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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 25-10-
2022

Geachte heer Van Casteren

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

1 Toelichting Academische Werkplaats De-institutionalisering
DOC/RC/2022/25.10/64

Het comité heeft akte genomen van de toelichting bij dit zeer waardevolle project i.f.v. de 
tegemoetkoming aan de bepalingen van de VN-Conventie Personen met een Handicap terzake en 
vraagt de administratie om minstens éénmaal jaarlijks over de stand van zaken te worden ingelicht.

2 Begrotingsopmaak 2023
DOC/RC/2022/25.10/65

Het comité verleent een positief advies over de opgemaakte begroting voor 2023.

3 Stopzettingen PVB wegens niet tijdig starten
DOC/RC/2022/25.10/66

Het comité gaat akkoord met het voorstel om een verder traject rond de stopzettingen PVB 
wegens niet tijdig starten van mensen met mogelijks bijkomende kwetsbaarheden op te zetten met 
het departement WVG, teneinde te onderzoeken hoe deze mensen beter kunnen worden 
ondersteund bij de opstart van hun PVB. 

4 Bestedingsanalyse 2021
DOC/RC/2022/25.10/67

Het comité heeft akte genomen van de bestedingsanalyse, en gaat ermee akkoord dat de cijfers uit 
deze analyse verder worden gebruikt in de ramingen van de begroting en de monitoring PVB. In het 
bijzonder gaat het comité ermee akkoord dat de onderbenutting cliëntbesteding reeds in 2023 zou 
worden ingezet voor terbeschikkingstellingen in Prioriteitengroep 1, maar adviseert dat de 



pagina 2 van 3

administratie alle vormen van onderbenutting1 in kaart zou brengen i.f.v. een zo efficiënt mogelijke 
inzet van de beschikbare overheidsmiddelen.

5 Kwaliteitsgarantie: operationalisering transparantie
Het comité is het met de administratie eens dat de bijsturing van de individuele 
dienstverleningsovereenkomst juridisch sluitend moet worden gemaakt. Het comité gaat akkoord 
met communicatie over de vertraging m.b.t. dit dossier in de ruimere VAPH-sector.

6 Advies Noozo conceptnota Leersteundecreet
DOC/RC/2022/25.10/69

De leden van het comité kunnen het advies van de Vlaamse Raad Handicap inzake de conceptnota 
over een decreet Leersteun onderschrijven. 

7 Bijzondere bijstandscommissie: voordrachten
DOC/RC/2022/25.10/70

Het comité verleent een positief advies met betrekking tot de benoeming van onderstaande 
kandidaat-leden als effectieve en plaatsvervangende commissieleden van de bijzondere 
bijstandscommissie:

Naam Rol

1. Janssens Herman Voorzitter

2. Deleyn Annemie Lid

3. Vanderkelen Géraldine Lid

4. Engelen Marieken Lid

5. Van Herp Willy Lid

6. Niesten Reinhart Lid

7. Kinds Damien Lid (administratie)

1. Roman Florian Plaatsvervangend lid

2. Pouillie Roland Plaatsvervangend lid

3. Vos Elise Plaatsvervangend lid

4. Beullens Astrid Plaatsvervangend lid

5. Bertels Laura Plaatsvervangend lid

6. Houben Kristien Plaatsvervangend lid (administratie)

1 inclusief onderbenutting door zorgaanbieders en inzake hulpmiddelen.
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8 Indexatie van de refertebedragen
DOC/RC/2022/25.10/71

Het comité verleent een positief advies m.b.t. het voorstel om alle bedragen vermeld in de 
refertelijst met 5% te verhogen.

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 voorzitter, i.o.

Gerrit Pearce (Secretaris RC)

Koen Deweer
Voorzitter van het Raadgevend Comité
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