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Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting 
d.d. 26-06-2018. 

  

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn 
zitting van 26 juni 2018 de hiernavolgende adviezen en bekommernissen geformuleerd, onder voorbehoud 
van bekrachtiging op een volgende zitting gelet op het feit dat ingevolge de talrijke verontschuldigingen het 
aanwezigheidsquorum i.f.v. een geldig advies conform art. 15§1 van het huishoudelijk reglement niet werd 
behaald. 

1. OMB Boekhoudkundige Richtlijnen  
DOC/RC/2018/26.06/31 

Het comité verleent een unaniem positief advies aan dit ontwerpbesluit houdende een aantal technische 
aanpassingen, o.a. teneinde te conformeren aan het nieuwe zorglandschap ingevolge het de invoering van 
het PVF-stelsel. 

2. OBVR over de zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of 
tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood 
DOC/RC/2018/26.06/32 

Het Raadgevend Comité verleent een positief advies m.b.t. onderhavig ontwerpbesluit dat een tijdelijke1 
maatregel behelst t.b.v. een zeer specifieke, in aantal beperkte  doelgroep met het oog op snelle 
doorstroming naar een vergunde zorgaanbieder.  

                                                           
1
 in afwachting van een verkorting van de wachttijd in Prioriteitengroep 1; op dat ogenblik kan de maatregel 

houdende directe financiering worden opgeheven ten voordele van de normale procedure inzake persoonsvolgende 
financiering. 



Het comité dringt er wel op aan dat de betrokken doelgroep in staat zou worden gesteld om ook een 
beroep te doen op dienstverlening door bijstandsorganisatie. Het vraagt ook dat de betrokken maatregel 
goed zou worden opgevolgd, geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd, dit ook in het kader van de 
algemene evaluatie van het PVF-stelsel. 

Het comité suggereert eveneens om een ultieme legistieke toets te doen van de formulering in 
ontwerpartikel 6,§2, tweede en derde lid (cf. eventueel redundantie?). 

3. Aanpassing regelgeving omtrent controle- en monitoringsmaatregelen PVF-vouchersysteem 
DOC/RC/2018/26.05/33 

Het comité verleent een positief advies m.b.t. de voorgestelde oplossingen, inzonderheid met 

1. de (regelgevend te verankeren) principes van a) registratie van de voucher uiterlijk op dezelfde dag 
als de start van de overeenkomst, én b) tijdige afsluiting van de voucher  door de ‘vorige’ 
zorgaanbieder. Het vraagt wel dat een modaliteit zou worden geconcipieerd teneinde te vermijden 
dat de ‘opvolgende’ aanbieder het slachtoffer wordt van eventuele nalatigheid vanwege de vorige 
aanbieder. 

2. de terbeschikkingstelling door iedere voorziening van zowel een overzicht van het effectief ingezet 
personeelsbestand dat met overheidsmiddelen wordt gefinancierd, en via welk kanaal ze 
gefinancierd worden, als een globaal overzicht van het (door de overheid gefinancierde) 
personeelsbudget, opgedeeld volgens de financieringskanalen. Het comité suggereert dat een 
specifieke technische werkgroep zich nader zou buigen over het niveau van detail, en de uitwerking 
van een uniform , handzaam format terzake. 

3. de regelgevende verankering van de hypothetische opdeling vergunde zorgaanbieders enerzijds en 
overige zorgvormen (MFC, RTH) anderzijds voor de omzetting van de personeelspunten i.f.v. de 
afrekening op het niveau van de subsidie-eenheid. 

4. Vlaamse Toeleidingscommissie (VTC): aanpassing prioriteringscriteria 
DOC/RC/2018/26.06/34 

Met het oog op de toekomstige werking van de VTC verleent het comité een positief advies i.f.v. de 
uitwerking van een bijgestuurd, vereenvoudigd objectief prioriteringssysteem i.f.v. verhoogde efficiëntie en 
correcter beoordelingsresultaat. De concrete uitwerking wordt het best behandeld door een specifieke, 
nader samen te stellen, werkgroep.  Het comité suggereert om niet enkel de voorzitters van de RPC’s hierin 
te betrekken, maar ook een aantal ervaringsdeskundigen vanuit de RPC’s. 

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 
Wnd. voorzitter van het Raadgevend Comité 


