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Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting
d.d. 23-10-2018.

Geachte heer Van Casteren
Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn
zitting van 23 oktober 2018 de hiernavolgende adviezen en bekommernissen geformuleerd.
1. Monitoring Q2 2018 en stand van zaken Uitbreidingsbeleid 2018; predicties 2019
DOC/RC/2018/23.10/40+41
Het Raadgevend Comité neemt akte van de voorziene uitgangspunten opgenomen in het luik ‘predicties
2019’, die in grote mate tegemoet komen aan eerder door het comité geformuleerde bezorgdheden (o.a.
hogere middeleninzet in Trap 2 en t.b.v. minderjarige personen met een handicap), rekening houdend met
de budgettaire contouren.
Het comité verzoekt de administratie om hem te betrekken bij de uitwerking van de geplande bevraging bij
de wachtenden in prioriteitengroep 3.
2. Correctie aan regelgeving: reservevorming en technische aanpassing voor OBC-units
DOC/RC/2018/23.10/42
Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. de voorliggende ontwerpregelgeving.
3. OBVR Gebruikersorganisaties met informatieloket
DOC/RC/2018/23.10/43
Mits toevoeging c.q. concretisering van een aantal vergunningsvoorwaarden in ontwerpartikel 6 (in casu
inzake minimale kwaliteitseisen en outputverwachtingen, de definiëring van ‘leden’, en de wijze waarop
het minimaal aantal vereiste leden moet worden aangetoond), verleent het comité een positief advies
m.b.t. de voorliggende ontwerpregelgeving met 16 stemmen vóór en 1 tegen.
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4. OBVR Digitaal platform
DOC/RC/2018/23.10/44
Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. de voorliggende ontwerpregelgeving. Het
beklemtoont wel het belang van kwaliteitsbewaking m.b.t. de terbeschikkingstelling van het aanbod van
niet door het VAPH vergunde of erkende aanbieders van zorg en ondersteuning (zie ontwerpartikel 6,5°),
en vraagt om op termijn een aanpassing van onderhavig besluit te voorzien teneinde in de Algemene
Vergadering ook een vertegenwoordiging van niet door het VAPH vergunde of erkende aanbieders toe te
laten (zie art. 6,3°).
5. OBVR Vrijetijdszorg
Het comité verleent een positief advies m.b.t. de voorliggende ontwerpregelgeving met 15 stemmen vóór
en 2 onthoudingen.
6. OBVR Controle en monitoring voucher
DOC/RC/2018/23.10/46
Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. de voorliggende ontwerpregelgeving mits in
ontwerpartikel 4 wordt bepaald dat 40% van de maximaal om te zetten organisatiegebonden punten
steeds worden omgezet aan de omslagsleutel van een vergunde zorgaanbieder (cf. 864 euro), en dat voor
de resterende personeelspunten de omzetting pro rata wordt toegepast.
Bovendien vraagt het comité om in de ontwerptekst van nota aan de Vlaamse Regering de geactualiseerde
cijfers te hanteren (zie punt 2 ‘Weerslag van het voorstel op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap,
wat betreft de laatste alinea op pagina 4).
7. Nota ‘Overmacht voor indienen MDV na goedkeuring Ondersteuningsplan’
DOC/RC/2018/23.10/47
Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. de nota mits een ruimere interpretatie van het
begrip ‘overmacht’ (i.e. ruimer dan de strikte bepaling zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek) zou
worden uitgewerkt i.f.v. regelgevende verankering. Het comité adviseert om in de overgangsfase, i.e. tot
aan de inwerkingtreding van de aangepaste regelgeving terzake, de tijdelijke werkafspraak tussen de MDT’s
en het VAPH houdende een soepeler hantering van de overmachtsregel te blijven hanteren.
Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.
Met vriendelijke groeten

Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité

