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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 27-06-2017. 

 
 

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn 
zitting van 27 juni 2017 de hiernavolgende adviezen en bezorgdheden geformuleerd. Het advies m.b.t. de 
conceptnota ‘Zorg- en ondersteuning op maat van alle gezinnen’ wordt bij een afzonderlijk schrijven 
bezorgd. 

1. Evaluatie van de prioriteringscriteria 
DOC/RC/2017/27.06/25 

Het Raadgevend Comité gaat unaniem akkoord met de nota en met de nadere uitwerking door de 
administratie van de te wijzigen regelgeving. 

2. Bepaling van de prioriteringsdatum bij een aanvraag tot herziening van budgethoogte en/of 
prioriteitengroep 
DOC/RC/2017/27.06/26 

Het Raadgevend Comité geeft een unaniem positief advies m.b.t. de nota en voorliggende ontwerptekst 
van wijzigend besluit1, mits in deze regelgeving duidelijk wordt opgenomen dat wie in de overgangsperiode 
reeds een herzieningsaanvraag PVB via transitie CRZ heeft ingediend (d.w.z. tot aan de inwerkingtreding 
van voorliggende ontwerpregelgeving), niet opnieuw een herzieningsaanvraag kan indienen na 
inwerkingtreding van voorliggende ontwerpregelgeving (voorziene ingangsdatum: 1 september 2017) om 
te trachten te genieten van de overgangsmaatregel. 

                                                           
1
 Cf. Stuk DOC/RC/2017/27.06/26 ter ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 

november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en 
ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget en tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2016 over de oprichting van een regionale prioriteitencommissie, de 
toekenning van prioriteitengroepen, de vaststelling van de maatschappelijke noodzaak, de toeleiding naar ondersteuning, de 
afstemming en planning in het kader van persoonsvolgende financiering’ 



3. Regionale taken voortvloeiend uit het decreet persoonsvolgende financiering 
DOC/RC/2017/27.06/27 

Het comité geeft een principieel positief advies m.b.t. de inhoudelijke krachtlijnen zoals opgenomen in de 
nota (cf. punt 7: adviesvraag aan het RC). Het formuleert bovendien de volgende aandachtspunten en 
nuanceringen terzake: 

- Het comité acht het niet zinvol om de ROG-organen in hun huidige formele vorm te continueren. 
Het comité adviseert de administratie om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen aan de 
betrokken organen inzake hun opheffing.  

- Het VGPH en de Vereniging van Verwijzende instanties hoeven volgens het comité niet noodzakelijk 
te worden opgeheven, mits zij een andere, reglementair vastgelegde, opdracht zouden opnemen. 

- Het comité is het erover eens dat overleg i.h.k.v. afstemming aangewezen is, maar stelt zich de 
vraag of dit reglementair moet worden geformaliseerd (m.n. wat het minimum aantal 
vergaderingen en/of frequentie betreft). Aangezien nu reeds spontaan netwerken en 
samenwerkingsverbanden (zeker binnen de eigen sector) plaatsvinden, stelt het comité voor om 
hier nader over te reflecteren. Wat het doorgeven van informatie betreft stelt het zich eveneens de 
vraag of dit noodzakelijk via vergaderingen moet gebeuren, dan wel andere kanalen mogelijk zijn. 
Hoe dan ook is het comité het eens met het voorstel om het overleg maximaal in bestaande, hetzij 
i.h.k.v. het lokaal sociaal beleid nieuw te ontwikkelen, overlegstructuren te laten integreren. 

- Inzake (collectieve) bemiddeling acht het comité het essentieel dat de procedure terzake 
regelgevend wordt vastgelegd; het VAPH moet aldus in staat worden gesteld om, zodra het een 
signaal ontvangt inzake een moeilijk te bemiddelen dossier, bemiddelingsoverleg op korte termijn 
bijeen te roepen met verplichting tot deelname. 

- M.b.t. planning wordt gepleit voor een zo groot mogelijke eenvormigheid inzake de beoordeling 
van aanvragen, onafhankelijk van de vraag op welk niveau (cf. regionaal of centraal?) het 
afstemmingsoverleg i.f.v. advisering wordt georganiseerd. 

4. Advisering ontwerpregelgeving Begeleid Werken 
DOC/RC/2017/27.06/29 

Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. de voorliggende ontwerpregelgeving. 

5. Nota PVB en Ouderenzorg 
DOC/RC/2017/27.06/30 

Het comité geeft een unaniem positief advies inzake de mogelijkheden 1 (inzet PVB in een 
ouderenvoorziening die door het VAPH vergund is als zorgaanbieder) en 2 (inzet PVB buiten erkende 
capaciteit bij een niet door het VAPH vergunde ouderenvoorziening). Het comité is evenwel ook unaniem in 
zijn afwijzing van mogelijkheid 3 aangezien deze ingaat tegen het ondersteuningsmodel van de 
concentrische cirkels (zoals omschreven in de Memorie van Toelichting bij het PVF-decreet) waarbij de 
sector ouderenzorg de facto VAPH-middelen zou recupereren voor een aantal kosten die ten laste moeten 
komen van de eigen sector. De leden merken bovendien op dat de keuzes die gemaakt worden inzake de 
inzet van het PVB in de ouderenzorg een belangrijke precedentwaarde hebben ten aanzien van de keuzes 
die nog moeten gemaakt worden voor de inzet van het PVB in andere sectoren.  



6. Advisering ontwerpregelgeving PAB (minderjarigen) 
DOC/RC/2017/27.06/31 

Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. de voorliggende ontwerpregelgeving, maar 
suggereert om de definitie van ‘assistentie’ (zie art. 1) over te nemen van deze, opgenomen in het (op 09-
06-2017 principieel goedgekeurde) OBVR tot vrijstelling van kwalificatie- en registratieverplichtingen van 
zorg- en bijstandsverleners die persoonlijke assistentie verlenen aan personen met een handicap (zie art. 
1,5°)2. 

7. Adviesstelsel: OBVR verlenging samenstelling RC (1 november 2017 –31 oktober 2019) 
DOC/RC/2017/27.06/35 

Het comité geeft een unaniem positief advies m.b.t. het voorliggende voorstel houdende tweejarige 
verlenging van het mandaat van de huidige leden van het Raadgevend Comité, waardoor - met de door 
betrokkenen opgebouwde expertise inzake het PVF-systeem - de continuïteit van advisering inzake de 
nadere uitrol van voormeld stelsel het best kan worden verzekerd. 

8. Adviesstelsel: voordracht vervanging Permanente Werkgroep Minderjarigen 
DOC/RC/2017/27.06/32 

Conform  art. 25§1 van het huishoudelijk reglement adviseert het Raadgevend Comité u unaniem om 
Mieke Segers als lid namens de werkgeversgeleding van de PWG Minderjarigen aan te stellen ter 
vervanging van Evelien Devriese. 

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

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Ingrid Borré 

Ondervoorzitter van het Raadgevend Comité 
Wnd. voorzitter zitting 27-06-2017  

                                                           
2
 Zie stuk INF/RC/2017/27.06/25 


