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Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 31-05-
2016. 

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft 

tijdens zijn zitting van 31 mei 2016 de hiernavolgende adviezen geformuleerd.  

1. Begrotingsaanpassing 2016 

DOC/RC/2016/31.05/22 

Het comité stemt in met de begrotingsaanpassingen 2016 naar aanleiding van de 

Begrotingscontrole. 

2. Psychiatrie en de sector Geestelijke Gezondheidszorg: impact persoonsvolgende 

financiering 

DOC/RC/2016/31.05/19 

Het Raadgevend Comité wenst vooreerst het belang van de uitvoering van een inclusieve 

beleidsvisie m.b.t. personen met een handicap, dat het uitgangspunt voor zowel het VN-

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap als het Perspectiefplan 2020 

vormt, te beklemtonen.  

In deze optiek is het comité van mening dat consequent moet worden vastgehouden aan 

de definitie van ‘handicap’ conform het oprichtingsdecreet van het VAPH en het VN-

Verdrag. Dit impliceert dat geen enkele categorie van personen die voldoet aan deze 

definitie, mag worden uitgesloten van het recht op zorg en ondersteuning (in casu niet-

rechtstreeks toegankelijke hulp). Principieel acht het comité de uitsluiting van personen 
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met een primaire of enkelvoudige psychiatrische problematiek derhalve onverdedigbaar, en onderschrijft het comité 

de noodzaak om een duurzame en structurele oplossing uit te werken voor de ondersteuningsvragen van personen 

met een psychiatrische problematiek (cf. de ‘lange termijnstrategie’ conform punt 2.2 van de nota). Deze structurele 

oplossing kan echter niet worden gerealiseerd zonder de terbeschikkingstelling van de nodige bijkomende middelen. 

Het comité is de mening toegedaan dat een structurele oplossing, d.w.z. een systeem van persoonsvolgende 

financiering voor alle chronische zorg in Vlaanderen reeds tegen 2018 (veeleer dan tegen 2020) zou moeten worden 

uitgetekend; hiertoe adviseert het comité dat de gesprekken met de andere betrokken sectoren en actoren zo spoedig 

mogelijk zouden opstarten. Met het oog op de uitwerking van deze structurele oplossing onderschrijft het comité 

eveneens het belang van monitoring n.a.v. de invoering van het PVF-stelsel (cf. profielen aanvragers, aard van de 

vragen,…) teneinde de scope van de betrokken categorieën en hun noden zorgvuldig in kaart te brengen. 

Op korte termijn is het comité van oordeel dat de situatie van vóór 1 april 2016 tijdelijk moet worden ‘bevroren’, 

waardoor alvast de huidige VAPH-ondersteuning gegarandeerd blijft voor personen met meervoudige problematiek 

(bvb. de cliënten dubbeldiagnose). Het comité kan enkel in het korte termijn voorstel meegaan indien de toegang van 

personen die vandaag toegelaten zijn in het VAPH, behouden blijft. 

Voor het overige kan het comité de nota positief adviseren. 

3. Ontwerp van BVR projectsubsidies 

DOC/RC/2016/31.05/23 

Het comité verstrekt een unaniem positief advies m.b.t. de voorliggende tekst.  

4. Reconversie NRTJ- RTJ voor MFC’s 

DOC/RC/2016/31.05/24 

Het comité verstrekt een unaniem positief advies m.b.t. de in de nota voorgestelde modaliteiten. 

5. Adviesstelsel VAPH: voordrachten m.b.t. lidmaatschap permanente werkgroepen 

DOC/RC/2016/31.05/20 

Het Raadgevend Comité verleent de leidend ambtenaar een gunstig advies m.b.t. de aanstelling van: 

- mevrouw Veerle Van den Eede als lid binnen de gebruikersgeleding van de PWG ‘Inschrijving en Evaluatie’ 

namens VFG ter vervanging van mevrouw Annelies Weytjens; 

- de heer Reinhart Niesten als lid binnen de gebruikersgeleding van de PWG ‘IJH’ namens VFG ter vervanging 

van mevrouw Marieken Engelen; 

- mevrouw Marieken Engelen als lid van de permanente werkgroepen ‘Inschrijving en Evaluatie’ en ‘IMB en 

UD’ binnen de verwijzersgeleding ter vervanging van mevrouw Maaike Geryl. 

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 


