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31 januari 2014 

Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 28-
01-2014. 

Geachte mevrouw Moykens 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap heeft tijdens zijn zitting van 28 januari 2014 de hiernavolgende adviezen 
en bekommernissen geformuleerd. 

1. Rapport Onaangekondigde inspecties (Zorginspectie) 
Het Raadgevend Comité is vragende partij om als raadgevende instantie mee te 
worden betrokken bij de nadere uitwerking door Zorginspectie en het VAPH van 
het nieuwe toetsingskader inzake inspecties. Dit zou de gedragenheid van het 
toetsingskader (i.c. op het vlak van kwaliteit van bestaan) bevorderen met het oog 
op het bieden van maatschappelijk verantwoorde ondersteuning. 

Het comité pleit er alvast voor dat ook gebruikers c.q. hun wettelijke 
vertegenwoordigers systematisch zouden worden bevraagd in het kader van 
inspecties. 

2. Advies m.b.t. samenstelling van de permanente werkgroepen 
(DOC/RC/2014128.01/01 ): 

Conform art. 25 §1 van het huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité, 
wenst het comité de volgende voorstellen te doen inzake de samenstelling van de 
permanente werkgroepen. 

Teneinde de wisselwerking en afstemming tussen de diverse organen van het 
VAPH-adviesstelsel te bevorderen, gaat het Raadgevend Comité akkoord met het 
principe dat het voorzitterschap van de permanente werkgroepen voortaan 
uitgeoefend wordt door een lid van het Bureau, evenals met het principe dat de 
functie van voorzitter voortaan bovenop de door het vorige comité afgesproken 
zetelverdeling komt. De voorzitter is in principe niet stemgerechtigd; slechts 
indien de organisatie waarvan de voorzitter deel uitmaakt de hem toebedeelde 
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zetel niet structureel kan invullen, wordt toegestaan dat de voorzitter mee stemt 
namens zijn/haar organisatie. 

Met het oog op hun aanduiding tot voorzitter wenst het comité de volgende 
voordrachten te formuleren: 

PWG Zorg & Assistentie (Z&A): Diane Serneels 
PWG Inschrijving & Evaluatie (l&E): Jeroen De Weerdt 
PWG Individuele Materiële Bijstand & Universa! Design (IMB&UD): Ingrid 
Borré 
PWG Integrale Jeugdhulpverlening (IJH): Marieken Engelen. 

Het comité adviseert tevens een wijziging van de samenstelling van de PWG Z&A: 
Het terugbrengen van de vertegenwoordiging van de 
budgethoudsverenigingen van 3 tot 2; 
Het verhogen van de vertegenwoordiging van de gebruikers van 3 naar 4. 

Het comité adviseert bovendien de uitbreiding van de samenstelling van de 
permanente werkgroep Inschrijving & Evaluatie, teneinde de opname van een 
vertegenwoordiger namens de DOP·werkvorm mogelijk te maken. 

Het comité wenst ten slotte de volgende voordrachten te formuleren met het oog 
op de aanduiding als lid van de permanente werkgroepen: 

PWG l&E: 
o Marieken Engelen ter vervanging van Nico Van Gaever (VFG) 
o Chris Govaert ter vervanging van Griet Pitteljon (VWV) 
o Kathrine Goffart ter vervanging van Herbert Moenaert (Verwijzers) 

PWG IMB & UD: 
o Reinhart Niesten ter vervanging van Nico Van Gaever (VFG) 

3. Advisering ontwerpregelgeving 
3.1 . Ontwerp van wijzigend PAB-besluit d.d. 15-12-2000 

(DOC/RC/2014/28.01/03.1) 
Het comité formuleert een unaniem positief advies. 

3.2. Ontwerp van wijzigend besluit 'vrij besteedbaar budget i.h.k.v. 
integrale jeugdhulp' d.d. 10-07-2008 (DOC/RC/2014128.01/03.2) 

Het comité formuleert een unaniem positief advies. 

3.3. Ontwerp van BVR tot wijziging van de MB's van 24-04-1973 en van 18-
06-1975 (houdende aanpassing functiecodes master en bachelor) 
(DOC/RC/2014/28.01/03.3) 

Het comité formuleert een unaniem positief advies. 

3.4. Ontwerp van wijzigend MB 25-10-2013 houdende bepaling van de 
gevallen waarin de diensten Ondersteuningsplan begeleiding mogen 
verstrekken aan personen met een handicap die al ondersteuning 
krijgen van voorzieningen en diensten, erkend en gesubsidieerd door 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(DOC/RC/2014/28. 01/03. 4) 

Het Raadgevend comité geeft een gunstig advies m.b.t. dit ontwerp van 
ministerieel besluit. Het raadgevend comité benadrukt hierbij twee elementen: 
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deze maatregel leidt niet tot de terbeschikkingstelling van bijkomende 
middelen ten behoeve van de diensten Ondersteuningsplan; 
dit positief advies mag niet begrepen worden als een beoordeling van de 
huidige werking van de diensten Ondersteuningsplan. 

3.5. Ontwerp van programmatiebesluit Residentiële sector (wijzigend BVR 
28-04-1993) (DOC/RC/2014128.01/03.5) 

Het Raadgevend comité geeft een unaniem positief advies. 

3.6. Ontwerp van· wijzigend Inschrijvingsbesluit d.d 24-07-1991 
(aanpassing financiering MDT's) (DOC/RC/2014128.01/03.6) 

Het Raadgevend comité geeft een unaniem positief advies. 

4. Zorgregie: handtekenplicht (DOC/RC/2014/28.01105 en 
INF/RC/2014128.01/13) 

Het Raadgevend comité staat positief tegenover deze maatregel. Het comité is de 
mening toegedaan dat gebruikers optimaal moeten worden geïnformeerd opdat 
zijzelf de regie over hun leven en ondersteuning in handen kunnen nemen. In dit 
kader vraagt het comité blijvende aandacht voor de ondersteuning van minder 
mondige gebruikers. 

Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de 
Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 


