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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 28-06-
2022

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 28 juni 2022 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en bekommernissen 
geformuleerd.

1 Webenquête kleinschalige initiatieven: resultaten en voorstel actieplan
DOC/RC/2022/28.06/43

Het comité heeft akte genomen van de resultaten van de webenquête Kleinschalige Initiatieven en 
van de startnota houdende actiepunten inclusief het terzake door de permanente werkgroep 
geformuleerde advies. 

Het comité wenst m.b.t. de nadere uitvoering van het project de volgende aandachtspunten te 
beklemtonen:

- het belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen ouderinitiatieven in strikte zin en 
andere kleinschalige initiatieven (bvb. vergunde zorgaanbieders, groenezorginitiatieven,…) 
aangezien de regelgeving momenteel niet uniform is voor alle vormen van kleinschalige 
initiatieven en ook de te ondernemen acties/beleidsinitiatieven onderscheiden kunnen 
zijn;

- het belang van enerzijds regelluwte t.a.v. ouderinitiatieven, en anderzijds toezicht bij inzet 
overheidsmiddelen;

- bij de uitbouw van voormeld gedifferentieerd kwaliteitskader op maat moet het 
garanderen van kwaliteit van bestaan (veeleer dan kwaliteit van zorg) centraal staan. 
Belangrijk dat ouderinitiatieven een reglementaire eigenheid behouden en drempels 
weggewerkt worden. In dit verband blijft het comité het essentieel vinden dat ouders en 
familie structureel deel moeten blijven uitmaken van het beheer van de betrokken 
ouderinitiatieven;

- samenwerking van ouderinitiatieven met vergunde zorgaanbieders moet mogelijk blijven;
- het is aangewezen dat ook de ruimere sector leert uit de goede praktijken van 

ouderinitiatieven.
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2 Vroeg en nabij: eerste voorstel Conceptnota
DOC/RC/2022/28.06/44

Het comité wenst zijn formeel advies uit te brengen op de definitieve tekstvoorstel van 
Conceptnota op zijn zitting van 29 september 2022.

3 Nieuw beleid RTH: ontwerpregelgeving pilootfase
DOC/RC/2022/28.06/45

Het comité verleent een unaniem positief advies aan de voorliggende teksten van 
ontwerpregelgeving.

4 Aangepast OBVR deelbudgetten Prioriteitengroep 2
DOC/RC/2022/28.06/46

Het comité heeft akte genomen van de voorgestelde aanpassingen aan de ontwerpregelgeving.

5 Stopzetting terbeschikkingstellingen PG1 wegens niet tijdig starten
DOC/RC/2022/28.06/47

Het comité heeft akte genomen van het rapport. Teneinde nader inzicht te verwerven in de 
redenen voor het niet tijdig starten, verzoekt het de administratie om een nadere analyse1 van de 
betrokken niet-starters uit te voeren.

6 Adviesstelsel: voordracht vervanging lid PW’s Toeleiding en Financiering & Besteding
DOC/RC/2022/28.06/48

Het comité adviseert de leidend ambtenaar om, conform art. 25§1 van zijn huishoudelijk 
reglement, de heer Maarten Ruymen aan te stellen als vertegenwoordiger binnen de 
gebruikersgeleding in de permanente werkgroepen Toeleiding en Financiering & Besteding ter 
vervanging van de heer Reinhart Niesten met ingang van 1 september 2022.

Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen en bekommernissen eveneens te willen overmaken aan de 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Met vriendelijke groeten

Voor de wnd. voorzitter, i.o.

Gerrit Pearce (Secretaris RC)

Ingrid Borré
Wnd. voorzitter van het Raadgevend Comité

1 Cf. aard van de handicap; ingeschaalde P/B-waarden; toegekende budgetcategorie; mate van 
ondersteuning bij de opmaak van het ondersteuningsplan PVB; priordatum;…
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