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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 22-022022
Geachte heer Van Casteren
Op de zitting van 22 februari 2022 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en
bekommernissen geformuleerd.
1

Vroeg en nabij: opvolging
DOC/RC/2022/22.02/10
Naar aanleiding van de toelichting bij het project door de heer Bruno Vanobbergen heeft het
comité zijn engagement bevestigd om hieraan inhoudelijk bij te dragen. De wijze waarop de
dialoog met het comité zal worden georganiseerd, wordt nog nader uitgewerkt.
2

Vereenvoudigde toeleidingsprocedure PVB; Evaluatie VTC
DOC/RC/2022/22.02/11.1 en 11.2
Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. het voorstel inzake de vereenvoudiging van
de toeleidingsprocedure, die zou worden opgesplitst in twee fasen:
o Fase 1: Het PVB wordt aangevraagd via een aanvraagformulier en een multidisciplinair
verslag waarin de handicap, de stoornissen en het functioneren van de persoon en de
dringendheid van de vraag geobjectiveerd worden. Vervolgens wordt gecontroleerd of de
persoon voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vraag naar
een PVB. Bij personen die voldoen, wordt de vraag ingedeeld in een van de drie
prioriteitengroepen en geregistreerd op de wachtlijst.
o Fase 2: Personen die een jaar later in aanmerking komen voor een terbeschikkingstelling,
ontvangen een kennisgeving van het VAPH waarin gevraagd wordt om twee zaken in orde
brengen. De persoon moet, eventueel samen met een DOP of DMW, een OP PVB opstellen
en een ZZI laten afnemen door een erkende ZZI-inschaler. De opmaak van beide
documenten moet onafhankelijk gebeuren, maar kan parallel verlopen. Op basis van het
OP PVB en het ZZI wordt een definitieve budgethoogte bepaald en wordt het PVB ter
beschikking gesteld.
Wat de dossierbeoordeling betreft adviseert het comité om de externe commissiewerking te
behouden omwille van het belang van de meervoudige partijdigheid bij het beslissingsproces.
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Teneinde een grotere garantie op een gelijkberechtiging van de dossiers te bekomen, adviseert het
comité de implementatie van interprovinciale dossierbespreking mits behoud van provinciale
samenstelling van de commissies en mits wordt voorzien in uitzonderlijk fysiek hoorrecht in de
eigen provincie voor personen bij wie telefonisch/digitaal hoorrecht niet mogelijk is.
Het comité, dat een groot belang hecht aan de invoering van een inclusieve oriëntatiefase,
adviseert om deze nader te concretiseren als een afzonderlijk project, en deze dus voorlopig niet
mee te nemen bij de operationalisering van de vereenvoudigde toeleidingsprocedure. I.h.k.v.
voormeld project wordt op zoek gegaan naar verbinding met de betrokken actoren en sectoren om
de inclusieve oriëntatiefase concreet vorm te geven i.f.v. reële alternatieve
ondersteuningsmogelijkheden voor zowel personen die niet voldoen aan de voorwaarden voor een
PVB, als wachtenden.
3

Integratie Maatschappelijke Noodzaak/Noodsituatie
DOC/RC/2022/22.02/11.3
Het comité onderschrijft unaniem het advies van de permanente werkgroep Toeleiding inzake de
integratie van de procedures Maatschappelijke Noodzaak/Noodsituatie, die als geïntegreerde
procedure de benaming ‘Noodprocedure’ zal dragen.
4

Uitvoeringsrapport Ondernemingsplan 2021
DOC/RC/2022/22.02/12.1
Het comité heeft akte genomen van het uitvoeringsrapport van het Ondernemingsplan 2021.
5

Ondernemingsplan 2022
DOC/RC/2022/22.02/12.2
Het comité geeft een positief advies m.b.t. het Ondernemingsplan 2022.
6

Monitoring PAB Q4 2021 en PVB Q4 2021
DOC/RC/2022/22.02/13.1 en 13.2
Het comité heeft akte genomen van de monitoringrapporten PAB en PVB Q4 2021. Het comité
vraagt om op zijn zitting van maart een bespreking te wijden aan de inzet van de
uitbreidingsmiddelen 2022 en volgende jaren.
7

Wijzigend BVR Infoloketten
DOC/RC/2022/22.02/14
Het comité hecht een unaniem positief advies aan de voorgestelde bijsturing aan art.2 §2 om de
passage over de verdeling van de ontvangen subsidie in de samenwerkingsovereenkomst en over
het aanduiden van de penhouder in de samenwerkingsovereenkomst te wijzigen in het Besluit van
de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van
gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap en van
gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen.
8

Aanpassing tolkenbesluit
DOC/RC/2022/22.02/15
Het comité hecht een unaniem positief advies aan het voorstel van aanpak om het statuut van
tolken Vlaamse Gebarentaal aantrekkelijker te maken opdat tolken makkelijker de stap van tolk in
bijberoep naar tolk in hoofdberoep zouden zetten om aldus tolkentekort aan te pakken.
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9

Voordracht vervanging lid permanente werkgroep Financiering en Besteding
DOC/RC/2022/22.02/16.1
Het Raadgevend Comité adviseert de leidend ambtenaar om, conform art. 25§1 van zijn
huishoudelijk reglement, mevrouw Katrien Debreuck aan te stellen als vertegenwoordiger van de
aanbiedersgeleding in de permanente werkgroepen Financiering & Besteding ter vervanging van
mevrouw Evelien Devriese met ingang van 1 februari 2022.
10 Werkingsverslag RC 2021
DOC/RC/2022/22.02/16.2
Het Raadgevend Comité bekrachtigt zijn werkingsverslag voor 2021.
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.

Gerrit Pearce (Secretaris RC)
Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité

pagina 3 van 3

