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RAADGEVEND COMITÉ bij het 
VAPH 

De heer James Van Casteren 
Administrateur-generaal 
VAPH 
Koning Albert II-laan 37 
1030 BRUSSEL 

 

23 april 2019 

 

Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen 

 1100/RC/JPVB/gp/19/AdvRC23-04  

 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. 23-04-2019. 

 Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn 
zitting van 23 april 2019 de hiernavolgende adviezen en bekommernissen geformuleerd. 

1. Jaarrekening VAPH 2018 
DOC/RC/2019/23.04/19 

Het comité bekrachtigt de jaarrekeningen 2018 van het VAPH onder voorbehoud van een verklaring zonder 
voorbehoud van de revisor.  

2. Nadere bespreking met het oog op beleidsaanbevelingen 
DOC/RC/2019/23.04/20 

De door het comité geformuleerde beleidsaanbevelingen n.a.v. de meerjarenanalyse worden aan de hand van een 

specifiek schrijven overgemaakt aan de leidend ambtenaar. 

 

3. Advisering herwerking kwaliteitseisen MDT’s 
DOC/RC/2019/23.04/21 

Het comité geeft een unaniem positief advies m.b.t. de voorliggende ontwerpregelgeving en vraagt dat de nadere 

concretisering wordt uitgewerkt in overleg met de permanente werkgroep Toeleiding. 

 

4. Nieuwe kwetsbaarheden: verdere aanpak 
DOC/RC/2019/26.03/16 

Het comité gaat unaniem akkoord met de bijdrage door het VAPH inzake de uitvoering van de drie adviezen 
n.a.v. het tweede deeltraject (“het stimuleren en faciliteren van intensieve samenwerking tussen reguliere 
en handicapspecifieke diensten i.f.v. laagdrempelige informatie en ondersteuning en aanklampend werken 
waar nodig”), i.c. door het informeren van de eigen, direct betrokken stakeholders langs de vertrouwde 
kanalen (website, folders, nieuwsbrief, magazine Sterk, infosessies) en door de inzet van 750.000 euro 
binnen het kader van het specifieke door het departement Welzijn gelanceerde project “Geïntegreerd 
Breed Onthaal en schoolverlaters Buitengewoon Secundair Onderwijs (GBO-BuSO)”, dit in afwachting van 
eventuele bijkomende initiatieven.  



5. PEC: kandidaten ingevolge de oorspronkelijke oproep, en tweede oproep i.f.v. invulling openstaande 
mandaten 
DOC/RC/2019/23.04/17 

Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. de voordracht aan de minister inzake 
hiernavolgende invulling van de openstaande mandaten voor de PEC Limburg: 

 
Sociale discipline 

(plaatsvervangend lid) 

Deskundige IMB 

(plaatsvervangend lid) 

 kandidaten kandidaten 

Limburg 
1 vereist 

Catherine Lenaerts 

1 vereist 

Inge Claessens 

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

6. RPC: kandidaten ingevolge de derde oproep, en vierde oproep i.f.v. invulling openstaande mandaten 
DOC/RC/2019/23.04/18 

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 Antwerpen en Vlaams-Brabant: 

 
Plaatsvervangend 

voorzitter 

Lid (Professioneel 

deskundige) 

 kandidaten kandidaten 

Antwerpen  

2 vereist 

Wendy Steurs 

Marie De Pooter 

Vlaams- 

Brabant 

1 vereist 

Laura Leo 
 

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

7. Adviesstelsel: voordracht vervanging Permanente Werkgroep Toeleiding 
DOC/RC/2019/23.04/22 

Het Raadgevend Comité adviseert de leidend ambtenaar om conform art. 25§1 van zijn huishoudelijk 
reglement om de heer Peter Graff aan te stellen als vertegenwoordiger van de gebruikersgeleding in de 
permanente werkgroep Toeleiding ter vervanging van mevrouw Sophie Willekens met ingang van 1 april 
2019. 

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 


