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Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 25-10-
2016 m.b.t. de nota ‘Uitbreidingsbeleid 2017 en Beschikbare middelen en 
besteding van persoonsvolgende budgetten meerderjarigen in 2017’ 

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap heeft tijdens zijn zitting van 25 oktober 2016 het hiernavolgende advies 
uitgebracht m.b.t. in rand vermelde aangelegenheid1.  

Het raadgevend comité apprecieert de grote financiële injectie die de Vlaamse 
Regering wil doen in functie van de ondersteuning van personen met een 
handicap, en dit  in economisch en budgettair moeilijke tijden. 

Het Raadgevend Comité verleent een globaal positief advies m.b.t. de voorliggende 
nota, mits rekening wordt gehouden met de volgende keuze: 

M.b.t. punt 1.2.3 Verdeling minderjarigen-meerderjarigen en punt 2. Inzet 
middelen nRTH minderjarigen: Het comité geeft op één lid na een positief advies 
m.b.t. de verdeelsleutel 10/90 op voorwaarde dat de middelen uitbreidingsbeleid 
nRTH minderjarigen (resterend na de inspanningen voor GES+ en IPH) volledig 
worden ingezet voor de terbeschikkingstelling van nieuwe PAB’s, dit gelet op de 
vele plaatsen die vrijkomen binnen de zorg in natura, m.n. de MFC’s bij de 
minderjarigen. 
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Daarnaast wenst het comité nog de volgende bekommernissen te formuleren: 
 

- Inzake punt 1.1 RTH: I.h.k.v. de door hun te adviseren verdeling van de middelen RTH, suggereert 
het comité dat de ROG’s en IROJ’s bij hun afwegingen terzake ook rekening zouden houden met de 
bekommernis om voldoende capaciteit te blijven voorzien teneinde de begeleiding te kunnen 
verzekeren van de (kwetsbare) groep personen met een handicap die vrijwillig zijn overgestapt van 
nRTH naar BOB, maar niettemin nog nood blijven hebben aan combinatie met RTH-ondersteuning.  
 

- Inzake punt 4.7 Continuïteit minderjarigen – meerderjarigen: Het comité vraagt om bij de concrete 
uitwerking van de zorgcontinuïteit minderjarigen – meerderjarigen  bijzondere aandacht te hebben 
voor jongvolwassenen met complexe multiproblematiek die worden opgevangen binnen 
intersectorale zorgnetwerken. Tevens wenst het comité te benadrukken dat het niet de bedoeling 
kan zijn dat overgang minderjarigen meerderjarigen een verplichting wordt voor de leeftijd van 25.  
 

- Inzake punt 4.9 Regionale verdeling: Het comité gaat voor 2017 akkoord met het in de nota 
vervatte voorstel houdende provinciale verdeling van de middelen. Het comité neemt zich voor in 
de loop van 2017 grondig te onderzoeken  wat de effecten zijn van deze provinciale verdeling en of 
er vanaf 2018 gewerkt kan worden met een alternatieve verdeling (bvb. Vlaams).  
 

- Het comité vraagt om op zeer regelmatige tijdstippen inzage te krijgen in de monitoring die het 
VAPH opzet om de inschattingen in deze nota op te volgen.  
 

- Het comité beklemtoont de noodzaak van een goede monitoring van de relevante indicatoren i.f.v. 
de bijsturing van de langetermijnplanning (cf. qua wijze van tegemoetkoming aan de behoeften op 
macroniveau en qua macrobudgettaire inschatting) i.h.k.v. de volgende Meerjarenanalyse (op te 
maken in 2018). Dit impliceert dat bvb. niet enkel de wijze van budgetinzet moet gemonitord 
worden, maar dat ook de ruimere effecten van de systeemverschuiving dat het PVF-stelsel 
impliceert zouden moeten kunnen gecapteerd worden. Het comité suggereert om dit tijdig voor te 
bereiden met de relevante actoren. 

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 

 


