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Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 25-10-
2016. 

Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap heeft tijdens zijn zitting van 25 oktober 2016 de hiernavolgende adviezen 
en bezorgdheden geformuleerd. Noot: het op deze zitting uitgebrachte advies 
m.b.t. de nota Uitbreidingsbeleid werd u bij een afzonderlijk schrijven1 bezorgd. 

1. Rapportering Implementatie en Transitie PVF  
DOC/RC/2016/25.10/38 

Het comité onderstreept het belang van deze rapportering en dankt de 
administratie voor dit ontwerp. Het neemt akte van de eerste rapportering 
Implementatie en Transitie PVF (stand van zaken september 2016). 

Het comité dringt er op aan dat eventuele aanvragers geen schade zouden 
ondervinden van het feit dat een MDT de objectivering niet tijdig (cf. binnen de 5 
maanden na het goedgekeurde OP PVB) heeft kunnen realiseren  ingevolge de 
prioriteit die de MDT’s hebben moeten geven aan controle-inschalingen. Het 
comité vraagt om dit goed op te volgen.   

                                                           
1
 Met kenmerk 1100/RC/JPVB/gp/16/AdvRCUB2017 



 

 

 

2. Stand van zaken communicatie-initiatieven PVF 

Het comité vraagt de administratie om de eventuele informatienoden bij aanvragers en bestaande cliënten 
te blijven opvolgen en de organisatie van eventuele bijkomende informatiesessies niet uit te sluiten. 

3. Adviesstelsel VAPH: voordrachten vervangingen PWG IJH en PWG Regie  
DOC/RC/2016/25.10/41 

Het Raadgevend Comité verleent een gunstig advies aan de administrateur-generaal met het oog op de 
aanstelling van: 

- Ria Bruyneel als lid van de PWG IJH namens Inclusie Vlaanderen binnen de gebruikersgeleding ter 
vervanging van Bernadette Rutjes m.i.v. 11 oktober 2016; 

- Jan Jacobs als lid van de PWG Regie namens de ROG Antwerpen ter vervanging van Greet Du Bois 
m.i.v. 8 september 2016.. 

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 

 


