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Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 29-11-
2016. 

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap heeft tijdens zijn zitting van 29 november 2016 de hiernavolgende 
adviezen en bezorgdheden geformuleerd.  

1. Voordracht ondervoorzitter Raadgevend Comité bij het VAPH en 
voorzitter PWG Inschrijving en Evaluatie 
DOC/RC/2016/29.11/42 

Het Raadgevend Comité draagt unaniem mevrouw Sophie Beyers bij de minister 
voor als ondervoorzitter van het Raadgevend Comité bij het VAPH conform art. 5 

BVR 19-07-2007.  
Het comité adviseert de leidend ambtenaar unaniem om mevrouw Sophie Beyers 
aan te stellen als voorzitter van de permanente werkgroep Inschrijving & Evaluatie. 

2. Voorstel herstructurering adviesstelsel VAPH 
DOC/RC/2016/29.11/56 

Krachtens art. 25§1 van het huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité 
gaat het comité principieel akkoord met de nieuwe indeling en samenstelling van 
de permanente werkgroepen conform het in de nota beschreven voorstel. M.b.t. 
de nadere concretisering, voor te bereiden door het Bureau van 6 december, 
menen we dat de volgende aandachtspunten dienen te worden meegenomen: 

- de opportuniteit van de vertegenwoordiging van bijstandsorganisaties in 
de Permanente Werkgroep Minderjarigen; 



 

 

- de afdoende numerieke vertegenwoordiging van de gebruikers in de resp. werkgroepen; 
- de intersectorale vertegenwoordiging in de resp. werkgroepen. 

3. Nota Combinatieregel (PVB en niet rechtstreeks toegankelijke hulp buiten het VAPH) 
DOC/RC/2016/29.11/43 

Het Raadgevend Comité wenst de advisering van een aantal aspecten van de nota uit te stellen tot de 
zitting van 20 december 2016 op basis van nader uit te werken  voorstellen. 

Het comité onderschrijft alvast het algemene uitgangspunt   dat dubbele subsidiëring in principe moet 
worden vermeden. 

Het comité brengt tevens positief advies uit m.b.t. het luik ‘gebruik van pleegzorg voor volwassen personen 
met een handicap’, waarbij ingeval van gebruik pleegzorg geen combinatieregel wordt toegepast op de 
inzet van het PVB. 

Het comité geeft eveneens een positief advies m.b.t. het principe dat binnen WVG erkende voorzieningen 
een aanvraag moeten kunnen indienen om, conform de bepalingen van het BVR Vergunnen, een door het 
VAPH  vergunde zorgaanbieder te worden (punt 3.1 van de nota). 

M.b.t. het luik ‘assistentiewoningen’ (punt 3.3 van de nota) adviseert het comité dat het PVB toch zou 
kunnen gebruikt worden om een deel van de dagprijs (nl. voor het luik ‘permanentie’) te betalen, mits de 
organisatie een gescheiden factuur permanentie/woonkost kan neerleggen. Indien de organisatie geen 
transparantie terzake kan realiseren, kan het PVB niet worden ingezet voor betaling van de dagprijs. 

Het comité adviseert om hetzelfde principe te hanteren m.b.t. de ‘centra voor herstelverblijf’ (punt 3.4 van 
de nota): indien de factuur van herstelverblijf duidelijk onderscheid maakt tussen de kosten voor zorg en 
ondersteuning (a), medisch- en paramedische kosten (b) en woon- en leefkosten, dan kunnen de kosten 
van (a) betaald worden vanuit het PVB. 

4. Advisering wijzigend Kwaliteits- en erkenningsbesluit 04-02-2011 
DOC/RC/2016/29.11/45 

Het comité brengt een unaniem positief advies uit m.b.t. de voorliggende tekst  van ontwerpregelgeving 
terzake. 

5. Advisering wijzigend BVR thuisbegeleidingsdiensten en BVR RTH 
DOC/RC/2016/29.11/47 

Het comité brengt een unaniem positief advies uit m.b.t. de voorliggende tekst  van ontwerpregelgeving 
terzake. 

6. Advisering OBVR Verdeling middelen nRTH 
DOC/RC/2016/29.11/52 

Het comité brengt een unaniem positief advies uit m.b.t. de voorliggende tekst  van ontwerpregelgeving 
terzake.  



 

 

 

7. Advisering MB Verdeling middelen budgetten nRTH 
DOC/RC/2016/29.11/53 

Het comité brengt een unaniem positief advies uit m.b.t. de voorliggende tekst  van ontwerpregelgeving 
terzake. 

8. Advisering MB Verdeling middelen minder- en meerderjarigen 2017 
DOC/RC/2016/29.11/54 

Het comité brengt een unaniem positief advies uit m.b.t. de voorliggende tekst van ontwerpregelgeving 
terzake. 

9. Advisering MB Zorgcontinuïteit 
DOC/RC/2016/29.11/55 

Het comité brengt een unaniem positief advies uit m.b.t. de voorliggende tekst  van ontwerpregelgeving 
terzake. Het vraagt evenwel aandacht voor specifieke doelgroepen minderjarige gebruikers ZiN die  uit het 
MFC uitstromen vooraleer zij de leeftijd hebben bereikt waarop de maatregel zorgcontinuïteit conform art. 
4, eerste lid zou gelden (cf. in 2017 vóór hun 23e jaar), maar die toch nood blijven hebben aan 
doorgedreven ondersteuning.  

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 

 


