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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 20-12-2016. 

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn 
zitting van 20 december 2016 de hiernavolgende adviezen en bezorgdheden geformuleerd.  

1. Advisering OBVR kwetsbare jongvolwassenen in MFC 
DOC/RC/2016/20.12/59 

Het comité geeft een principieel positief advies m.b.t. de voorliggende tekst van ontwerpregelgeving 
terzake, op voorwaarde dat de mogelijkheid van verblijf tot 25 jaar behouden moet kunnen blijven. 

Het comité herinnert tevens aan de bezorgdheid, reeds geformuleerd tijdens zij zitting d.d. 25 oktober 2016 
n.a.v. de bespreking van het Uitbreidingsbeleid 20171. In het bijzonder zouden de bij onderhavig besluit 
voorziene maatregelen niet tot gevolg mogen hebben dat de extra middelen, door Jongerenwelzijn ter 
beschikking gesteld in het kader van ondersteuning door intersectorale netwerken, voor de betrokken 
minderjarigen zouden wegvallen.  

2. Advisering OBVR over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap 
met dringende noden (inzet PVC minderjarigen als PAB minderjarigen)  
DOC/RC/2016/20.12/60 

Op één lid na dat zich principieel wenst te onthouden van advisering, geeft het comité een principieel 
positief advies m.b.t. de voorliggende tekst van ontwerpregelgeving terzake, op voorwaarde dat 
minderjarige personen met een handicap die gebruik wensen te maken van de voorziene mogelijkheid van 
inzet PVC als PAB, op geen enkele manier zouden worden benadeeld t.o.v. hun huidige situatie, hetgeen 
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 “Het comité vraagt om bij de concrete uitwerking van de zorgcontinuïteit minderjarigen – meerderjarigen  

bijzondere aandacht te hebben voor jongvolwassenen met complexe multiproblematiek die worden opgevangen 
binnen intersectorale zorgnetwerken.” 



o.a. inhoudt dat de huidige combinatiemogelijkheden mogelijk zouden moeten blijven. Het comité verzoekt 
de administratie om een haalbare oplossing m.b.t. de modaliteiten terzake uit te werken die niet te veel 
zou afwijken van de thans geldende regelingen. Het comité beklemtoont ook dat de onderhavige regeling 
geen voorafspiegeling mag behelzen m.b.t. de definitieve regeling, uit te werken in het kader van PVF 
Minderjarigen. 

3. Advisering OBVR over de erkenning van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met 
een handicap in de gevangenis en van units voor geïnterneerden  
DOC/RC/2016/20.12/61 

Het Raadgevend Comité geeft een principieel positief advies m.b.t. de voorliggende tekst van 
ontwerpregelgeving terzake, op voorwaarde dat consequent éénzelfde betoelagingssysteem zou worden 
gehanteerd m.b.t. de projecten in gevangenissen, de units voor geïnterneerden en de ODB-units (zie het 
OBVR onder punt 4 infa). Het comité acht het duidelijkheid essentieel omtrent de juiste bestemming van de 
middelen (cf. resp. personeel en werking), en adviseert het erkennen in personeelspunten en 
werkingskosten per erkend punt. 

Het comité beklemtoont tevens het essentiële belang van collectief overleg ingeval van de eventuele 
omzetting vaneen deel van de  personeelspunten naar werkingsmiddelen. 

4. Advisering OBVR ODB-units  
DOC/RC/2016/20.12/62 

Het advies van het comité terzake is identiek aan dat m.b.t. punt 3 supra. 

5. Advisering wijzigend Transitiebesluit Zorg in Natura 
DOC/RC/2016/20.12/63 

Het comité geeft een principieel positief advies m.b.t. de voorliggende tekst van ontwerpregelgeving 
terzake (status: principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 09-12-2016), met 7 stemmen vóór, 
5 tegen en 4 onthoudingen. 

6. Advies PWG IJH m.b.t. Rapport ‘Onderzoek naar de validiteit van het Izika- en Iziik-instrument voor 
de doelgroep kinderen en jongeren met een handicap’ (Odisee) 
DOC/RC/2016/20.12/64 

Het Raadgevend Comité onderschrijft het advies van de permanente werkgroep IJH dat zich aansluit bij de 
conclusies van het onderzoek van Dr. Van Puyenbroeck dat er voorlopig nog onvoldoende aanwijzingen zijn 
voor een valide gebruik van IZIKA en IZIIK-instrument in de context van het bepalen van het niveau van 
zorgintensiteit voor kinderen/jongeren met een handicap. 

Met voormelde permanente werkgroep beklemtoont ook het comité het belang van het meenemen van de 
context als variabele binnen de ontwikkeling van PVF voor minderjarigen. Hoe de context kan meegenomen 
worden en wanneer is een belangrijke vraag om uit te zoeken binnen de taskforce PVF minderjarigen.   



7. Herstructurering adviesstelsel VAPH  
DOC/RC/2016/20.12/57 

Het Raadgevend Comité gaat akkoord met de in de nota voorgestelde principiële samenstelling van en de 
onderlinge verhoudingen binnen elke permanente groep, mits de vertegenwoordiging van de 
gebruikersgeleiding binnen de permanente werkgroep wordt opgetrokken van 4 naar 6. 

Het Raadgevend Comité gaat akkoord met de wijze waarop de voordrachten van de kandidaten moeten 
worden ingediend (i.c. welke organisaties moeten worden aangeschreven terzake), mits ook het VGPH zou 
worden aangeschreven m.b.t. de voordrachten voor de vertegenwoordigers namens de gebruikersgeleding 
in de permanente werkgroep Financiering & Besteding. 

8. Voordrachten vervanging PWG IMB en invulling PWG IJH 
DOC/RC/2016/20.12/58 

Mede gelet op het positief advies van het Bureau verleent het comité een gunstig advies aan de 
administrateur-generaal met het oog op: 

- de aanstelling m.i.v. 09-12-2016 van de heer Hannes De Durpel als lid namens Fevlado als 
deskundige in de PWG IMB ter vervanging van mevrouw Kim Van de Perre. 

- de aanstelling m.i.v. 05-12-2016 van mevrouw Annelies Verhaegen en mevrouw Lotte Barnard als 
leden namens de verwijzersgeleding in de PWG IJH ter vervanging van mevrouw Goffart en de heer 
Bouckaert. 

9. Variapunt: Transitie ZiN: termijn ondertekening overeenkomsten cliënt en aanbieder 

Het comité adviseert om de periode waarbinnen de dienstverleningsovereenkomsten moeten worden 
afgesloten tussen de vergunde zorgaanbieders en de cliënten die wensen te blijven ondersteund worden 
door hun huidige aanbieder, te verlengen van 31 maart 20172 tot 30 april 2017, teneinde het proces 
terzake op een kwaliteitsvolle wijze mogelijk te maken.  

 

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 
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 Zie o.a. omzendbrief Stand van zaken transitie zorg in natura d.d. 23-09-2016 


