SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 133
van TINE VAN DER VLOET
datum: 6 december 2018

aan JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Persoonlijkeassistentiebudget (PAB) - Combinatie met pleegzorg
Sinds begin 2016 stel ik al vragen rond de mogelijkheid tot combinatie van pleegzorg en
het persoonlijkeassistentiebudget (PAB).
Op één van die vragen, met name schriftelijke vraag nr. 209 van 4 januari 2016,
antwoordde de minister het volgende: "Op dit moment is de combinatie van pleegzorg met
persoonlijk assistentiebudget (PAB) nog niet mogelijk, maar in de toekomst zal zowel voor
minderjarigen als voor volwassenen een combinatie van pleegzorg met persoonsvolgende
financiering mogelijk zijn (cf. 4)."
Op 28 november 2018 kwam er een mededeling gericht aan de PAB-budgethouders op de
website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Daarin staat
het volgende: "Het VAPH heeft de richtlijnen PAB aangepast. Er is een wijziging
aangebracht rond combinaties. Er werd uit de richtlijnen geschrapt dat PAB en pleegzorg
niet combineerbaar zijn.
Op 13 juli 2018 diende mijn collega Lorin Parys nog een schriftelijke vraag in (nr. 630)
over de mogelijke combinatie van pleegzorg met PAB. De minister antwoordde toen als
volgt: “Eén van de initiatieven die we op korte termijn - dit wil zeggen de voorbereidingen
starten dit jaar en uitrol vindt plaats begin 2019 - willen nemen, is de afstemming van de
bestedingsmogelijkheden van PAB voor minderjarigen op deze van het PVB voor
meerderjarigen. Hiermee zal tegemoet gekomen kunnen worden aan de bekommernis
inzake de niet combineerbaarheid van PAB en pleegzorg vandaag. De voorbereidingen
inzake de afstemming van de bestedingsmogelijkheden PAB en PVB zijn volop aan de gang.
Bijgevolg heeft het dan ook weinig zin om nog een tijdelijke oplossing te voorzien.”
1.

Wanneer werden de richtlijnen aangepast? Sinds wanneer is de combinatie van
pleegzorg met PAB mogelijk? Waar kunnen we de besluitvorming terugvinden waarin
deze beslissing werd genomen?

2.

Op welke manier wil de minister pleegouders in kennis stellen dat zij mogelijk ook
recht hebben op een PAB?

3.

Op 13 juli 2018 stelde de minister nog dat een tijdelijke oplossing niet nodig was.
Waarom is de minister nu van mening veranderd?

JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 133 van 6 december 2018
van TINE VAN DER VLOET

1.

Zoals in de zomer van 2018 werd aangekondigd, waren de voorbereidingen inzake de
bestedingsmogelijkheden van PAB in combinatie met pleegzorg, lopende. Het VAPH
onderzocht in dit kader of de regelgeving het combineren van een PAB met pleegzorg
expliciet verbiedt. Dat is niet het geval. Om die reden werden de richtlijnen PAB
aangepast en kan het PAB voortaan gecombineerd worden met pleegzorg.De
richtlijnen terzake werden aangepast op 28 november 2018. Het VAPH streeft ernaar
de bestedingsregels van het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) en het
Persoonsvolgende Budget (PVB) te uniformiseren, dit vanuit klantgerichtheid en
administratieve vereenvoudiging.

2.

Het VAPH deelde reeds aan de budgethouders PAB mee dat de combinatie met
pleegzorg voortaan mogelijk is. Ook de pleegzorgdiensten worden hiervan op de
hoogte gebracht en dit via een omzendbrief van het Agentschap Jongerenwelzijn.

3.

Dat PAB en pleegzorg voortaan gecombineerd kunnen worden, is geen tijdelijke
maatregel. Het spreekt voor zich dat een afstemming van de bestedingsregels PAB en
PVB de optimale situatie zou zijn. Vooraleer deze afstemming volledig rond is, moeten
verschillende aspecten nog juridisch getoetst worden. Rond het combineren met
pleegzorg werd dit dus reeds al onderzocht en wordt deze bijgevolg ook toegestaan.

