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Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 26-
01-2016. 
 
Geachte heer Van Casteren 
 
Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap heeft tijdens zijn zitting van 26 januari 2016 de hiernavolgende adviezen 
en bekommernissen geformuleerd.  
 
1. Begroting 2016 

DOC/RC/2016/26.01/01 
Het comité heeft akte genomen van de Begroting 2016, en wenst terzake twee 
bekommernissen te formuleren:  
- Het comité vraagt enerzijds dat de budgettaire evolutie inzake de respectieve 

opvang- en ondersteuningsvormen van personen met een handicap in kaart zou 
worden gebracht. Aldus kan in meerjarenperspectief worden nagegaan in 
hoeverre aan de bedoeling van art. 19 van het VN-Verdrag inzake de 
bevordering van inclusief wonen tegemoet wordt gekomen. 

- Anderzijds dringt het comité er op aan dat de 20% aanvullende 
investeringssubsidies ter beschikking zouden blijven gesteld worden ten 
behoeve van de Vipa-dossiers waaraan in 2016 hetzij de vorige jaren een 
Principieel Akkoord wordt c.q. werd toegekend. Dit komt neer op de vraag om 
het BVR 28-05-2004 houdende de toekenning van subsidies, afkomstig van de 
aan de Vlaamse Gemeenschap toebedeelde winst van de Nationale Loterij, aan 
het VAPH (zoals gewijzigd), ook nog in 2016 te blijven toepassen m.b.t. de 
aanvullende investeringssubsidies. 

 
2. Jaarlijks Ondernemingsplan 2016 

DOC/RC/2016/26.01/02 
Het comité geeft principieel positief advies m.b.t. het ontwerp van 
Ondernemingsplan 2016. Het comité vraagt dat het monitoringsysteem van het 
VAPH zou toelaten om stelselmatig te evalueren in hoeverre tegemoet wordt 
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gekomen aan de doelstelling van de Perspectiefnota 2020 om de zorggarantie voor 
personen met de grootste ondersteuningsnood te realiseren. 
 
3. PVF: stand van zaken 
Het comité vraagt aandacht voor een parallel verloop van de communicatie-
inspanningen m.b.t. PVF ten behoeve van gebruikers enerzijds en van de 
professionals (i.h.b. MDT’s, DOP’s, bijstandsorganisaties, diensten en 
voorzieningen) anderzijds; dit moet de sector mede in staat stellen om eventuele 
vragen terzake vanwege hun cliënten adequaat te beantwoorden.  
 
4. Adviesstelsel: voordrachten  

DOC/RC/2016/26.01/04 
Het comité stelt mevrouw Anita Cautaers aan als lid van het Bureau namens de 
voorzieningengeleding, en verleent een gunstig advies aan de leidend ambtenaar 
m.b.t. de aanstelling van: 
- de heer Bert Van Rumst als voorzitter van de permanente werkgroep IJH; 
- mevrouw Marieken Engelen als voorzitter van de permanente werkgroep 
Inschrijving & Evaluatie (I&E); 
- mevrouw Dana Dehaseleer als lid binnen de gebruikersgeleding van de PWG IJH 
namens het VGPH ter vervanging van mevrouw Lut Anseeuw; 
- mevrouw Hilde Verstricht als lid binnen de voorzieningengeleding van de PWG 
I&E namens het Vlaams Welzijnsverbond (VWV) ter vervanging van mevrouw F. De 
Langhe; 
- mevrouw Evelien Devriese als lid binnen de voorzieningengeleding van de PWG 
Zorg & Assistentie namens het VWV ter vervanging van de heer R. Jonckheere. 
 
5. Nota ‘Transitie van de zorgregie naar de regie i.h.k.v. de implementatie 

van de persoonsvolgende financiering’ 
INF/RC/2016/26.01/02 

Het comité heeft vragen bij de haalbaarheid van de aan de contactpersonen 
zorgregie gestelde vraag om vóór 1 april 2016 de zorgvragen in de CRZ te 
actualiseren in samenspraak met de cliënt. Het comité stelt voor dat de 
administratie bekijkt of de vooropgestelde periode eventueel (bijvoorbeeld  met 1 
maand) verlengd kan worden.  
 
6. BVR 27-11-2015 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van een 

bedrag voor bewijsbare uitgaven en een bedrag voor niet-bewijsbare 
uitgaven i.h.k.v. de toepassing van het cumulverbod en de verschilregel 
INF/RC/2016/26.01/04.3 

Het comité vraagt aandacht voor de communicatie aan de VAPH-sector m.b.t. de 
inhoud en gevolgen van de betrokken regelgeving, bvb. via omzendbrief. 
 
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 
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