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RAADGEVEND COMITÉ bij het 
VAPH 

De heer James Van Casteren 
Administrateur-generaal 
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Koning Albert II-laan 37 
1030 BRUSSEL 
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Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen 

 1100/RC/JPVB/gp/18/AdvRC18-12  

 Contactpersoon E-mail Telefoon 

Gerrit Pearce gerrit.pearce@vaph.be (02)225 84 66 

Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting 
d.d. 18-12-2018. 

 Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn 
zitting van 18 december 2018 de hiernavolgende adviezen en bekommernissen geformuleerd. 

1. Begrotingsaanpassing 2018: bijblad 
DOC/RC/2018/18.12/53.1 

Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. het ontwerp van bijblad voor de begroting 2018 
VAPH. 

2. Begroting 2019 
DOC/RC/2018/18.12/53.2 

Het comité neemt akte van de door de Vlaamse Regering goedgekeurde en aan het Vlaams Parlement 
overgemaakte ontwerpbegroting 2019 VAPH. 

3. Omzendbrief Uitbreidingsbeleid 2019 
DOC/RC/2018/18.12/54 

Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. de ontwerptekst van de ministeriële omzendbrief 
betreffende de verdeling van de beschikbare middelen voor ondersteuning van personen met een handicap 
in 2019 mits tekstuele oppuntstelling en opname van de resp. referentiedata voor de wachtenden in 
prioriteitengroepen 1 en 2 die in aanmerking zouden komen voor toekenning van het zorgbudget. 

4. Vlaamse Toeleidingscommissie: 
4.1. Tussentijdse rapportage 

DOC/RC/2018/18.12/56.1  

Het comité formuleert de volgende adviezen en bekommernissen m.b.t. de elementen voorgesteld in de 
nota: 
 

1) Consensus en discussie: Het comité gaat in principe akkoord met de voorgestelde hoofdlijnen i.f.v. 
verbetering van efficiëntie, maar verzoekt de administratie om een nieuw voorstel terzake te 



formuleren dat beter tegemoet zou moeten komen aan de bezorgdheden inzake het garanderen 
van de onafhankelijkheid bij de voorbereiding van de beoordeling (bvb. door het betrekken van 
externen bij de voorziene intervisies van interne beoordelaars) en inzake het verlenen van 
hoorrecht ingeval van negatieve consensus bij de voorbereidende beoordeling (m.n. inzake het luik 
inschrijfbaarheid i.e. aanwezigheid van handicap). Bovendien pleit het comité voor een 
permanente evaluatie van de werking van de VTC (o.a. inzake de mate van gebruik van het 
hoorrecht).  
 

2) Samenstelling: Het comité verleent unaniem een principieel positief advies m.b.t. de voorgestelde 
modaliteiten:  

a. Er wordt rechtsgeldig vergaderd in aanwezigheid van vijf stemgerechtigde leden, één niet-
stemgerechtigde voorzitter en één niet-stemgerechtigde notulist.  

b. Onder de vijf leden moeten minstens volgende drie disciplines vertegenwoordigd zijn: één 
arts, één psycholoog/pedagoog en één sociale discipline.  

c. De commissieleden worden verdeeld overheen verschillende kamers van de VTC en binnen 
elke kamer wordt de commissie per vergadering wisselend samengesteld. 

 
3) Praktische organisatie: Het comité verleent unaniem een principieel positief advies m.b.t. de 

voorgestelde modaliteiten:  
a. De commissie wordt centraal in Brussel georganiseerd.  
b. Elke kamer is interprovinciaal samengesteld en verwerkt dossiers van over heel 

Vlaanderen. 
 

4.2. Aanpassing prioriteringscriteria 
DOC/RC/2018/18.12/56.2 

Zich aansluitend bij het akkoord van de werkgroep ‘prioriteringscriteria’ terzake, verleent het comité een 
unaniem positief advies inzake het nieuwe voorstel van prioriteringscriteria, enerzijds door een holistische 
beoordeling te hanteren waarbij het aantal te scoren criteria beperkt wordt tot drie essentiële factoren die 
de dringendheid van een situatie bepalen, en anderzijds door te opteren om niet te werken met strikte 
scoremogelijkheden per factor met het oog op een flexibele en gedifferentieerde toepassing. 

5. Resultaten Tweede oproep nieuwe RPC-leden 
DOC/RC/2018/18.12/57 

Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. de voordracht aan de minister inzake 
hiernavolgende invulling van de openstaande mandaten voor de RPC’s Limburg, Oost-Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant: 

 Voorzitter 
Plaatsvervangend 

voorzitter 

Lid (Professioneel 

deskundige) 

Lid (ervarings-

deskundige 

 kandidaten kandidaten kandidaten kandidaten 

Limburg 
 1 vereist 

Catherine Lenaerts 

1 vereist 

Stijn Callewaert 
 

Oost-

Vlaanderen 
  

1 vereist 

Ingeborg Van Gansbeke 

1 vereist 

Chris Verhavert 

Vlaams- 

Brabant 
 

2 vereist 

Jan Knoops 
 

2 vereist 

Benny Biets 

Jan Knoops 

West-

Vlaanderen 
 

2 vereist 

(geen kandidaten) 
 

2 vereist 

(geen kandidaten) 



Het comité is het ermee eens om een nieuwe oproep via het Raadgevend Comité te verspreiden met het 
oog op de indiening van bijkomende kandidaturen met het oog op de invulling van de resterende 
openstaande mandaten in de RPC’s Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. 

6. Evaluatie Basisondersteuningsbudget (‘Zorgbudget voor personen met een beperking’) 
DOC/RC/2018/18.12/58 

Het comité neemt akte van het evaluatieonderzoek terzake, inzonderheid van de beleidsaanbevelingen en suggesties 

voor nader onderzoek. Het comité beklemtoont in het algemeen de noodzaak van aandacht voor maatschappelijke 

kwetsbaarheid (i.c. een beleid i.f.v. het overwinnen van participatiedrempels door kwetsbare doelgroepen) en neemt 

zich voor om deze aangelegenheid nader te adviseren na voorbereidende bespreking in het Bureau. 

 

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 


