
 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/14/AdvRC21-

10-UB 2015 

(02)225 84 66  

 

 22 oktober 2014 

Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 21-10-

2014 m.b.t. de ontwerpnota ‘Inzet Uitbreidingsnota VAPH 2015’  

 

Geachte heer Van Casteren 

 

Gelieve hierbij het advies vanwege het Raadgevend Comité bij het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap m.b.t. de ontwerpnota ‘Inzet 

Uitbreidingsnota VAPH 2015’1, uitgebracht op zijn zitting 21 oktober jl., te vinden. 

 

Het comité wenst aldus de volgende adviezen en bekommernissen te formuleren: 
 
- M.b.t. punten 2/3: Het comité is verheugd dat de Vlaamse Regering ook voor 
deze legislatuur opnieuw een substantieel meerjarenbudget ter beschikking wenst 
te stellen van de sector personen met een handicap. Het raadgevend comité 
meent dat de voorziene 330 miljoen euro niet zal volstaan om de zorg en 
ondersteuning conform de Perspectiefnota 2020 en het decreet PVF volledig te 
realiseren. Het neemt zich voor de effecten van de geplande inspanningen goed op 
te volgen. 
 
- M.b.t. punt 2: Inzake cirkel 4 vraagt het comité tevens inzicht in de 
uitbreidingsmiddelen die in de reguliere zorg- en dienstverlening voor PmH wordt 
voorzien.  
 
- M.b.t. punt 3: Het comité dringt er op aan om het grootste deel van het 
meerjarenbudget aan te wenden voor uitbreiding van zorg en ondersteuning 
m.b.t. Trap 2, teneinde tegemoet te komen aan de mensen met de grootste 
ondersteuningsnoden. Gezien er in het jaar 2016 minder uitbreidingsmiddelen ter 
beschikking zijn, vraagt het comité om de toekenning van het 
basisondersteuningsbudget in 2017 op te starten.  
 
- M.b.t. punt 3 (laatste alinea): Het comité vraagt aandacht om vanaf 2016 
voldoende middelen te voorzien voor de kritische succesfactoren i.f.v. de 
voorbereiding op de operationalisering van PVF, zoals het voortraject (o.a. DOP), 

                                                 
1 DOC/RC/2014/21.10/43 



 

 

22 oktober 2014 •  pagina 2 

 

de bijstandsorganisaties, de eerstelijnsdiensten,... (i.c. voorzien van opleiding en 
vorming en voorzien van voldoende capaciteit). 
 
- M.b.t. punt 4.2.1: Het comité wenst tegen de volgende uitbreidingsronde een 
evaluatie van de historische achterstand en van de criteria i.f.v. de provinciale 
verdeling met het oog op eventuele bijsturingen terzake. 
 
- M.b.t. punt 4.2.3: Het comité wenst nadere transparantie te bekomen m.b.t. de 
voorgenomen inzet in het Centrum voor Gedragsstoornissen, en de voorgenomen 
versterking van het multifunctioneel aanbod voor kinderen en jongeren met een 
complexe problematiek in het kader van het Actieplan Jeugdhulp. Het comité is 
immers bezorgd dat deze middelen, indien zij zouden worden afgeleid naar 
andere entiteiten, niet (volledig) ten goede zouden komen aan de categorieën 
personen met een handicap waarvoor deze eigenlijk bedoeld zijn; het is van 
oordeel dat de deskundigheid m.b.t. voormeld aanbod zich bij uitstek in de sector 
personen met een handicap situeert. Het vraagt dan ook om nader inzicht in de 
organisatie- en financieringswijzen van voormelde aanbodvormen. Met name voor 
eerstgenoemd initiatief vraagt het comité zich af in hoeverre upgrading van 
bestaande plaatsen efficiënter zou zijn dan de oprichting van specifieke 
behandelunits voor nieuwe plaatsen. Het wenst bovendien te herinneren aan het 
engagement om het adviesstelsel van het VAPH te betrekken bij de concrete 
operationalisering van het Actieplan Jeugdhulp. 
 
- M.b.t. punt 4.2.5 en 4.2.5.2: Het comité is het erover eens dat het onderscheid 
tussen cash en voucher geen structureel struikelblok mag vormen dat regie over 
het eigen leven, vraagsturing en het verstrekken van zorg op maat bemoeilijkt; 
met andere woorden: de opdeling cash/voucher op zich mag geen reden vormen 
om ingeval van reële nood ondersteuning/zorg te mislopen. In afwachting van de 
operationalisering van het PVF-stelsel waarbij de aard van de zorgvraag geen 
enkele invloed meer zal hebben op de prioritering, adviseert het comité om voor 
de inzet van de NRTH in het kader van het UB 2015 alsnog een verdeelsleutel te 
voorzien. Dit teneinde tegemoet te komen aan een dubbele bezorgdheid, nl. de 
bezorgdheid dat een loslaten van een verdeelsleutel PAB/PVC zou leiden tot een 
bevoordelen van mensen met een vraag naar ZiN (aangezien dossiers van 
aanvragers PAB als minder schrijnend zouden worden beoordeeld) enerzijds, en de 
bezorgdheid om de deskundigheid van de RPC's naar waarde te schatten 
anderzijds. 
Derhalve adviseert een overgrote meerderheid van het comité om een 
verdeelsleutel van minimum 30% PAB en minimum 30% PVC te hanteren, waardoor 
de RPC’s een marge verkrijgen i.f.v. dringendheid van de vragen. 
 
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 


