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Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting 
d.d. 29-05-2018. 

  

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn 
zitting van 29 mei 2018 de hiernavolgende adviezen en bekommernissen geformuleerd.  

1. Vlaamse Toeleidingscommissie 
DOC/RC/2018/29.05/18 

Het Raadgevend Comité verleent unaniem een positief advies m.b.t. het voorstel voor de implementatie 
van de integratie van de PEC en RPC in één Vlaamse Toeleidingscommissie (VTC). Het comité verzoekt de 
administratie wel om bij de uitwerking ervan rekening te houden met de volgende belangrijke 
aandachtspunten: 

- M.b.t. de samenstelling van de VTC zouden is het essentieel dat zowel (multidisciplinaire) expertise 
als ervaringsdeskundigheid op adequate wijze vertegenwoordigd zijn. 

- De administratie wordt verzocht om bijzondere aandacht te besteden aan het aspect doorlooptijd 
in het belang van de aanvrager. 

- Er moet nader worden nagegaan hoe het hoorrecht zo efficiënt mogelijk kan worden 
georganiseerd. 
 

Het comité vraagt eveneens dat de administratie een inschatting zou maken van de financiële 
consequenties van het voorstel en dat zij periodiek aan het comité zou rapporteren over de voortgang van 
het traject i.f.v. de voorgenomen opstart op 1 september 2019.  



 

2. Verdeling uitbreidingsmiddelen RTH i.f.v. kortdurend verblijf 
DOC/RC/2018/29.05/19 

Het Raadgevend Comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. scenario 1, i.e. de verdeling van de 
6,75 miljoen beschikbare middelen over de vroegere tehuizen kortverblijf, maar adviseert dat deze 
terbeschikkingstelling een tijdelijk karakter zou hebben, m.n. tot 1 januari 2020. Deze periode zou de 
betrokken zorgaanbieders moeten toelaten om zich te conformeren aan de nieuwe ontwikkelingen 
ingevolge de invoering van het PVF-stelsel. Het comité is eveneens van oordeel dat monitoring aangewezen 
is zodat inzet voor de bedoelde functie wordt gegarandeerd. 

Gelet op de aanzienlijke noden terzake, dringt het comité er uitdrukkelijk op aan dat in de eerstvolgende 
ronde van het Uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap prioritair aandacht besteed wordt aan 
de respijtzorgfunctie. 

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 


