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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 19-12-2017.

Geachte heer Van Casteren
Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn
zitting van 19 december 2017 de hiernavolgende adviezen en bezorgdheden geformuleerd.
1. OBVR MFC GES+
DOC/RC/2017/19.12/54
Het comité verleent een unaniem positief advies aan het voorliggende tekstvoorstel.
Toekomstgericht vraagt het comité wel om, teneinde de kwaliteit van de ondersteuning te kunnen blijven
garanderen, in een groeipad te voorzien i.f.v. de financiering van personeel en infrastructuur, afgestemd op
de betoelaging van toepassing in de sector Jongerenwelzijn.
Het comité vraagt aandacht voor een adequate regionale spreiding van het aanbod terzake.
Het comité suggereert eveneens om specifieke normering inzake werkingsmiddelen op te nemen.
2. OBVR Bemiddeling, afstemming en planning
DOC/RC/2017/19.12/55
Het comité verleent een unaniem positief advies aan het voorliggende tekstvoorstel. Het formuleert daarbij
ook nog de volgende specifieke adviezen en bekommernissen:
a) Inzake hoofdstuk 2: intensieve bemiddeling:
Het comité vraagt wel aandacht voor zorgvuldige monitoring van de gevolgen van het vergoeden van
casemanagement door de budgethouder voor diens budget (cf. art. 7 §2); de monitoring terzake zou ook de
prijszetting van door de (provinciale) opdrachthouders consulentenwerking moeten omvatten.
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Het comité vraagt ook dat de consulentenwerking (die zich traditioneel toespitst op personen met een
verstandelijke handicap) zich op alle profielen van personen met een handicap zou richten.
Het comité adviseert de invoeging van een ‘5°’ binnen artikel 11 waarbij het VAPH ook eventuele andere
actoren/partners kan uitnodigen voor de collectieve bemiddeling.
b) Inzake hoofdstuk 3: Afstemming
M.b.t. art. 14 adviseert het comité dat het VAPH ‘minstens éénmaal per kalenderjaar’ een
afstemmingsoverleg zou organiseren (i.p.v. drie zoals in de voorliggende ontwerpbepaling).
c) Inzake hoofdstuk 4: Planning
M.b.t. art. 16 (inzonderheid 1°) adviseert het comité om de scope van de i.h.k.v. de planning aangewezen
inschattingen van de begrotingsmiddelen te verbreden i.f.v. de link met beleidsgerichte rapportering door
het VAPH.
3. Voorstellen aanpassing Hulpmiddelenbesluit en voorstellen aanpassing refertelijst IMB
DOC/RC/2017/19.12/57
Het comité verleent een unaniem positief advies aan de voorstellen vervat in de nota ‘aanpassingen
hulpmiddelenbesluit’ (DOC/RC/2017/19.12/57). Het comité verheugt zich in het bijzonder over de
voorziene uitbreiding van IMB-tegemoetkomingen in woonzorgcentra (WZC), rusthuizen voor bejaarden
(ROB), rust-en verzorgingstehuizen (RVT) , serviceflats en assistentiewoning.
Het comité verleent eveneens een unaniem positief advies aan de voorstellen tot aanpassing van de
refertelijst IMB (DOC/RC/2017/19.12/57 Bis).
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

