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RAADGEVEND COMITÉ bij het 
VAPH 

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

 

25 september 2018 

 

Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen 

 1100/RC/JPVB/gp/18/AdvRC25-09  

 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. 25-09-2018. 

  

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn 
zitting van 25 septemberi 2018 de hiernavolgende adviezen en bekommernissen geformuleerd. 

1. OBVR Huur hulpmiddelen SDA 
DOC/RC/2018/25.09/35 

Het comité verleent een unaniem positief advies aan de voorliggende ontwerpregelgeving inzake huur van 
hulpmiddelen voor computerbediening en omgevingsbediening voor personen met een snel degeneratieve 
aandoening. 

Het comité wenst wel op te merken dat (naast onderhavige hulpmiddelen en de mobiliteitshulpmiddelen 
die via de Vlaamse Sociale Bescherming wordt voorzien) ook nog andere soorten (complexe) hulpmiddelen 
in aanmerking zouden moeten komen voor een huursysteem zoals een verzorgingsbed, tillift,.. ten behoeve 
van de betrokken doelgroep. 

Op procedureel vlak wijst het comité op het belang van een goede communicatie aan en onderlinge 
afstemming tussen MDT’s en Gespecialiseerde MDT’s voor SDA.   

2. OBVR Geïnterneerden  
DOC/RC/2018/25.09/36 

Het comité verleent unaniem een principieel positief advies aan de voorliggende ontwerpregelgeving 
inzake de zorg en ondersteuning van geïnterneerde personen met een handicap. 

M.b.t. de tabel als bijlage bij het besluit wenst het comité wel na te gaan in hoeverre mobiele 
begeleidingen werden meegenomen bij de berekening voor het bedrag  van de ondersteuningsmodule 



‘dagbesteding’; mogelijk is het voorziene bedrag onvoldoende hoog. Meer algemeen verzoekt het comité 
om hem de berekening van de punten en werkingstoelagen voor de respectieve modules te bezorgen. 

Gelet op de beoogde spoedige goedkeuring van onderhavige regelgeving, adviseert het comité dat de 
administratie aan DOP’s, DMW’s en MDT’s zou communiceren om lopende dossiers geïnterneerden on 
hold te plaatsen in afwachting van de inwerkingtreding van het BVR (voorzien op 01-12-2018). 

N.a.v. art. 13§2 bepleit het comité om, ingeval  van overstap (die mogelijk van beperkte duur is) naar een 
andere voorziening i.f.v. crisisondersteuning of time out, een vlotte terugkeermogelijkheid naar de 
oorspronkelijke vergunde zorgaanbieder. 

Het comité beklemtoont het belang van de (onder punt 2.2.2 ‘Financiering’  in het ontwerp van nota aan de 
Vlaamse Regering opgenomen) stelling dat “subsidiëring van de benodigde aangepaste infrastructuur via 
VIPA-middelen [kan], in combinatie met een co-financiering vanuit de federale overheid.” Het comité dringt 
er bij de administratie op aan om dit aspect onder de aandacht te brengen van het Vipa-agentschap zodat 
deze mogelijkheid effectief kan worden gerealiseerd ten behoeve van  onderhavige meerderjarige 
doelgroep.   

3. Aanpassing refertelijst 
DOC/RC/2018/25.09/37 

Het comité verleent een unaniem positief advies aan de voorliggende ontwerpregelgeving inzake 
aanpassingen aan de refertelijst en het BVR 13-07-2001 (“IMB-besluit”). 

4. Kandidatuur nieuwe RPC-leden 
DOC/RC/2018/25.09/38 

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 Limburg: 

 Voorzitter 
Plaatsvervangend 

voorzitter 

Lid (Professioneel 

deskundige) 

Lid (ervarings-

deskundige 

 kandidaten kandidaten kandidaten kandidaten 

Limburg 1 vereist 

Marleen Martens 

1 vereist 

Pinar Tosun 

2 vereist 

Laurent Voets 

Catherine Lenaerts 

1 vereist 

Armand Sas
1
 

 
Het comité is het ermee eens om een nieuwe oproep via het Raadgevend Comité te verspreiden met het 
oog op de indiening tegen 31 oktober 2018 van bijkomende kandidaturen met het oog op de invulling van 
de resterende openstaande mandaten in de RPC’s Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. 

  

                                                           
1
 Mits de heer Willy Van Roelen, die zich niet alleen kandidaat heeft gesteld als ervaringsdeskundige voor de RPC 

Limburg, maar ook bereid is om zetelen in de RPC Vlaams-Brabant (Leuven), zou bevestigen om in laatstgenoemde 
RPC te zetelen. 



 

5. Adviesstelsel: Voordracht vervanging Permanente werkgroep Hulpmiddelen 
DOC/RC/2018/25.09/39 

Conform art. 25§1 van het huishoudelijk reglement adviseert het Raadgevend Comité de administrateur-
generaal omde heer Timothy Rowies aan te stellen als deskundige in de permanente werkgroep 
Hulpmiddelen ter vervanging van mevrouw Delphine le Maire met ingang van 1 oktober 2018. 

 

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 


