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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 29-11-
2022

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 29 november 2022 heeft het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en bekommernissen geformuleerd.

1 Toelichting ondersteuning minderjarige personen met een handicap (Opgroeien/VAPH)
DOC/RC/2022/29.11/72

Het comité heeft akte genomen van de toelichting bij het intersectoraal jaarverslag Jeugdhulp 
2021. Het comité suggereert dat in de toekomst ook kwalitatieve rapportering zou worden 
uitgewerkt m.b.t. de impact van de geboden ondersteuning op de betrokken doelgroepen (cf. 
kwaliteit van bestaan).

2 Langdurige onderbreking ondersteuning
DOC/RC/2022/29.11/73

Het comité hecht een positief advies aan de voorstellen van de administratie opdat meer 
transparantie kan worden verkregen omtrent de ondersteuning en bijhorende kosten bij 
afwezigheden. Het comité gaat aldus akkoord met de volgende aanpassingen aan het BVR Kwaliteit 
d.d. 04-02-2011:  

- Bijlage 1: Bijkomend verplicht element in de IDO, namelijk het maken van afspraken in 
kader van afwezigheden rond zowel de zorggebonden kosten als woon- en leefkosten 
alsook eventueel het inhalen van ondersteuning.

- Bijlage 2: Bijkomend verplicht element in de collectieve rechten en plichten, namelijk een 
algemeen kader rond afwezigheden.

- Bijkomend artikel dat een inspanningsverbintenis1 oplegt aan de zorgaanbieder waarbij hij 
zich engageert een terugkeer mogelijk te maken. Indien niet of slechts deels mogelijk 
wordt actief meegezocht naar een zorgaanbieder in het kader van het continueren van de 
zorg en ondersteuning. 

Het comité gaat eveneens akkoord dat aanvullend aanbevelingen aan de sector zouden worden 
overgemaakt via infonota.

1 Wel dient eventuele redundantie in relatie tot bestaande regelgeving te worden vermeden.
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3 Kortverblijf RTH
DOC/RC/2022/29.11/74

Het comité adviseert om:
- een bevraging bij de toeleiders (infoloketten, bijstandsorganisaties, diensten 

ondersteuningsplan) te organiseren teneinde een zicht te krijgen op de aanbod- en 
vraagzijde.

- in afwachting van een traject met stakeholders niet in te gaan op de vraag van Vlaams 
Welzijnsverbond, SOM en enkele RTH-diensten om kortverblijf al anders in te zetten dan 
waarvoor bedoeld;

- de aparte erkenning te behouden, maar bij subsidiëring niet apart af te toppen en deze 
werkwijze eveneens in een communicatie aan de sector opnemen;

- de bevindingen van de bevraging mee te nemen bij de evaluatie van de pilootfase RTH.

4 Evolutie Vergunde Zorgaanbieders
DOC/RC/2022/29.11/75

Het comité heeft akte genomen van de analysenota. 

5 Eindrapport studie in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging voor het VAPH
DOC/RC/2022/29.11/76

Het comité heeft akte genomen van het eindrapport vanwege Deloitte. Het comité stelt vast dat 
het rapport nauwelijks nieuwe inzichten biedt of aanbevelingen aanreikt die niet reeds elders 
werden geformuleerd. Het comité is van oordeel dat i.h.k.v. de evaluatie van het PVF-stelsel zou 
moeten worden gefocust op de behoeften van gebruikers vanuit het concept kwaliteit van bestaan.

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


		gerrit.pearce@vaph.be
	2022-12-07T16:02:03+0000
	Belgium
	Ik keur dit document goed




