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Uitbreidingsbeleid niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) voor meerderjarigen
Budgetten voor prioriteitengroepen

-

In 2019 zal dankzij de bijkomende middelen uit het uitbreidingsbeleid (45 miljoen euro
trap 2 en 25 miljoen euro overdracht van uitbreidingsmiddelen trap 1), de middelen die
vrijkomen door uitstroom (bijna 29 miljoen euro) en nog enkele restmiddelen, ruim 100
miljoen euro geïnvesteerd worden in niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) voor
meerderjarigen.
Een deel van dit uitbreidingsbeleid wordt gegeven aan automatische toekenningen. Een
ander deel wordt verdeeld over de drie prioriteitengroepen. In 2018 gebeurde dit in
verschillende toekenningsrondes.
1.

Uiteraard is een monitoring van de automatische toekenningen nodig, maar wat is de
schatting van het budget dat er aan de drie prioriteitengroepen zal kunnen worden
toegekend? Welke budgetten schat men op deze manier in 2019 te kunnen toekennen?

2.

In welke maanden zal er een toekenningsronde voor de prioriteitengroepen gebeuren?
In welk budget wordt hier telkens voor voorzien en wanneer worden de mensen
hiervan op de hoogte gebracht?

JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 233 van 25 februari 2019
van TINE VAN DER VLOET

1.

Op basis van de monitoring van het volledige jaar 2018 wordt ingeschat dat na het
realiseren van de engagementen in het kader van de automatische
toekenningsgroepen en de directe financiering voor geïnterneerden en uitstroom uit
revalidatiecentra van mensen met NAH nog voor ongeveer 23,5 miljoen euro kan ter
beschikking gesteld worden in de prioriteitengroepen. Met deze middelen kunnen
ongeveer 515 personen een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld krijgen.

2.

Eén derde van de ingeschatte beschikbare middelen is reeds eind januari, begin
februari ter beschikking gesteld. Na de afronding van de monitoring van het eerste
kwartaal zal een tweede groep terbeschikkingstellingen volgen, zodat 7/12 van de
ingeschatte middelen ter beschikking gesteld zijn in de loop van de maand mei. De
overige middelen zullen ter beschikking gesteld worden in het najaar na afronding van
de derde kwartaalmonitoring.
De mensen die een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld krijgen, worden
hiervan door het VAPH onmiddellijk via een officieel schrijven op de hoogte gebracht.

