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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 28-03-2017. 

 
 

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn 
zitting van 28 maart 2017 de hiernavolgende adviezen en bezorgdheden geformuleerd.  

1. Conceptnota Vipa-PVF 

DOC/RC/2017/28.03/11 

Het comité onderschrijft unaniem de situering van de uitgangspunten van de conceptnota binnen het VN-
verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, en de noodzaak om meerdere maatregelen te 
treffen om de gelijke rechten inzake wonen te realiseren, die een samenwerking tussen meerdere 
beleidsdomeinen vereist (cf. punt 2.1 van de nota). Het comité is van oordeel dat met de realisatie van deze 
doelstellingen niet mag worden getalmd, en adviseert dat tegen juni 2019 over de concrete stappen in het 
kader van een te ontwikkelen transitiebeleid naar inclusief wonen zou moeten zijn beslist.  

Het comité is dan ook van oordeel dat de in onderhavige nota voorgestelde hervorming van de Vipa-
regelgeving slechts een deelaspect vormt van een alomvattend woonbeleid voor personen met een 
handicap, in casu teneinde tegemoet te komen aan de noden van een beperkte doelgroep die moet kunnen 
beschikken over aangepaste collectieve, waar mogelijk kleinschalige en inclusieve, woonvormen (cf. punten 
2.2 en 2.3 van de nota). Het comité wenst een principieel gunstig advies m.b.t. de conceptnota Vipa-PVF 
terzake te verlenen met het oog op de - op korte termijn - noodzakelijke uitwerking van 
ontwerpregelgeving i.f.v. Vipa-betoelaging voor collectieve ondersteuning binnen PVF-context , doch 
slechts onder de expliciete voorwaarde dat gelijktijdig werk wordt gemaakt van de ontwikkeling van 
voormeld transitiebeleid. 

Wat de nadere modaliteiten van de conceptnota betreft, wijst het comité alvast op de volgende punctuele 
bezorgdheden: 



- de vraag m.b.t. groep 1 (bijkomende ernstige gedragsstoornissen) of het voorgestelde criterium 
(score minder dan 3 op de Storend Gedragsschaal/SGZ) wel een voldoende eenduidig en correct 
resultaat oplevert, en of desgevallend een afwijkingsmogelijkheid kan worden voorzien (cf. punt 3). 
Het comité sluit zich aldus aan bij het advies van de permanente werkgroep Zorg en Assistentie d.d. 
16-02-2017 om nader te analyseren of dit een adequaat criterium behelst, dan wel om een 
afwijkingsmogelijkheid in te schrijven;   

- er wordt thans niet voorzien in een oplossing voor de betoelaging van organisatiegebonden 
infrastructuur, aangezien dit aspect niet werd meegenomen bij de ‘organisatiegebonden kosten’ 
i.h.k.v. de VAPH-regelgeving, maar ook niet in onderhavige Vipa-conceptnota (cf. punt 5); 

- de precieze aflijning tussen Woon- en leefkosten en Vipa-betoelaging (cf punt 8.2); 
- de vraag of de forfait voor groep 3 niet relatief hoog ligt in vergelijking met de forfaits voorzien 

voor groepen 1 en 2. Aangezien moet worden vermeden dat hierdoor de noodzakelijke middelen 
ten behoeve van personen met meer intensieve zorgnoden in het gedrang zouden komen, wordt 
voorgesteld om de oorspronkelijk gehanteerde berekeningswijze terzake nader te evalueren (cf. 
punt 12) 

- de behoefte aan bijkomende cijfermatige gegevens (o.a. aantallen huidige gebruikers, tevens 
gedifferentieerd naar de capaciteit van de resp. wooneenheden/vestigingsplaatsen; kost van de 
collectieve opvang;…) om de budgettaire impact te kunnen inschatten én om op termijn een 
evaluatie te kunnen maken inzake de impact van de nieuwe regelgeving (cf. i.f.v. meer kleinschalige 
oplossingen). 

Het comité vraagt om alvast met deze bekommernissen rekening te houden bij de voorbereiding van de 
ontwerpregelgeving, in eerste instantie voor te leggen aan de permanente werkgroep Financiering en 
Besteding en aansluitend aan het Raadgevend Comité. 

2. Nota niet-indexering hulpmiddelen 
DOC/RC/2017/28.03/13 

Het comité adviseert de administratie om een analyse te maken van de toepassing van de bepalingen 
inzake niet-indexeringen, voorzien in het programmadecreet 23-12-20161, op de diverse 
financieringsmechanismen m.b.t. de VAPH-sector. Het vraagt om eventuele inconsistenties terzake te 
benoemen en deze vervolgens aan te kaarten bij de minister met het oog op een eventuele bijsturing van 
de toepassing van het programmadecreet. 

3. Voorstellen aanpassing van de refertelijst 
DOC/RC/2017/28.03/14 

Het comité onderschrijft unaniem het positieve advies van de permanente werkgroep IMB & UD m.b.t. de 
voorstellen tot aanpassing van de refertelijst zoals neergelegd in de nota. 

4. Adviesstelsel: Herstructurering Permanente Werkgroepen - bijkomende voordrachten 
DOC/RC/2017/28.03/15 

Het Raadgevend Comité gaat akkoord met de reeds ingediende voordrachten met het oog op de aanstelling 
van de leden van de permanente werkgroepen Toeleiding, Financiering & Besteding, en Minderjarigen door 
de leidend ambtenaar conform art. 25§1 van het huishoudelijk reglement van het comité, dit i.f.v. de 
opstart van de nieuwe werkgroepen vanaf 1 april 2017.  

                                                           
1
 Decreet 23-12-2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 



 

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 


