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 6 januari 2015 

Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 16-

12-2014. 

 

Geachte heer Van Casteren 

 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap heeft tijdens zijn zitting van 16 december 2014 de hiernavolgende 

adviezen en bekommernissen geformuleerd. 

 

1. Begroting 2014: derde bijblad 

(DOC/RC/2014/16.12/56) 

Het comité neemt akte van de inhoud van het derde bijblad. 

 

2. Begrotingsboek initiële begroting 2015 

(DOC/RC/2014/16.12/53) 

Het comité neemt akte van het begrotingsboek ‘Initiële begroting 2015’ 

 

3. Uitvoering van de begroting per 30-09-2014 

DOC/RC/2014/16.12/54 

Het comité neemt akte van de begrotingsuitvoering per 30-09-2014 en van de 

actuele stand van zaken. 

 

4. Persoonsvolgende Financiering, i.c. Toelichting voorstel aangepaste 

conceptnota Implementatie PVF inzake luik Trap 1 

(DOC/RC/2014/16.12/55.3) 

Het comité verzoekt de voogdijminister om duidelijkheid inzake de voorziene 

hoogte van het Basisondersteuningsbudget en inzake de verdeling van het 

meerjarenuitbreidingskrediet voor resp. trap 1 en trap 2 van het PVF-stelsel. 

 

5. Advisering ontwerp van wijzigend BVR 28-07-1983, inzake de 

bijdrageregeling ingeval van combinatie pleegzorg/dagcentrum 

(DOC/RC/2014/16.12/57) 
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Het comité verleent unaniem positief advies m.b.t. de voorgestelde 

ontwerpregelgeving. 
 

6. Advisering van wijzigend IMB-besluit houdende de wijze van samenstelling 

van de BBC 

(DOC/RC/2014/16.12/58) 

Het comité verleent unaniem positief advies m.b.t. de voorgestelde 

ontwerpregelgeving. 
 

7. Toelichting voorstel van principes i.f.v. ontwerpregelgeving teneinde 

mantelzorg in rekening te brengen bij de toepassing van het cumulverbod 
Het comité verleent alvast een unaniem positief advies m.b.t. het basisprincipe 
om te voorzien in een regeling om mantelzorg in rekening te brengen bij de 
toepassing van het cumulverbod. Het comité zal later een advies uitbrengen over 
de concrete modaliteiten. 
 
Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de 
Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

 

 

Jean-Pierre Van Baelen 

Voorzitter van het Raadgevend Comité 


