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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 31-01-
2023

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 31 januari 2023 heeft het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en bekommernissen geformuleerd:

1 Stand van zaken pilootfase RTH
DOC/RC/2023/31.01/02

Het comité heeft akte genomen van de stand van zaken en gaat akkoord met de publicatie van de 
nota op de website van het VAPH. Het comité verzoekt de administratie om tegemoet te komen 
aan de onduidelijkheden die de betrokken initiatiefnemers kunnen ondervinden en beklemtoont 
het belang van een goede opvolgingsmethodiek i.h.k.v. de evaluatie van het project. 

2 Evaluatietermijnen handelingsplannen
DOC/RC/2023/31.01/03

Het comité geeft hecht een principieel positief advies aan het voorstel om resp. éénmaal per 
schooljaar voor minderjarigen en driejaarlijks voor meerderjarigen als minimale evaluatietermijnen 
voor de handelingsplannen te hanteren, en adviseert dat de materie voor nadere 
operationalisering wordt besproken op de werkgroep Transparantie. Het advies m.b.t. onderhavige 
materie moet worden beschouwd als een tussenstap in afwachting van een meer gebundelde 
voorlegging van het comité van te implementeren1 kwaliteitsaspecten waarbij aandacht moet 
worden besteed aan een goed evenwicht tussen garanties voor de gebruiker enerzijds en ruimte 
voor sociaal ondernemerschap anderzijds.

3 OBVR Hulpprogramma Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten
DOC/RC/2023/31.01/05

Het comité wenst geen positief advies uit te brengen m.b.t. onderhavig tekstvoorstel gelet op de 
vele onduidelijkheden die nog uitklaring vergen. Het comité is bovendien bekommerd dat het 
voornemen ten koste zou gaan van ondersteuning de eigen doelgroep personen met een handicap, 
zeker indien geen bijkomende middelen zouden worden voorzien. Het comité meent eveneens dat 
de uitwerking van een geïntegreerde aanpak van jongeren met ook ernstig meervoudige 
beperkingen niet mag worden verwaarloosd.

1 Met al dan niet regelgevende verankering.
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4 Voorstel benoeming bijkomend BBC-lid
DOC/RC/2023/31.01/06

Het comité verleent een unaniem positief advies met betrekking tot de bijkomende benoeming van 
Jeroen Baldewijns als plaatsvervangend commissielid van de bijzondere bijstandscommissie. 

5 Voorstel wijziging benoeming VTC-voorzitter
DOC/RC/2023/31.01/07

Het Raadgevend Comité verleent een unaniem positief advies met betrekking tot de wijziging van 
de benoeming van onderstaand commissielid van de Vlaamse Toeleidingscommissie:

Naam Provincie 2 Rol Hoedanigheid Discipline

Jokke Rombauts VTC Brugge

VTC Leuven

VTC Antwerpen

Niet-stemgerechtigd 
voorzitter

Stemgerechtigd lid + 
plaatsvervangend 
voorzitter

Stemgerechtigd lid 
(geen voorzitter)

Professioneel deskundige Sociaal

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 voorzitter, i.o.

Gerrit Pearce (Secretaris RC)

Koen Deweer
Voorzitter van het Raadgevend Comité

2 Vermits alle vergaderingen van de Vlaamse Toeleidingscommissie digitaal plaatsvinden en er een evolutie richting 
interprovinciale werking is, kunnen kandidaat-leden vlot ingeschakeld worden in een andere provincie dan de eigen 
woonplaats of - indien gewenst - in meerdere provincies. 
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