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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 21-02-2017. 

 
 

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn 
zitting van 21 februari 2017 de hiernavolgende adviezen en bezorgdheden geformuleerd.  

1. Nota PWG Regie m.b.t. de toekomstige rol ROG (‘Naar een vernieuwd regionaal overlegnetwerk voor 
personen met een handicap: ROG 2.0’) 
DOC/RC/2017/21.02/05 

Het comité heeft akte genomen van  de voorliggende nota, en wenst daarbij de volgende bekommernissen 
en aandachtspunten te formuleren: 

- M.b.t. onthaal/oriëntering (punt 3.1) is het comité van oordeel dat rekening zal moeten gehouden 
worden met de ontwikkelingen inzake het Geïntegreerd Breed Onthaal.  
Een punctueel aandachtspunt behelst de bekommernis dat ook de gebruikersorganisaties van 
personen met een handicap moeten worden opgenomen in de opsomming rond het reeds 
bestaande laagdrempelige aanbod terzake (cf. de laatste zin onder punt 3.1 van de nota). 
 

- Het comité is het erover eens dat er nood blijft aan collectief bemiddelingsoverleg (punt 4.1). Het 
beklemtoont het belang van de collectieve verantwoordelijkheid van alle stakeholders met het oog 
op de realisatie van de gepaste ondersteuning, inzonderheid m.b.t. complexe dossiers. Om deze 
kernopdracht optimaal te kunnen realiseren, is een gedegen detectie van alle zorgvragen en -
noden een essentiële voorwaarde, waarbij niet louter van een handicapspecifieke invalshoek zou 
mogen worden uitgegaan. Inzake de concrete organisatiestructuur van het toekomstige 
bemiddelingsoverleg zijn meerdere pistes denkbaar, en wenst het comité zich nog niet eenduidig 
uit te spreken. Voor welke concrete formule ook wordt gekozen, is het essentieel dat intersectorale 
netwerken hierin moeten betrokken worden. 
 



- Volgens het comité vormen afstemming (punt 4.2) en planning (punt 4.3) veeleer beleidsaspecten, 
waarbij regionale input vereist is voor besluitvorming op het niveau van de Vlaamse overheid. Dit 
sluit echter niet uit dat ook op regionaal niveau overleg aangewezen blijft, o.m. inzake het opvullen 
van lacunes en vermijden van overlap qua regionaal ondersteuningsaanbod. Om voormelde 
lacunes te kunnen opvullen is het een essentiële randvoorwaarde dat er afdoende inzicht wordt 
bekomen inzake de specifieke vragen en noden van personen met een handicap. 
 

- Het comité vraagt ook om de specificiteit van het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg 
(BROG)te blijven respecteren; het is van belang dat het BROG ook in de toekomst 
vertegenwoordigd blijft in het ROG Vlaams-Brabant en Brussel.  
 

- Het comité herhaalt zijn vraag om in een platform te voorzien met het oog op het matchen van 
vraag en aanbod. 

2. Activiteitenverslag VAPH 2016 
DOC/RC/2017/21.02/04 

Het comité keurt het activiteitenverslag over het jaar 2016 unaniem goed met het oog op overmaking aan 
de minister. 

3. Jaarlijks Ondernemingsplan 2017 
DOC/RC/2017/21.02/02 

Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. het Ondernemingsplan 2017 van het VAPH. 

4. Onderzoeksvoorstel vervolgonderzoek PVF en Quality of Life 
DOC/RC/2017/21.02/03 

Het comité geeft een unaniem positief advies m.b.t. het onderzoeksvoorstel met het oog op de 
uitbesteding van de onderzoeksopdracht. 

5. Nota Ouderen- en gezinszorg voor Personen met een Handicap  binnen de nieuwe context van PVF 
(aangepast voorstel) 
DOC/RC/2017/21.02/08 

Het comité geeft unaniem een principieel gunstig advies m.b.t. voorliggend voorstel inzake toepassing van 
combinatieregels, met dien verstande dat: 

- ingeval van gebruik van reguliere capaciteit gezinszorg, de gebruikersbijdrage niet mag worden 
betaald vanuit het PVB; optie 2.1.2 van de nota dient derhalve te vervallen. Het comité 
onderschrijft aldus het advies van de permanente werkgroep Zorg & Assistentie terzake1. 

- inzake punt 3.1.1, a) ‘WZC ontvangt een zorgforfait voor de gebruiker’: het comité de derde optie 
(nl. dat het feitelijke, reële zorgforfait dat het WZC voor de cliënt ontvangt in aanmerking moet 
worden genomen i.f.v. het in mindering brengen van het PVB) verkiest mits deze administratief 
uitvoerbaar is; zo niet wordt de voorkeur gegeven aan optie 2 (cf. een forfaitair bedrag bepaald op 
basis van get gemiddeld zorgforfait dat het WZC ontvang voor cliënten). 

Het comité is het er bovendien unaniem over eens dat: 

                                                           
1
 Nl. ofwel eigen bijdrage vanuit eigen inkomen, ofwel ondersteuningskost vanuit PVB. Dubbele financiering en 

oneerlijke concurrentie moet absoluut vermeden worden. 



- inzake punt 3.1.1, b) ‘De gebruiker betaalt zelf een cliëntbijdrage vanuit de eigen middelen’: het niet 
gesubsidieerde aandeel zorgkost (mits af te scheiden van de woon- en leefkosten en van de kosten 
voor medische en paramedische zorgen)kan worden  ingebracht als kost die kan worden vergoed 
vanuit het PVB. 

- Inzake punt 3.1.1 c) ‘Het PVB kan niet worden gebruikt om de verblijfkosten in het erkende WVC te 
betalen, noch de zorgkosten waarvoor een zorgforfait is voorzien, noch de woon- en leefkosten, 
noch de kosten voor medische en paramedische zorgen’: de gebruiker bijkomende zorg en 
ondersteuning kan inkopen (extern aan het WZC) waarbij die kost kan worden betaald vanuit het 
PVB. 

6. Herstructurering Permanente Werkgroepen: voordrachten 
DOC/RC/2017/21.02/06 

Het comité keurt de hem reeds door het Bureau voorgedragen kandidaat-leden voor  de permanente 
werkgroepen Toeleiding, Financiering & Besteding, en Minderjarigen unaniem goed met het oog op hun 
aanstelling door de leidend ambtenaar. 

7. Vertegenwoordiging RC VAPH in RvB AgION 
DOC/RC/2017/21.02/07 

Het comité draagt mevrouw Griet Pitteljon voor ter vervanging van mevrouw Marleen Durnez als 

toegevoegd lid van de Raad van Bestuur van AgION (cf. artikel 3, 1° BVR 20-09-2013 m.b.t. de Raad van 

Bestuur van het extern verzelfstandigd agentschap ‘Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs’). 

 

 

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 


