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Start van een nieuw jaar 

Het jaar van de vuurdopen in 

het parlement is voorbij. On-

dertussen weet ik wanneer 

best Schriftelijke vragen, Vra-

gen om Uitleg of Actuele vra-

gen te stellen. Ook het eerste 

optreden in de plenaire verga-

dering is gepasseerd. 

Ondertussen blijf ik spreken 

met zoveel mogelijk mensen 

die in de praktijk werken. Zij 

ondervinden het beste de pro-

blemen die het gevoerde be-

leid met zich meebrengt en ze 

kunnen daarom ook het beste 

aangeven waar moet worden 

bijgestuurd. Mijn  ervaring op 

de werkvloer heeft me geleerd 

dat dit nodig is en blijft. Daar-

om wil ik nog maar eens laten 

weten, zit je met iets, mijn 

deur staat open, Brussel is 

dichterbij dan je denkt! 

 

Wachtlijst personen met een beperking daalt lichtjes 

Het zorgregierapport van 30 juni 2014 werd net gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat nog steeds 

14.173 meerderjarigen wachten op de correcte zorg. Erger is dat 7.313 van deze mensen geen enke-

le VAPH-ondersteuning genieten, de anderen hebben één of andere vorm van ondersteuning, maar 

wachten op een meer specifieke zorg. Hiernaast is het minstens zo belangrijk om te vermelden dat 

er ook nog minderjarigen op de wachtlijst staan, de rapportering hierover gebeurt door het Agent-

schap Jongerenwelzijn, de laatste cijfers wijzen hier op 6.160 wachtenden. 

Nog maar eens maken deze cijfers duidelijk hoe belangrijk het is dat dit probleem wordt aangepakt. 

De 330 miljoen euro aan uitbreidingsbeleid die deze legislatuur voorzien is, is meer dan dubbel 

zoveel als de middelen voor uitbreidingsbeleid tijdens de vorige legislatuur. Bovenstaande cijfers 

uit het zorgregierapport sterken ons bovendien in ons pleidooi dat het merendeel van deze midde-

len naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulp moet gaan. Hiernaast zullen er waarschijnlijk ook 

mensen zijn die voldoende zorg kunnen inkopen door een Basisondersteuningsbudget (BOB) met 

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) te combineren. Onze hoop is groot dat het vraaggestuurd 

werken, dat met de uitrol van het decreet PVF (Persoonsvolgende Financiering) zijn ingang zal 

vinden, zijn invloed zal hebben. Door een rugzakje mee te krijgen zullen bepaalde gebruikers im-

mers hun zorgvraag ook inkopen bij andere diensten dan enkel die van het VAPH. 

De positieve noot bij het lezen van de huidige cijfers is dat de kentering lijkt te zijn ingezet. In het 

verleden was het vaak het geval dat, ondanks de extra middelen die werden voorzien, de wachtlijst 

bleef aangroeien. Dit is mede het gevolg van een steeds grotere vraag, onder andere door een de-

mografische groei vanwege de medische vooruitgang en door de toename van het aantal personen 

met een chronische aandoening. Je kan echter zien dat er wel degelijk steeds meer mensen gehol-

pen worden. In het zorgregierapport kan je zien dat er op 30 juni 2014 42.634 mensen werden be-

geleid, dit zijn er 1.508 meer dan een jaar voordien (3.67% meer). Hiernaast steeg ook het aantal 

mensen met een Persoonlijk AssistentieBudget met 183 tot 2.446 . Dit was ook wat ik heb meege-

geven in de pers als reactie op deze cijfers. 

De uitdaging blijft sowieso om de problematiek van de wachtlijsten aan te pakken. Hieraan mee-

werken door ideeën aan te brengen en op te volgen hoe de beschikbare middelen worden ingezet 

blijft één van de hoofddoelen die ik voor mezelf stel. Iedereen verdient immers een aangepaste 

zorg!  
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Evaluatie systeem tolkuren voor leefsituatie  

Op de website van het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau (CAB) konden wij op 5 december lezen dat het budget voor tolkuren in de leefsi-

tuatie (9.800 uren) voor 2014 quasi opgebruikt was. Om dit aan te kaarten heb ik op 10 december een Vraag om Uitleg ingediend, maar door de 

toenmalige begrotingsbespreking en het kerstreces is deze vraag pas dit jaar in de Commissie aan bod kunnen komen. 

Ook al telde 2014 nog maar enkele weken, het niet kunnen beroep doen op het recht op communicatie in de privé-sfeer is onaanvaardbaar, zelfs 

voor een korte periode. Onder de privé-sfeer vallen bovendien cruciale afspraken voor o.a. gezondheidszorg, financiële zaken en familiale aangele-

genheden. In het kader van het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap is het de bedoeling dat deze mensen het recht heb-

ben op tolkuren teneinde hun plaats in een inclusieve samenleving in te kunnen nemen. Daarom heb ik de minister ook gevraagd om een procedure 

te voorzien die flexibiliteit biedt om deze mensen in staat te stellen hun tolkuren toch nog te boeken, zelfs indien het budget onvoldoende blijkt te 

zijn ingeschat. 

Naast een rapport van de Ombudsman, verscheen ook een advies van de Adviescommissie Vlaamse gebarentaal (VGT). Ik vond het belangrijk dat 

de minister in het vinden van de oplossing voor dit probleem vooral dit laatste meeneemt. Ik heb in de commissie dan ook gevraagd om alle moge-

lijke voorstellen door te spreken met de gebruikers zelf, zij weten immers het beste welke aanpassingen aan het systeem voor henzelf werkbaar zijn. 

Uit het antwoord van de minister bleek dat op vrijdag 5 december de noodprocedure startte. Dit houdt in dat voor nieuwe niet-geboekte tolkop-

drachten die niet voor dringende medische behandelingen, dringende juridische zaken en de begrafenis van naaste familie waren bestemd, de ge-

bruiker waarschijnlijk zelf de tolk heeft moeten betalen. Aan wie het wenste, werd de mogelijkheid geboden om afspraken te verplaatsen naar begin 

2015. Een reden te meer dus om het systeem te evalueren en aan te passen! 

Hoopgevend is dat de minister een evaluatie van het systeem beloofde. In dat kader is er aan de Zorginspectie de opdracht gegeven om een aantal 

zaken nader te bekijken, op basis waarvan kan worden bekeken welke maatregelen er moeten worden genomen. De minister beloofde ook om 

Fevlado (Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties), het CAB en de tolken hierbij te betrekken. Mooie beloftes, we zullen het nakomen ervan 

zeker mee opvolgen! 

Verwijzend naar het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen heb ik ook nog gevraagd om een studie te doen naar de L-uren (leefsituatie-uren) 

die mogelijk door andere instanties dan de dove zelf moeten voorzien worden. Hierbij doelde ik op L-uren die worden gebruikt in ziekenhuizen, in 

rechtbanken, in andere instanties die volgens het VN-verdrag eigenlijk zelf moeten instaan voor redelijke aanpassingen, in de vorm van onder ande-

re tolken. Vraag is vooral of de Vlaamse overheid hen daar momenteel al voldoende op wijst. 

Terzijde wil ik nog opmerken dat in de vorige regeerperiode op het intersectorale overleg tolkenwerking een voorstel tot gelijkschakeling van de 

criteria voor toekenning uren tolk Vlaamse gebarentaal / schrijftolk / orale tolk over de betrokken beleidsdomeinen (Werk, Welzijn en Onderwijs) 

heen werd opgemaakt. Dit impliceert een verlaging van de grenswaarde van 90dB naar 70dB. Ik ben blij dat de regering in het uitbreidingsbudget 

2015 hiervoor een uitbreiding met 1.500 extra tolkuren of een budget van 54.525 euro heeft voorzien. Hiernaast zal Welzijn nu ook de reisonkosten 

van de tolken terugbetalen, terwijl dit tot nog toe door de gebruikers zelf diende betaald te worden, hetgeen ook een positieve evolutie is. 

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

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 bevoegdheid valt het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige con-

tactgegevens hiervoor vind je onderaan op deze brief. 
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