RAADGEVEND COMITÉ

De heer James Van Casteren
Administrateur-generaal
VAPH
Sterrenkundelaan 30
1210 BRUSSEL

UW KENMERK

CONTACTPERSOON

E-MAIL

Gerrit Pearce

gerrit.pearce@vaph.be

ONS KENMERK

TELEFOON

BIJLAGEN

1100/RC/JPVB/gp/15/AdvRC1512

(02)225 84 66

17 december 2015

Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 1512-2015.
Geachte heer Van Casteren
Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap heeft tijdens zijn zitting van 15 december 2015 de hiernavolgende
adviezen en bekommernissen geformuleerd.
1. Aangepaste Begroting 2015: tweede bijblad
DOC/RC/2015/15.12/59
Het comité verleent een unaniem gunstig advies aan de voorgelegde voorstellen
tot begrotingsaanpassing.
2. Nota Transitie PVF
DOC/RC/2015/15.12/60
Het comité geeft principieel positief advies m.b.t. hoofdstuk 2 (‘Implementeren
van de nieuwe toegangspoort voor meerderjarigen’) van de transitienota ‘Opstart
PVF voor meerderjarige personen met een handicap’.
Het comité geeft inzonderheid positief advies m.b.t. de gewijzigde piste (zoals
geadviseerd door de Taskforce PVF van 15-12-2015 VM) inzake de afhandeling van
lopende dossiers (cf. derde alinea op pagina 3 van de nota), waarbij alle dossiers
waarvan het A001-formulier werd ingediend tegen 31-03-2016 en die werden
vervolledigd tegen 30-06-2016, nog zullen worden afgehandeld conform de huidige
procedure via de PEC c.q. de Deskundigencommissie PAB.
Teneinde de aanvragers PAB gelijkwaardige prioriteringskansen te bieden,
onderschrijft het comité eveneens de door de Taskforce PVF geadviseerde piste
waarbij aanvragers PAB tussen 01-01-2016 en 31-03-2016 status PTB-PAB ‘buiten
quotum’ kunnen aanvragen, zodat een correcte lijst kan worden opgemaakt i.f.v.
de rechtvaardige verdeling van de middelen.
Het is de bedoeling dat het Raadgevend Comité de andere hoofdstukken van de
transitienota adviseert op zijn zitting van 26 januari 2016.

17 december 2015

• pagina 2

Het comité is het tevens eens met het voorstel van de Taskforce BVR om twee
afzonderlijke BVR’s transitie in te dienen, waarbij het eerste in te dienen OBVR de
bepalingen i.f.v. transitie naar de nieuwe toegangspoort zal behelzen en een
tweede de bepalingen inzake de transitie van de huidige aanbieders en cliënten.
Daarnaast wordt een OBVR opgemaakt dat de overgangsmaatregelen inzake
spoedprocedure en noodsituatie zal regelen (i.f.v. de periode vanaf 1 april t.e.m.
31 augustus 2016).
3. Advisering Ontwerp van omzendbrief Uitbreidingsbeleid 2016
DOC/RC/2015/15.12/55
Het comité geeft een positief advies m.b.t. het ontwerp van omzendbrief, zij het
dat een gedeelte van de gebruikersgeleding principiële bedenkingen heeft bij het
feit dat de beschikbare uitbreidingsmiddelen nog in grote mate worden bezwaard
door voorafnames ingevolge Vipa-engagementen uit het verleden. Ook al komen
deze middelen ten goede van personen met zware en complexe
ondersteuningsnoden, zou het beleid de engagementen zoals m.n. vervat in de VNConventie (inzonderheid m.b.t. de-institutionalisering) niet het oog mogen
verliezen. Het comité is het erover eens dat het tegemoetkomen aan de
huisvestingsnoden voor personen met een handicap een complexe uitdaging
behelst die o.a. via de Werkgroep Vipa-PVF en via overleg met het beleidsdomein
Wonen nader moet worden behandeld.
Het comité wenst m.b.t. de omzendbrief zelf nog de volgende punctuele
bekommernissen mee te geven inzake hoofdstuk 3 (PVF en Vipa-betoelaging):
- Het comité acht het aangewezen om de verwijzing naar zgn. ‘eerdere
communicatie door Vipa’ inzake de terugkeer naar het klassieke
financieringssysteem te concretiseren (cf. wanneer en via welk kanaal is
dit gebeurd?), en te expliciteren vanaf wanneer de dossierstop zou gelden.
- Het comité vraagt tevens om het Vipa-agentschap te contacteren teneinde
de dossierstop niet van toepassing te maken op de dossiers onder Vipabuffer of vergunning geïnterneerden die reeds gestart zijn in voorlopige
infrastructuur.
4. Advisering voorstellen aanpassing refertelijst IMB
DOC/RC/2015/15.12/56
Het comité geeft een positief advies m.b.t. de nota houdende voorstellen tot
aanpassing van de refertelijst IMB.
Met de meeste hoogachting

Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité

