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Oproep Heroverwegingscommissie (HOC)

1 Aanleiding
Naar aanleiding van het ontslag en de pensionering van enkele leden van de HOC is het VAPH op
zoek naar nieuwe, gemotiveerde leden om te zetelen in deze interne beroepscommissie. We zijn
specifiek op zoek naar volgende profielen: arts, maatschappelijk assistent en jurist.
Over de commissie
Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en
ondersteuning op maat te financieren. Het VAPH stelt persoonsvolgende budgetten ter beschikking
van meerderjarigen, waarmee zij zelf hun gewenste ondersteuning kunnen organiseren en
financieren. Daarnaast biedt het VAPH ook tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en
aanpassingen aan de woning of wagen. Het VAPH zet ook in op rechtstreeks toegankelijke hulp
(RTH). Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm
van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.
De Besluiten van de Vlaamse Regering omtrent de inschrijving en afhandeling van de aanvraag tot
ondersteuning (BVR 24.07.1997 en BVR 27.11.2015) voorzien dat het VAPH de aanvrager op de
hoogte brengt van haar voornemen over de beslissing tot erkenning als persoon met een handicap
en het toekennen van de gevraagde ondersteuning.
Gaat de aanvrager niet akkoord met (een deel van) het voornemen van beslissing (voorlopige
beslissing) van het VAPH, dan kan hij een 'verzoekschrift tot heroverweging' indienen, uiterlijk 30
dagen na kennisname van het voornemen. Via een interne beroepsprocedure zal een aparte
commissie, de heroverwegingscommissie (HOC), de aanvraag opnieuw onderzoeken en een advies
overmaken aan het VAPH. Het VAPH neemt uiteindelijk de definitieve beslissing.
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Met het oog op een brede benadering van het dossier en de aanwezigheid van de verschillende
competenties en specialisaties is deze commissie als volgt samengesteld:
1° een licentiaat, master of doctor in de rechten, bij voorkeur ambtenaar van het agentschap;
2° een doctor in de genees-, heel- en verloskunde;
3° een licentiaat in de psychologische of pedagogische wetenschappen;
4° een licentiaat of master in de gedrags-, psychosociale, sociale of paramedische wetenschappen;
5° twee leden met één van volgende kwalificaties:
a) licentiaat, master of gegradueerde in de kinesitherapie, logopedie of ergotherapie,
b) houder van een diploma van een basisopleiding van 1 cyclus hoger onderwijs, studiegebied sociaalagogisch werk of houder van het diploma van gegradueerde verpleegkundige
c) deskundige in de hulpmiddelentechniek;
6° een ambtenaar van het agentschap;

Elk lid van de heroverwegingscommissie moet woonachtig zijn in Vlaanderen en mag geen lid zijn
van de RPC, de PEC of de VTC. De voorzitters, de leden en hun plaatsvervangers worden door de
Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan personen aangeduid voor een telkens
hernieuwbare periode van vijf jaar.
Elke kamer van de HOC vergadert in principe tweemaal per maand in het Ellipsgebouw – Koning
Albert II-laan 35 – 1030 Brussel. Momenteel worden de vergaderingen digitaal georganiseerd via
google-meet.

2 Vergoeding
De vergoedingsregeling voor de leden van de HOC is als volgt:
1. Presentiegelden
Het BVR 27.01.1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en
presentiegelden van de commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de
Vlaamse Regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van
raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren
(B.S. 16.04.1988) is van toepassing.
De zitpenning bedraagt zowel voor de leden als voor de voorzitter: 90,20 euro per zitting.
Aan commissieleden met een handicap wordt een verhoogd presentiegeld
(assistentievergoeding) toegekend bovenop deze 90,20 euro zijnde 34,49 euro voor een halve
dag en 68,97 euro voor een volledige dag. Deze vergoeding voor assistentie wordt ook
uitbetaald indien de persoon in kwestie een gelijksoortige tegemoetkoming (zoals PVB) krijgt.
2. Reiskosten
De kilometervergoeding wordt jaarlijks per 1 juli herzien. De Vlaamse overheid volgt hierin
meestal de federale richtlijnen.
Fiets

0,21 euro/km

Auto, moto en bromfiets

0,3707 euro/km

Onder bromfiets wordt ook verstaan: rijwiel met hulpmotor, snorfiets en bromfiets van maximum 50cc.

De tickets openbaar vervoer worden terugbetaald. Voor de trein kunnen enkel kaartjes in
tweede klasse worden vergoed. De gebruikte tickets (of kopie) worden aan de secretaris
bezorgd (eventueel via post). Eventuele parkeerkosten worden terugbetaald wanneer de
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bonnetjes aan de secretaris bezorgd worden. Bij parkings waar de automaten de betaalde
bonnen inslikken, voegt men een ondertekende verklaring op eer met plaats, datum en
uitgegeven bedrag.
Personen die zich kandidaat willen stellen als arts, maatschappelijk assistent of jurist voor de
heroverwegingscommissie ( HOC) kunnen dit doen door een schriftelijke motivatie en CV door te
sturen naar hoc@vaph.be. We ontvingen de kandidaturen graag uiterlijk op 15 maart 2022.
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