SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 24
van TINE VAN DER VLOET
datum: 24 oktober 2018

aan JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Niet-opgenomen persoonsvolgend budget (PVB) - Monitoring
In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 445 van 13 april 2018 deelde de minister
mee dat de som van alle terbeschikking gestelde budgetten 774.646.958,25 euro bedroeg
in 2017. Daarmee konden 23.784 mensen zorg inkopen. De totale ingediende
zorggebonden kosten bedroegen 753.580.809,12 euro. Zo bedroeg het niet volledig
opgenomen totaalbudget voor persoonsvolgend budget (PVB) in het jaar 2017 in totaal
21.066.149,13 euro.
1.

Heeft de minister al onderzoek gedaan naar de oorzaken van de onderbesteding van
PVB’s?

2.

Werd in 2018 reeds verder onderzocht of de onderbesteding op hetzelfde niveau blijft
en dus recurrent zou kunnen worden ingezet voor extra budgetten PVB?

3.

Zal het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een constante
monitoring doen van de bestedingsgraad PVB om zo ook een zicht te krijgen op de
mogelijks te verdelen middelen in de toekomst?

JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 24 van 24 oktober 2018
van TINE VAN DER VLOET

1.

Het systeem van de persoonsvolgende financiering is voor de grootste groep
meerderjarigen gestart op 1 januari 2017. Hierdoor beschikken we op vandaag over
gegevens van één volledig jaar. In dat jaar zien we dat de onderbesteding zich
voornamelijk situeert bij de budgethouders die hun PVB of een deel ervan in cash
besteden. Dit is binnen de totale groep budgethouders een relatief kleine groep
(minder dan 15%). De onderbesteding is vooral te zien bij cash-besteders, die hun
ondersteuning
samenstellen
in
samenwerking
met
reguliere
diensten,
dienstenchequebedrijven,... .
Een andere oorzaak van onderbesteding is te vinden bij de nieuwe budgethouders. Het
kost doorgaans enkele maanden tijd om de ondersteuning binnen het PVB op te
starten.

2.

Eens we zicht hebben op het volledige jaar 2018 zal zeker in kaart gebracht worden
hoe groot de onderbesteding structureel is en of hiermee recurrente budgetten kunnen
ter beschikking gesteld worden.

3.

Het VAPH zal dit monitoren en indien mogelijk een voorstel formuleren van het budget
dat kan ingezet worden voor bijkomende terbeschikkingstellingen.

