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RAADGEVEND COMITÉ bij het 
VAPH 

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

 

28 september 2017 

 

Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen 

 1100/RC/JPVB/gp/17/AdvRC26-09  

 Contactpersoon E-mail Telefoon 

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

Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 26-09-2017. 

 
 

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn 
zitting van 26 september 2017 de hiernavolgende adviezen en bezorgdheden geformuleerd.  

1. OBVR Vipa-PVF 
Ontwerpverslag RC 05-09-2017; DOC/RC/2017/05.09/37 

Het Raadgevend Comité wenst zijn terzake uitgebrachte advies d.d. 05-09-2017 aan te vullen met het 
volgende: 

“Bijlage 3 (Deelforfaits): 

- Enig artikel: Het comité adviseert om een intrestvoet te hanteren die wordt gekoppeld aan de 
evoluties op de markt.” 

2. OBVR Subrogatie/Cumulverbod i.f.v. PVF 
DOC/RC/2017/26.09/40 

Het Raadgevend Comité geeft een unaniem positief advies m.b.t. de voorliggende ontwerptekst van besluit. 

3. OBVR Correctie Transitie PVF 
DOC/RC/2017/26.09/41 

Het Raadgevend Comité geeft een unaniem positief advies m.b.t. de voorliggende ontwerptekst van besluit, 
mits artikel 12 wordt geherformuleerd om de beoogde continuïteit van de ondersteuning te verankeren. 

In de rand van artikel 14, tweede lid (inzake de aanpassing van de individuele dienstverlenings-
overeenkomst) adviseert het comité dat ook de voucher van de betrokken budgethouder wordt aangepast 
voor wat de ondersteuningsfrequentie betreft. 



4. OBVR Hersamenstelling Bijzondere Bijstandscommissie (2018-2022) 
DOC/RC/2017/26.09/42 

Conform art. 31,§2 van het IMB-besluit1 d.d. 13-07-2001, draagt het comité de in de ontwerptekst van 
besluit vermelde kandidaat-leden en kandidaat-voorzitter unaniem voor met het oog op hun aanstelling bij 
Besluit van de Vlaamse Regering. 

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 

                                                           
1
 BVR 13-07-2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de 

individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap 


