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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 20-12-
2022

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 20 december 2022 heeft het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en bekommernissen geformuleerd.

1 Evaluatie procedure voor personen met NAH of tetraplegie
DOC/RC/2022/20.12/77

Het comité hecht een unaniem positief advies aan de volgende voorstellen van aanpassing:
- het toevoegen van een revalidatieverslag aan het medisch attest;
- het uniformiseren en aanpassen van de termijnen voor het indienen van een aanvraag, 

alsook het invoeren van een maximumtermijn voor het vervolledigen van een aanvraag;
- het verlengen van de opstarttermijn voor directe financiering;
- het aanpassen van de procesflow van de NAH- en de spoedprocedure (toevoegen van de 

beoordeling van de handicap bij een weigering van de aanvraag).

2 Inkanteling MPIGO’s en IPO’s in Welzijn: stand van zaken
DOC/RC/2022/20.12/78

Het comité heeft akte genomen van de stand van zaken van de inkanteling van MPIGO’s, IPO’s en 
een aantal andere voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn. Het verzoekt op de hoogte te zullen 
worden gebracht van de nadere overgangsmaatregelen die in de loop van de komende maanden 
zullen worden getroffen met impact op de betrokken kinderen/jongeren, voorzieningen, personeel 
en het VAPH zelf.

3 Monitoring:
3.1 PVB Q3 2022

DOC/RC/2022/20.12/79.1
Het comité heeft akte genomen van de rapportering. Het adviseert de administratie om te 
onderzoeken of middelen die vrijkomen ingevolge uitstroom sneller ter beschikking kunnen 
worden gesteld aan wachtenden.
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3.2 PAB Q3 2022 
DOC/RC/2022/20.12/79.2

Het comité heeft akte genomen van de rapportering.

4 Adviesstelsel: voordrachten voor vervanging effectieve leden en voor aanstelling 
plaatsvervangers PWG’s
DOC/RC/2022/20.12/80

Het comité adviseert de leidend ambtenaar om, conform art. 25§1 van zijn huishoudelijk 
reglement, de door de resp. organisaties voorgedragen vervangers voor zijn effectieve leden 
alsmede de voorgedragen vaste plaatsvervangers aan te stellen in de resp. permanente 
werkgroepen met ingang van 1 januari 2023.

5 Pilootfase RTH: stand van zaken
Het comité heeft akte genomen van de stand van zaken en waardeert de grondigheid waarmee de 
selectie heeft plaatsvonden.

Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen en bekommernissen eveneens te willen overmaken aan de 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Met vriendelijke groeten

Voor de wnd. voorzitter, i.o.

Gerrit Pearce (Secretaris RC)

Ingrid Borré
Wnd. voorzitter van het Raadgevend Comité
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