn verantwoordelijkheid terzake op te nemen.

3 Nieuw beleid RTH: voorstel pilootfase
DOC/RC/2022/26.04/27

Het comité gaat unaniem akkoord met de voorgestelde aanpak en stelt voor om de strikte timing 
aan te houden teneinde de voorziene middelen eindelijk te kunnen gebruiken waarvoor ze bedoeld 
zijn en de definitieve aanpassing van het RTH-besluit nog tijdens deze legislatuur te kunnen 
realiseren.
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4 Integratie BOB minderjarigen in groeipakket
DOC/RC/2022/26.04/28

Het comité wenst in deze zijn advies te herhalen dat begin september 2020 heeft uitgebracht n.a.v. 
de ontwerptekst van wijzigend BVR ‘basisondersteuningsbudget’ (zorgbudget voor personen met 
een handicap)1. Dit advies strekte ertoe dat in een volwaardig alternatief moet worden voorzien 
voor het basisondersteuningsbudget als eerste trap van het PVF-stelsel. Slechts op voorwaarde van 
de ontwikkeling van een dergelijk gelijkwaardig alternatief zou het comité onderhavig voorstel dat 
neerkomt op de volledige uitdoving van het basisondersteuningsbudget positief kunnen adviseren.

5 Problematiek niet-indexering werkingsmiddelen
DOC/RC/2022/26.04/29

Het comité vraagt om op korte termijn maatregelen te voorzien die de impact van de stijgende 
kosten voor alle VAPH-gebruikers (diensten, -voorzieningen en individuele gebruikers) 
compenseren. Het indexeren van (werkings)middelen2 is hier al een eerste aanzet voor. Op 
middellange termijn vraagt het comité dat de methodiek van de nieuwe financiering voldoende 
mechanismen bevat om de inflatie op te vangen.

6 Ontwerp van aanpassing bijdrageregeling MFC
DOC/RC/2022/26.04/30

Het comité geeft een unaniem positief advies aan de voorliggende teksten van ontwerpregelgeving 
i.f.v. de aanpassing van de bijdrageregeling m.b.t. 18- tot 21-jarige cliënten die worden 
ondersteund door een multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap, 
waarbij voor de maandelijkse aftopping van de bijdrage rekening zal worden gehouden met het 
basisbedrag van het groeipakket en met de inkomensvervangende en/of 
integratietegemoetkomingen. 

Het comité verwelkomt het feit dat het niet de bedoeling is om de maatregel met terugwerkende 
kracht te implementeren.

Het comité benadrukt het belang van een zorgvuldige communicatie naar zowel gebruikers als 
organisaties terzake.

7 Problematiek PAB/PVB en professionele bewindvoering
DOC/RC/2022/26.04/31

Het Raadgevend Comité beklemtoont dat uitkeringen en tegemoetkomingen voor het betalen van 
zorg en bijstand i.h.k.v. persoonsvolgende financiering van personen met een handicap uitgesloten 
moeten worden als inkomsten die als basis dienen voor de begroting van de bezoldiging van de 
bewindvoerder. Het adviseert de leidend ambtenaar van het VAPH deze problematiek met hoge 
prioriteit uit te klaren met het Kabinet WVGA met het oog op de uiteindelijke goedkeuring van een 
federaal KB terzake. 

1 Zie het stuk ‘Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht bij elektronische procedure d.d. 
02-09-2020’ (INF/RC/2020/29.09/21.2)
2 Voor de meeste diensten en organisaties is indexering van het loongedeelte wel geregeld en betreft het de 
werkingsmiddelen; voor enkele zoals de vergoeding MDT’s en de consultatiebureaus is ook het loongedeelte 
niet geïndexeerd.
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8 Adviesstelsel: voordrachten vervanging leden permanente werkgroepen Toeleiding en 
Hulpmiddelen
DOC/RC/2022/26.04/32

Het Raadgevend Comité adviseert de leidend ambtenaar om, conform art. 25§1 van zijn 
huishoudelijk reglement:

a) mevrouw Lotte Barnard aan te stellen als vertegenwoordiger binnen de geleding MDT’s 
in de permanente werkgroep Toeleiding ter vervanging van mevrouw Dagmar Smet met 
ingang van 14 april 2022;
b) mevrouw Anima Eliano aan te stellen als vertegenwoordiger binnen de geleding MDT’s 
in de permanente werkgroep Hulpmiddelen ter vervanging van mevrouw Marieken 
Engelen met ingang van 1 november 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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