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 10 december 2014 

Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 25-

11-2014. 

 

Geachte heer Van Casteren 

 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap heeft tijdens zijn zitting van 25 november 2014 de hiernavolgende 

adviezen en bekommernissen geformuleerd. Het advies m.b.t. de financiering van 

de budgethoudersverenigingen werd u afzonderlijk bezorgd met het schrijven d.d. 

01-12-2014 met referte 1100/RC/JPVB/gp/14/AdvRC25-11_BHV. 

 

1. Advisering Nota ‘Vermoeden van handicap ingeval van negatieve PEC-

beslissing’ 

(DOC/RC/2014/25.11/49) 

Het comité adviseert dat personen met een vermoeden van handicap, die een 

negatieve PEC-beslissing krijgen, onverkort verder gebruik kunnen maken van RTH 

(cf. conform punt 5.2 van de nota).  

Het comité wenst bovendien de volgende aandachtspunten te formuleren: 
- Het is aangewezen een systeem van monitoring en ex-postcontrole op te 

zetten van de doelgroep die deze diensten/voorzieningen bereiken, 
teneinde eventuele vervaging van de doelgroep in kaart te brengen. Deze 
monitoringopdracht (inclusief de omschrijving van wat precies moet 
worden gemonitord) zou dan duidelijk in de taakstelling van de DOP’s en 
RTH-diensten moeten worden opgenomen. 

- De betrokken personen moeten ook worden aangemoedigd de 
ondersteuningsbronnen conform de overige cirkels aan te spreken. 

- De maatregel mag echter geen voorwendsel vormen om minder 
inspanningen te leveren qua investeringen in Trap 2. 

 

2. Communicatie aan personen met een handicap omtrent de stand van zaken 

PVF (afstemming administratie en organisaties) 

(DOC/RC/2014/25.11/52) 

Mits toevoeging onder vraag 3 van het hierna gecursiveerde in de zin “Het is ook 

mogelijk om een ondersteuningsplan op te stellen. Dit kan via een Dienst 
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Ondersteuningsplan (DOP) of een eerstelijnsdienst.”, gaat het comité akkoord met 

de basiscommunicatie PVF i.f.v. 1 januari 2015.. 
 
Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de 
Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

 

 

Jean-Pierre Van Baelen 

Voorzitter van het Raadgevend Comité 


