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Geachte heer Van Casteren 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn 
zitting van 28 november 2017 de hiernavolgende adviezen en bezorgdheden geformuleerd.  

1. Aanpassing juridische bepalingen Toeleiding 
DOC/RC/2017/28.11/48 

Het comité adviseert de in de nota voorgestelde maatregelen unaniem positief met het oog op hun 
verankering in resp. het BVR 27-11-2015 over de indiening en de afhandeling van een aanvraag naar een 
budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een 
handicap en over het ter beschikking stellen van dit budget, en het BVR 10-06-2016 houdende de transitie 
van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering.   

2. Vlaamse vs. provinciale wachtlijst 
DOC/RC/2017/28.11/49 

Binnen het comité is er consensus over het principe van de overstap van een provinciale naar een Vlaamse 
wachtlijst. Er zijn weliswaar twee strekkingen omtrent het tijdstip van de invoering ervan; volgens de ene 
moet voorafgaandelijk aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan (met name inzake het wegwerken 
van provinciale verschillen1); volgens de andere is het aangewezen om reeds vanaf 2018 over te schakelen 
teneinde de wachtenden zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen over hun concrete plaats 
op de wachtlijst. 

Er is bovendien consensus over het feit dat gelijke behandeling van de aanvragers ongeacht hun 
woonplaats essentieel is; het comité suggereert dat hieraan het best tegemoet kan worden gekomen via 

                                                           
1
 Er wordt verwezen naar de provinciale verschillen in de doorlooptermijn van de toeleiding en binnen het proces van 

prioritering. Bovendien zouden ook eerst de historische verschillen tussen de provincies moeten worden weggewerkt. 



een Vlaamse wachtlijst en een Prioriteitencommissie op Vlaams niveau (die dan uit verschillende kamers 
zou kunnen bestaan). Het comité beklemtoont terzake het belang van onafhankelijkheid bij de 
dossierbeoordeling, en meent dat een bijkomende garantie hiervoor erin kan bestaan doordat alle 
provincies in elke kamer van voormelde ‘Vlaamse Prioriteitencommissie’ vertegenwoordigd zouden zijn. 

3. OBVR Verhoging programmatie en vergoeding COS 
DOC/RC/2017/28.11/53 

Het comité geeft een unaniem positief advies m.b.t. de voorliggende tekst van ontwerpregelgeving. Het 
comité beklemtoont zijn fundamentele bekommernis m.b.t. het reduceren van de wachttijden van de 
aanvragers in het algemeen en van wachtende cliënten diagnostiek in het bijzonder, en blijft aandacht 
vragen voor remediërende maatregelen terzake. 

4. Hersamenstelling HOC 
DOC/RC/2017/28.11/51 

Het comité geeft een unaniem positief advies m.b.t. de modaliteiten inzake hersamenstelling van de 
Heroverwegingscommissie. 

5. Adviesstelsel: toekomst leden permanente werkgroepen voorgedragen door VGPH; voordrachten 
vervangingen PWG Minderjarigen; toekomst PWG Minderjarigen 
DOC/RC/2017/28.11/52 

a) Het Raadgevend Comité bevestigt de afvaardiging van Paul Brijs en Luc De Coster in de permanente 
werkgroep Financiering & Besteding, en van de dames Hetty Pasteels en Laura De Brandt in de 
permanente werkgroep Minderjarigen. 
 

b) Conform  art. 25§1 van het huishoudelijk reglement adviseert het Raadgevend Comité de 
administrateur-generaal om in de permanente werkgroep Minderjarigen: 

o  Meneia Steel Lebre aan te stellen als lid namens de verwijzersgeleding ter vervanging van 
Eva Cloet; 

o Dries Cautreels aan te stellen als lid namens de aanbiedersgeleding ter vervanging van Piet 
Ketele. 

 
c) Het Raadgevend Comité adviseert de opheffing van de permanente werkgroep Minderjarigen met 

ingang van 01-04-2018. 

 

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 


