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Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 27-09-
2016. 

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap heeft tijdens zijn zitting van 27 september 2016 de hiernavolgende 
adviezen en bezorgdheden geformuleerd.  

1. Visienota SAR WGG “Nieuw professionalisme in zorg en ondersteuning 
als opgave voor de toekomst” 
DOC/RC/2016/27.09/29 

Het Raadgevend Comité dankt de SAR WGG voor onderhavige sectoroverstijgende 
visienota en voor de intentie om deze nader uit te werken.  

Het comité suggereert daarbij om het model van Schalock te hanteren als 
conceptueel kader inzake kwaliteit van bestaan. Verwijzend naar de VN-Conventie 
verwijst het comité in dit verband op het belang van ervaringsdeskundigheid; het 
uitgaan van de individuele gebruiker zodat deze zelf de keuze kan maken omtrent 
de geëigende ondersteuning, draagt in sterke mate bij tot diens kwaliteit van 
bestaan.  

Het comité wijst ook op het model van de concentrische cirkels om de persoon 
centraal te stellen i.f.v. de organisatie van gespecialiseerde zorg en de hiervoor 
vereiste competenties, waarbij professionalisme niet noodzakelijk hoeft samen te 
gaan met vormen van bezoldigde statuten. 

Het comité verheugt zich over het feit dat het concept van persoonsvolgende 
financiering dat in de sector personen met een handicap is ingevoerd thans ook 



 

 

door andere domeinen wordt overwogen als model voor de toekomstige financiering van chronische zorg 
(m.n. in de psychiatrie en ouderenzorg). De nota biedt alvast een breder kader i.h.k.v. de monitoring van de 
effecten van persoonsvolgende financiering, zodat kan worden nagegaan of de beoogde doelstellingen 
worden bereikt. 

2. Uitvoering Begroting en Halfjaarlijkse balans 
A Balans en resultatenrekening per 30-6-2016 
B Begrotingsuitvoering per 30-6-2016 
DOC/RC/2016/27.09/37 

Het comité neemt akte van de halfjaarlijkse balans en resultatenrekening per 30 juni 2016, van definitieve 
situatie van de begrotingsuitvoering per 30 juni 2016 en van de voorlopige situatie van de 
begrotingsuitvoering per 31 augustus 2016 (telkens afgezet tegenover het eerste Bijblad 2016, 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 08-07-2016). 

3. Stand van zaken Implementatie PVF 

Het comité uit zijn bezorgdheden m.b.t. de volgende aangelegenheden: 

- Het comité vraagt om op de zitting van oktober de operationalisering te kunnen adviseren van het 
solidariteitsmechanisme teneinde aan beperkte/tijdelijke meervragen i.f.v. weekendopvang 
tegemoet te kunnen komen (via een bepaling op te nemen in het aan te passen Kwaliteitsbesluit 
04-02-2011). 

- Het comité vraagt dat op korte termijn juridische duidelijkheid (cf. eventueel via decretale 
aanpassing) wordt gecreëerd inzake het toepassingsgebied van Zorg- en Bijstandsdecreet op de 
dienstverlening geboden in uitvoering van het PVF-decreet, zodat de thans geldende modaliteiten 
terzake ook in de toekomst behouden zouden blijven. 

- Het comité suggereert dat nu reeds een perspectief zou worden geboden m.b.t. welke doelgroepen 
vanaf 2019 aan bod zullen komen voor BOB. Dit moet vermijden dat mensen nu al massaal de 
procedure PVF opstarten teneinde te anticiperen op eventuele toekomstige wachtlijsten nRTH. Dit 
zou dan ook een overbevraging van DOP’s en MDT’s op korte termijn moeten voorkomen. 

- Het comité vraagt tevens duidelijkheid op korte termijn m.b.t. de operationalisering van (de 
transitie) inzake het stelsel van woon- en leefkosten. 

- Het comité vraagt dat de administratie haar uitnodigingsbrieven aan aanvragers die hun aanvraag 
persoonlijk wensen toe te lichten op de Regionale Prioriteitencommissie 3à 4 weken op voorhand 
te versturen naar analogie met de geplogenheid bij de Heroverwegingscommisie. 

- Het comité acht het aangewezen dat de HOC, ingeval van behandeling van een beroep tegen een 
nieuwe prioritering door de RPC of tegen de niet-toekenning van Noodsituatie, zicht zou hebben op 
de actuele prioriteitengroep waarin de persoon met een handicap zich bevindt. Het comité vraagt 
de administratie om dit dringend te bekijken in het belang van de gebruiker. 
  



 

 

4. Stand van zaken communicatie-initiatieven PVF 

Het Comité suggereert om desgevallend, naast de infosessies ‘Starten met uw PVB’ die in oktober en 
november plaatsvinden, in het voorjaar van 2017 eventuele specifieke infosessies te organiseren t.b.v. 
budgethouders die collectief worden ondersteund teneinde hen nader  te informeren over de 
keuzemogelijkheden die de omslag naar het PVF-stelsel impliceert. 

5. Advisering Voorontwerp van BVR houdende aanpassingen aan het BVR 15-06-1994 betreffende het 
beheer van gelden of goederen van personen met een handicap door beheerders of personeelsleden 
van voorzieningen 
DOC/RC/2016/27.09/32 

Het comité geeft een principieel gunstig advies m.b.t. het voorliggend tekstvoorstel, maar verzoekt de 
administratie om ook het advies van Unia m.b.t. onderhavig voorstel in te winnen. 

6. Advisering Voorontwerp van BVR over de toekenning van subsidies aan multidisciplinaire 
teams  voor controle afnames van het zorgzwaarte-instrument  
DOC/RC/2016/27.09/34 

Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. het voorliggend tekstvoorstel.  

7. Advisering Voorontwerp van BVR houdende de toekenning van een aanvullende subsidie voor 
investeringen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
DOC/RC/2016/27.09/35 

Het comité verleent een voorwaardelijk positief advies m.b.t. de voorgestelde maatregel houdende 
uitdoving van onderhavige aanvullende investeringssubsidies. Het comité wenst immers kennis te nemen 
van de door de Werkgroep Vipa-PVF uitgewerkte ‘Conceptnota Vipa-PVF’, en dit te toetsen aan zijn 
bezorgdheden inzake het toekomstige betoelagingssysteem met het oog op tegemoetkoming aan de 
toegankelijkheidsnoden van personen met een handicap in diverse settings, en dit conform art. 19 van de 
VN-conventie.  

8. Samenstelling en huishoudelijk reglement van de beoordelingscommissie binnen het nieuw systeem 
van projectsubsidiëring: voorstel van aanpak 
DOC/BUR/2016/27.09/36 

Het Raadgevend Comité geeft een gunstig advies m.b.t. het in de nota opgenomen voorstel inzake de 
oproep voor de leden van de beoordelingscommissie. 

Conform art. 7 §1, tweede lid van het op 23-09-2016principieel goedgekeurde projectsubsidiebesluit kan de 
minister, afhankelijk van de oproep tot inschrijving voor de toekenning van bijzondere subsidies, twee 
bijkomende leden aanduiden. Het comité adviseert dat deze bijkomende leden niet zouden worden geput 
uit de geledingen opgesomd in art. 7 §1, eerste lid, 1° t.e.m. 5°.  



 

 

 

9. BBC: voordracht plaatsvervangend lid 
DOC/RC/2016/27.09/31 

Het Raadgevend Comité draagt, conform artikel 31,§2 van het IMB-besluit 13-07-2001, de kandidatuur van 
de heer Reinhart Niesten aan de minister voor als plaatsvervangend lid van de BBC ter vervanging van 
mevrouw Maaike Geryl. 

10. Adviesstelsel VAPH: voordrachten vervangingen PWG Z&A  
DOC/RC/2016/27.09/33 

Het Raadgevend Comité verleent een gunstig advies aan de leidend ambtenaar met het oog op de 
aanstelling m.i.v. 13-09-2016 van: 

- Sophie Beyers als lid namens VFG binnen de gebruikersgeleding van de PWG Z&A ter 
vervanging van Eddy Schelfhout m.i.v. 13 september 2016; 

- Lotte Barnard als lid namens de verwijzersgeleding van de PWG Z&A ter vervanging van Katja 
Van Eester. 

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 

 


