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Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 24-

02-2015. 

 

Geachte heer Van Casteren 

 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap heeft tijdens zijn zitting van 24 februari 2015 de hiernavolgende 

adviezen en bekommernissen geformuleerd. 

 

Het comité wenst m.b.t. zijn advisering omtrent de drie hiernavolgende 

voorstellen van ontwerpregelgeving op te merken dat de positieve adviezen infra 

betrekking hebben op de technische aspecten van de besparing die door de 

Vlaamse Regering beslist zijn. 

 

1. Advisering ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende besparingen 

in verschillende zorgvormen van de sector personen met een handicap 

(DOC/RC/2015/24.02/05) 

 

Het comité geeft positief advies m.b.t. de formulering van het ontwerpbesluit 

mits de volgende (gecursiveerde) aanpassing van artikel 11: “De subsidies 

toegekend in een persoonsvolgend convenant met toepassing van artikel 3 van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende maatregelen om 

tegemoet te komen aan de noodzaak tot leniging van dringende behoeften van 

personen met een handicap, worden verminderd met 1,07%.” (i.p.v. met 9% 

aangezien deze laatste besparingsoëfficiënt louter betrekking had op 

werkingsmiddelen, daar waar het in onderhavige bepaling veeleer handelt over de 

coëfficiënt m.b.t. personeel én werking). 

 

2. Advisering ontwerpbesluit houdende het invoeren van 

personeelspuntensysteem voor de diensten Zelfstandig Wonen en de 

besparingen van 1,07% op personeels- en werkingssubsidies 

(DOC/RC/2015/24.02/06) 
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Het comité geeft positief advies m.b.t. het ontwerpbesluit houdende invoering 

van het personeelspuntensysteem in de werkvorm Zelfstandig Wonen met het oog 

op uniformiteit binnen de gehele zorgsector. Het comité neemt zich voor om 

verder na te denken over een toekomstig sectoraal kader betreffende 

personeelsinzet binnen het kader van de persoonsvolgende financiering. 

 

3. Advisering ontwerp van wijzigend besluit betreffende de erkenning en 

subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten wat betreft de omzetting van 

personeelspunten 

(DOC/RC/2015/24.02/07) 

 

Het comité geeft positief advies m.b.t. het ontwerpbesluit, en adviseert dat de 

modaliteiten inzake de mogelijkheid tot omzetting van 5% van de 

personeelspunten in werkingstoelagen op uniforme wijze worden vastgelegd voor 

alle VAPH-werkvormen. Het comité benadrukt het belang van het sociaal overleg 

en het overleg met de gebruikers op het niveau van de sociale ondernemingen 

over deze mogelijkheid tot omzetting.  

 
 
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 


