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03-2015. 

 

Geachte heer Van Casteren 

 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap heeft tijdens zijn zitting van 24 maart 2015 de hiernavolgende adviezen 

en bekommernissen geformuleerd. 

 

1. Begrotingsuitvoering: afsluiting boekjaar 2014 

(DOC/RC/2015/24.03/08) 

Het comité geeft een positief advies m.b.t. de staten in het kader van de 

uitvoering van de begroting op 31 december 2014. 

 

2. Consolidatie activiteitenverslag 2014 van het Raadgevend Comité 

(DOC/RC/2015/24.03/09) 

Het comité bekrachtigt het voorstel van activiteitenverslag dat aldus mag worden 

overgemaakt aan de voogdijminister. 

 

3. Ondernemingsplan 2015 

(DOC/RC/2015/24.03/10) 

Het comité geeft een gunstig advies m.b.t. het voorstel van Ondernemingsplan van 

het VAPH. 

Het comité wenst evenwel een fundamentele bekommernis te formuleren m.b.t. 

het gebruik van de term ‘personen met een beperking’. Dit impliceert immers een 

verruiming van de doelgroep ‘personen met een handicap’ conform de definitie 

opgenomen in het oprichtingsdecreet van het VAPH en in het VN-Verdrag inzake 

de rechten van personen met een handicap. Het comité vraagt dat deze 

bekommernis ook onder de aandacht van het politieke beleidsniveau zou worden 

gebracht. 
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4. Advisering aanpassing refertelijst IMB 

(DOC/RC/2015/24.03/11) 

Het comité geeft een positief advies m.b.t. de in de nota opgenomen voorstellen 

inzake aanpassing van de refertelijst, waarbij m.n. prioriteit wordt gegeven aan 

de aspecten wonen en verzorging. 

 

5. Advisering ontwerpregelgeving DOP 

(DOC/RC/2015/24.03/12) 

Het comité geeft een principieel positief advies m.b.t. de ontwerpregelgeving 

inzake het tekstvoorstel van BVR houdende de wijziging van diverse bepalingen 

van het BVR van 30 september 2011 betreffende de erkenning en subsidiëring van 

diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van 

personen met een handicap. 

Het comité adviseert evenwel om bij de definitieve tekstopmaak rekening te 

houden met de volgende opmerkingen: 

- Art. 1 (houdende tussenvoeging van een punt 5°/1 in art. 1 van het 

huidige BVR): Het comité wenst het sjabloon ‘ondersteuningsplan 

persoonsvolgende financiering’ in eerste instantie voor nadere bespreking 

voor te leggen aan de Taskforce PVF. 

- Art. 4 (verwijzend naar het te wijzigen art. 11 in het huidige BVR): het 

comité is van oordeel dat een persoon met een handicap die reeds een 

ondersteuningsplan heeft laten opmaken en aansluitend reeds niet-

rechtstreeks toegankelijke hulpverlening ontvangt, de mogelijkheid moet 

hebben om opnieuw een beroep te doen op DOP-begeleiding met het oog 

op de hernieuwing van het ondersteuningsplan, en vraagt om dit expliciet 

juridisch te verankeren. 

- Het comité adviseert om in artikel 11 §1 van het huidige BVR DOP de DOP’s 

te ontslaan van de verplichting dat hen desgevallend een attest inzake 

vermoeden van handicap moet worden voorgelegd, aangezien deze 

voorwaarde ook wordt geschrapt i.f.v. toegang tot rechtstreeks 

toegankelijke hulpverlening. 

- Het comité adviseert om artikel 13, tweede lid van het huidige BVR DOP1 

aan te passen door vermelding van een percentage (i.p.v. een vast aantal) 

niet-gerealiseerde begeleidingen dat in aanmerking moet worden genomen 

i.f.v. de reductie van het aantal personeelspunten, dit naar analogie met 

de regeling die het VAPH toepast in andere werkvormen zoals 

thuisbegeleidingsdiensten. 

 

6. Advisering ontwerpregelgeving Bijstandsorganisaties 

(DOC/RC/2015/24.03/13) 

Het comité geeft een principieel positief advies m.b.t. de ontwerpregelgeving 

inzake het tekstvoorstel van BVR houdende de vergunningsvoorwaarden en de 

subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het 

kader van persoonsvolgende financiering. 

                                                 
1 “Als er honderd begeleidingen minder gepresteerd worden dan het aantal begeleidingen 
dat in de erkenning vermeld wordt, wordt het aantal personeelspunten verminderd naar 
rato van het effectief gepresteerde aantal begeleidingen.” 
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Het comité adviseert evenwel om bij de definitieve tekstopmaak rekening te 

houden met de volgende opmerkingen: 

- Artikel 2 §1, 4° in samenhang met art. 1,5°: Het comité wijst er op dat 

(tot 2020 wanneer het PVF-stelsel zal zijn veralgemeend) in een 

overgangssituatie zou moeten worden voorzien m.b.t. de 

vertegenwoordiging van personen met een handicap die gebruik maken 

van niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning in de raden van bestuur 

van bijstandsorganisaties, aangezien er pas vanaf 2017 ‘budgethouders’ 

conform het PVF-decreet zullen opstarten.   

- Art. 2 §1,7°: Het comité adviseert hiernavolgende herformulering van deze 

bepaling: “de organisatie hangt niet af van organisaties die instaan voor 

de indicatiestelling of organisaties die niet-rechtstreeks toegankelijke zorg 

en ondersteuning aanbieden.” Het comité stelt voor dat het VAPH deze en 

eventuele andere vergunningsvoorwaarden nader zou kunnen 

operationaliseren mits reglementaire verankering van de bevoegdheid van 

het VAPH terzake in onderhavig artikel 2. 

- Art. 3, vierde lid: het comité adviseert de schrapping van dit lid aangezien 

dit geen meerwaarde heeft in onderhavige context. 

- Art. 4: het comité adviseert de opname van de mogelijkheid dat 

bijstandsorganisaties een bijdrage van budgethouders kunnen aanrekenen 

indien de budgethouder nog niet is opgestart. 

- Art. 6, eerste lid: het comité adviseert om de uiterlijke datum voor de 

jaarlijkse rapportering op 1 maart (i.p.v. 1 februari) te brengen. 

- Art. 6, tweede lid: het comité uit een bezorgdheid inzake de mogelijk 

oplopende kosten teneinde te voldoen aan de vereisten inzake 

gegevensuitwisseling (bvb. qua communicatieplatform en administratieve 

inzet), en vraagt om hiermee rekening te houden i.f.v. de - eventuele 

supplementaire - financiering van de bijstandsorganisaties. 

- Art. 7: het comité adviseert het behoud van de bepaling van minimum 500 

budgethouders waarvoor de bijstandsorganisatie jaarlijks taken moet 

vervullen, mits de periode waarbinnen de bijstandsorganisatie hieraan 

dient te voldoen op vijf (i.p.v. drie) jaar wordt gebracht. 

- Art. 9: het comité heeft vandaag geen objectieve basis om een gefundeerd 

concreet cijfer inzake de basissubsidie naar voren te schuiven, maar gaat 

er van uit dat deze – proportioneel met de huidige subsidiëring van de 

budgethoudersverenigingen – zal worden opgetrokken in verhouding tot 

het toegenomen takenpakket.  

 

7. Advisering ontwerpregelgeving Toeleiding niet-rechtstreeks toegankelijke 

ondersteuning 

(DOC/RC/2015/24.03/14) 

Het comité geeft een principieel positief advies m.b.t. de ontwerpregelgeving 

inzake het tekstvoorstel van BVR over de indiening en de afhandeling van een 

vraag naar een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning. 

Het comité adviseert evenwel om bij de definitieve tekstopmaak rekening te 

houden met de volgende opmerkingen: 

- Het comité suggereert om eventueel de titel van het besluit aan te vullen 

met de notie dat het hier gaat om ondersteuning ten behoeve van 

meerderjarige personen met een handicap. 
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- Artikel 5, eerste lid, 5°: Het comité suggereert om te verduidelijken welk 

‘ondersteuningsplan’ in deze bepaling wordt bedoeld, gelet op het 

onderscheid tussen het ‘ondersteuningsplan PVF’ dat als aanvraag geldt 

(conform art. 1, 14° van onderhavig voorontwerp van besluit, en het in te 

voegen art. 1,5°/1 BVR DOP) enerzijds, en het ‘ondersteuningsplan’ 

conform art. 1,5° van het BVR DOP anderzijds. 

- Artikel 20: het comité adviseert om in deze bepaling de ‘objectivering’ te 

specificeren, nl. ‘objectivering van de vraag’. 

- Algemeen: Het comité acht het aangewezen om de – m.n. door DOP, MDT, 

PEC, RPC, VAPH te respecteren -  doorlooptijden te expliciteren m.b.t. de 

diverse processtappen die moeten leiden tot het al dan niet toekennen 

van de ondersteuning. Er moet immers worden vermeden dat het gehele 

proces een onredelijk lange tijd in beslag zou nemen.  

- Algemeen: Het comité vraagt om hem ontwerpbepalingen die worden 

aangepast in het kader van de operationalisering van de principes 

Zorgregie zoals positief geadviseerd door de Taskforce PVF ter advisering 

voor te leggen. 

 

8. Prioritaire actiedomeinen voor het nieuwe actieplan ‘handicap’ 2015 – 

2020 van de Raad van Europa 

(DOC/RC/2015/24.03/15) 

Het Raadgevend Comité neemt akte van het voorstel van de Belgische 

administraties met handicapbevoegdheid inzake de prioritaire actiedomeinen die 

in een nieuw te ontwerpen actieplan ‘handicap’ 2016-2020 van de Raad van 

Europa nader zullen moeten worden uitgewerkt. In afwachting van eventuele 

nadere suggesties die tegen 10 april 2015 zullen worden ingediend, onderschrijft 

het comité - namens de ‘civiele gemeenschap’ die het in Vlaanderen 

vertegenwoordigt - voormelde actiedomeinen mede als prioritair.  

 

Voor de evaluatie van het aflopende actieplan 2006-2015 verwijst het Comité naar 

de eerdere aanbevelingen van het Uitvoeringscomité van de VN bij het eerste 

opgeleverd verslag door België in uitvoering van het VN Verdrag inzake de rechten 

van personen met een handicap. 

 
 
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 


