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Advies van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht n.a.v. de elektronische procedure
d.d. 01-09-2021
Geachte heer Van Casteren
N.a.v. de vraag om adviesverlening via elektronische procedure d.d. 01-09-2021 heeft het Raadgevend
Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ingevolge 17 ingediende reacties een
unaniem positief advies verleend m.b.t. onderstaand onderwerp:
1

Prioritering van PAB aanvragen door de IRPC
DOC/RC/2021/01.09/28
Het Raadgevend Comité volgt het positief advies van de Permanente Werkgroep Financiering en Besteding
om de toeleiding PAB, conform het voorstel van oplossing opgenomen in de nota van Opgroeien, te
vereenvoudigen.
In dit verband worden nog een aantal bijkomende voorstellen geformuleerd:
- Het is belangrijk dat wachtenden vooralsnog de kans krijgen om ook zelf een priorchecklist in te dienen.
- Iedereen moet zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht worden.
- Het is aangewezen om het verschil in behandeling tussen MFC- en PAB-dossiers weg te werken zodat in
een crisissituatie sneller aan alle noden, dus ook de PAB-vragers, tegemoet kan worden gekomen.
Het comité blijft ook bekommerd m.b.t. de terbeschikkingstelling van voldoende middelen teneinde aan de
vragen tegemoet te kunnen komen. Het comité acht duidelijkheid voor de aanvrager inzake de verwachte
termijn van terbeschikkingstelling cruciaal.
Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen en bekommernissen eveneens te willen overmaken aan de Vlaams
minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
Met vriendelijke groeten
Voor de voorzitter, i.o.
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