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 6 oktober 2014 

Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 30-

09-2014. 

 

Geachte heer Van Casteren 

 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap heeft tijdens zijn zitting van 30 september 2014 de hiernavolgende 

adviezen en bekommernissen geformuleerd. Het advies m.b.t. . de Conceptnota 

Implementatie PVF (m.b.t. luik Trap 2) werd u afzonderlijk bezorgd met het 

schrijven d.d. 06-10-2014 met referte 1100/RC/JPVB/gp/14/AdvRC30-09-PVF. 

 

1. Uitvoering begroting en halfjaarlijkse balans 

(DOC/RC/2014/30.09/37) 

Het Raadgevend Comité neemt akte van de balans en resultatenrekeningen en de 

begrotingsuitvoering per 30-06-2014, alsmede van de stand van zaken van de 

begrotingsuitvoering op 22-09-2014. 

Het comité vraagt dat het Bureau van 7 oktober zich zou buigen over de aanpak 

van het VAPH (cf. resp. administratie en adviesstelsel) inzake de 

besparingsmaatregelen (m.b.t. zowel sector als administratie) t.a.v. het politieke 

beleidsniveau.. 

 

2. Jaarlijkse indiening attestering i.f.v. bekomen verhoogd aantal 

dienstencheques 

DOC/RC/2014/30.09/38 

Het comité geeft een gunstig advies m.b.t. het voorstel om de huidige procedure 

te behouden en dus geen mogelijkheid te voorzien dat dit attest rechtstreeks aan 

Sodexo wordt aangeleverd; het verwelkomt wel het engagement van het VAPH om 

het attest ook online verkrijgbaar te stellen (aan persoon met een handicap en 

zijn/haar gebruikersorganisatie) via mijnvaph.  
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3. Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) en berekening combinaties met zorg 

(DOC/RC/2014/30.09/40) 

Het comité geeft een gunstig advies m.b.t. het voorstel om de termijn van 

overgangsmaatregel te verlengen tot de datum van inwerkingtreding van de 

Persoonsvolgende Financiering (PVF); dit teneinde de ongerustheid over nieuwe 

budgetverminderingen weg te werken en omdat in het systeem van PVF de 

combinatieregeling met PAB wegvalt. 
 
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 


