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 3 december 2013 

Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 26-

11-2013. 

 

Geachte heer Dewulf 

 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap heeft tijdens zijn zitting van 26 november 2013 de hiernavolgende 

adviezen en bekommernissen geformuleerd. De tijdens diezelfde zitting 

uitgebrachte adviezen m.b.t. de hersamenstelling van het Bureau (cf. 

voordrachten ondervoorzitters) en m.b.t. het voorontwerp van PDF-decreet 

werden u via een afzonderlijk schrijven bezorgd. 

 

1. Advies van het RC 12-11-2013 inzake het ontwerp van omzendbrief ‘Inzet 

bijkomende middelen 2014’ (agendapunt 4) 

Het tijdens de vorige zitting uitgebrachte advies dient als volgt te worden 

aangevuld: 

- M.b.t. punt 3.3.5 nRTH voor minderjarigen (p. 18, derde alinea): Het 

comité verzet zich tegen het verplicht stellen van zorgvraagverheldering 

met een ondersteuningsplan door een DOP voor de betrokken doelgroep 

aangezien in tegenspraak met de eerdere afspraken waarbij begeleiding 

door een DOP nooit verplicht zou worden gesteld. Weliswaar pleit het 

comité ervoor dat DOP ook toegankelijk moet worden gesteld voor 

personen die reeds VAPH-ondersteuning genieten. Ingeval van 

keuzemogelijkheid m.b.t. de gevraagde zorgvraagverheldering zouden 

bovendien ook de andere diensten of organisaties die de betrokkene 

kunnen bijstaan, moeten worden vermeld. 

 

2. Toelichting bij het Ontwerpdecreet betreffende maatregelen voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

DOC/RC/2013/26.11/39 

Het Raadgevend Comité bevestigt zijn principieel advies ten gunste van het 

leerzorgkader (uitgebracht op 16-12-2008 n.a.v. het voorontwerp van 
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leerzorgdecreet), dat richtinggevend zou moeten blijven voor de verdere 

ontwikkelingen inzake inclusief onderwijsbeleid. 

 

3. Begrotingsboek initiële begroting 2014 

DOC/RC/2013/26.11/38 

Het Raadgevend Comité neemt akte van het begrotingsboek initiële begroting 

2014. 

Het comité betreurt de besparingsmaatregel inzake de winstdeelname Nationale 

Loterij. 

Het comité vraagt tevens dat de financiering van de multidisciplinaire 

verslaggeving door COS en OBC m.b.t. minderjarigen gegarandeerd zou blijven. 

 

4. Toelichting Onderzoek ‘Evaluatie van de Diensten Ondersteuningsplan’ 

DOC/RC/2013/26.11/40 

Het Raadgevend Comité adviseert dat een vervolgonderzoek inzake de Diensten 

Ondersteuningsplan zou plaatsvinden, waarbij tevens vergelijkend een aantal 

ondersteuningsplannen van reguliere diensten uit de vierde cirkel zouden worden 

onderzocht. De toelichting gaat immers over een onderzoek dat plaats vond in de 

opstartfase van de DOP’s. 

 
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 


