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Februari 
 
Februari was een korte maand, 
maar dat wil niet zeggen dat er 
minder op de agenda stond. 
 
Op 9 februari 2018 werd door 
de Vlaamse regering het extra 
uitbreidingsbeleid voor perso-
nen met een beperking en de 
verdeling ervan goedgekeurd. 
Het voorziene budget ligt iets 
hoger dan initieel voorzien en 
zal meer persoonsvolgend wor-
den ingezet dan in het originele 
meerjarenplan werd ingeschre-
ven.  
 
Uit 1 van mijn schriftelijke vra-
gen bleek dat maar liefst een 
kwart van de premie-aanvragen 
voor aanpassing van de wonin-
gen voor mensen met een be-
perking wordt geweigerd. Tijd 
dus om de criteria klaar en dui-
delijk vast te leggen! 
 
In de commissie Welzijn van 
20 februari stond opnieuw een 
gedachtewisseling met het 
VAPH op de agenda. Hierbij 
stonden onder meer 10 vragen 
van mezelf op de agenda waar-
in ik meer duidelijkheid vroeg. 
 
Het verslag van de gedachte-
wisseling kan je hier lezen, van 
de andere zaken vind je verder 
in deze nieuwsbrief meer infor-
matie terug! 

 
Kwart van premie-aanvragen voor aanpassing woningen 
geweigerd 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gaf 
vorig jaar bijna 13 miljoen euro uit aan woningaanpassingen, blijkt uit 
cijfers die ik bij minister Jo Vandeurzen opvroeg. Met dit geld werden 
meer dan 6.000 mensen geholpen om hun woning aan te passen aan hun 
handicap. Opvallend is niettemin dat een kwart van de aanvragen voor 
een premie geweigerd werd.  
 
Dit hoge weigeringspercentage wijst erop dat het premiesysteem niet dui-
delijk is. Dat is nefast voor gezinnen die denken recht te hebben op een 
premie, de uitgave doen en vervolgens naast de premie grijpen. Mensen 
betalen immers eerst de factuur en doen dan pas de premie-aanvraag. Ik 
doe dan ook een dringende oproep aan minister Vandeurzen om de criteria 
klaar en duidelijk vast te leggen, zodat ze niet langer voor interpretatie 
vatbaar zijn er geen discussie meer over kan bestaan wie wel en niet recht 
heeft op een premie. 
  
Minder dossiers voor 65+’ers, maar meer budget 
 
Een vijfde van het totale budget voor premie-aanvragen ging in 2017 naar 
65+’ers. Opmerkelijk is dat het aantal aangevraagde premies daalde met 
een kwart, maar het budget steeg. In 2016 was de gemiddelde premie nog 
958 euro, in 2017 steeg die tot 1.390 euro, een stijging met maar liefst 
45%. Dit duidt erop dat de premies aangevraagd worden door meer zorg-
behoevende mensen, die grotere aanpassingswerken moeten laten uitvoe-
ren. 
 
Niet elke 65+’er gelijk behandelt 
 
Mensen die 65+ zijn en erkend door het VAPH, kunnen beroep doen op 
de verbeterings- en aanpassingspremie wanneer hun inkomen bepaalde 
grenzen niet overschrijdt. Personen bij wie na hun 65 een handicap wordt 
vastgesteld, hebben echter geen recht op deze hogere VAPH-
ondersteuning. Een betere afstemming met Wonen Vlaanderen is dus no-
dig. N-VA werkt hiervoor aan een conceptnota die binnenkort in het 
Vlaams Parlement zal worden ingediend. Zeker omdat ook de actieve leef-
tijd opschuift naar boven de 65 jaar is een gemeenschappelijk, leeftijdson-
afhankelijk systeem wenselijk. Je kan dit artikel ook vinden in Knack, alle 
details met betrekking tot de aangevraagde en geweigerde premies vind je 
hier. 
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Uitbreidingsbeleid 2018 is groter en persoonsvolgender dan voorzien 
 
Op 9 februari 2018 werd door de Vlaamse regering het extra uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking 

en de verdeling ervan goedgekeurd. Goed nieuws is dat er meer budget voorzien wordt én dat het meer persoons-

volgend zal worden ingezet dan in het originele meerjarenplan werd ingeschreven. En laat het nu net die meer 

persoonsvolgende inzet zijn waar ik en N-VA al de hele legislatuur voor pleiten. 

 

Meer uitbreidingsbeleid in 2018 

 

In 2018 zal er 72 miljoen extra uitbreidingsbeleid komen voor personen met een beperking, in het originele meer-

jarenplan was 70 miljoen euro voorzien. De 2 miljoen extra zal ook volledig naar Niet-Rechtstreeks Toegankelij-

ke Hulp gaan, wat betekent dat er extra budgetten mee worden gegeven. Van de 22,7 miljoen die initieel naar het 

basisondersteuningsbudget zou gaan, gaat met de nieuwe verdeling ook 9 miljoen naar extra persoonsvolgende 

budgetten en 2 miljoen naar Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Dat deze overschotten persoonsvolgend zouden 

worden ingezet heb ik ook in het verleden reeds bepleit. 

 

Meer persoonsvolgende budgetten dan voorzien 

 

Initieel was 49,2 miljoen euro voorzien voor persoonsvolgende budgetten, vrijdag werd beslist om dit op te trek-

ken tot 58,2 miljoen euro. Dit geld zal zowel voor minderjarigen als meerderjarigen persoonsvolgend ingezet 

kunnen worden. 

  

Voor minderjarigen is de persoonsvolgende financiering nog niet ingevoerd. Er wordt  7,6 miljoen voor nieuwe 

Persoonlijke Assistentiebudgetten (PAB’s) en 1 miljoen voor persoonsvolgende convenanten (PVC’s) voorzien. 

Dit betekent dat het extra budget voor minderjarigen volledig persoonsvolgend wordt ingezet, en dat is nodig, de 

vraag naar persoonlijk assistenten is groot! 

  

Daarnaast is er 48,9 miljoen extra voorzien voor persoonsvolgende budgetten voor meerderjarigen. Ook dat is 

hoognodig! In 2017 werden 1.200 nieuwe budgetten gegeven. Dat in 2018 het merendeel van het uitbreidingsbe-

leid naar persoonsvolgende budgetten gaat, is niet alleen goed nieuws voor de mensen die hierop wachten. Het 

betekent ook dat voor de aanbieders van zorg het makkelijker is om nieuwe mensen te vinden die hun budget bij 

hen willen besteden, en ook dat is nodig om voor hen te blijven inzetten op bijkomend aanbod! De volledige nota 

van de Vlaamse Regering vind je hier. 

 ———————————————————————————————————————————————— 

Stip it! actie van Ketnet 

Samen met de andere leden van de N-

VA van de commissie Welzijn toon-

den we ons solidair tegen pesten met 

de stip it-actie van Ketnet. Bewustma-

king is bij pesten erg belangrijk, het is 

goed dat dit onder de aandacht wordt 

gebracht en dat de scholen hierop in-

zetten. Knap initiatief !  
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Werkbezoek Brugge 

Op vrijdag 23 februari trokken we met enkele leden 
vanuit de commissie Welzijn naar Brugge. 
 
Na onze ontvangst kregen we eerst een uiteenzetting 
van de Dienst Ondersteuningsplan (DOP) West- 
Vlaanderen. Er werden allerlei bevindingen en cijfers 
meegegeven en aandachtspunten aangestipt. 
  
Nadien kregen we een voorstelling van de Kade en 
konden we ook kennismaken met enkele leefgroe-
pen. Dit was vooral ook zeer interessant om te kijken 
hoe de persoonsvolgende financiering (PVF) wordt 
aangevoeld op het werkveld. 
 
Nadien volgde nog een interessante debatlunch, waar 
verschillende zaken verder konden besproken wor-
den. 
 
Na een korte wandeling kwamen we terecht bij Fo-
ton, een mooie dienst van familiezorg West–
Vlaanderen. Foton zet zicht in voor een dementie-
vriendelijke gemeente in Brugge en slaagt daar zeer 
goed in. Ook nemen ze veel initiatieven voor mensen 
met dementie. Een mooi voorbeeld is het Fotonkoor, 
waar mensen met dementie prachtige liederen zin-
gen.  
 
Een goed gevulde dag, met heel wat vragen en opmerkingen waarmee we alweer aan het werk kunnen in het 
Vlaams Parlement. 
———————————————————————————————————————————————— 

Bezoek het Vlaams Parlement! 

Wil je met jouw vereniging, familie of vrienden het Vlaamse Parlement bezoe-

ken? Dat kan! Stuur een bericht naar bart.smans@vlaamsparlement.be en we 

organiseren voor jullie een geleid bezoek. Tijdens de rondleiding krijgt u een 

uitgebreide uitleg over de werking en de rol van het Vlaams Parlement. Ook de 

merkwaardige architectuur van het gebouw en de geïntegreerde Vlaamse he-

dendaagse kunst komen uitgebreid aan bod. Neem dus zeker contact op! 

 
——————————————————————————————————

—————————————— 

Vragen? Contacteer ons 

Wanneer jullie vragen hebben of indien je specifieke dingen wil aankaarten, twijfel dan zeker niet om het mij te 

laten weten. Ik zal mijn uiterste best doen om hiermee aan de slag te gaan of indien het niet onder mijn bevoegd-

heid valt het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige contactgegevens hiervoor vind je onderaan op deze 

brief. 
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