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Septemberverklaring 
 
Op 28 september ging het nieuwe 

parlementaire jaar officieel terug 

van start met de septemberverkla-

ring.  

Dat wil echter niet zeggen dat we 

in augustus en september hebben 

stilgezeten. Ik heb verder dossiers 

opgebouwd door middel van 

schriftelijke vragen. Ook werkbe-

zoeken bleven op de agenda staan,  

met een bezoek aan Liever Actie-

ver in Merksplas, in het bijzijn 

van minister Vandeurzen. Daar-

naast deed ik onder meer een be-

zoek aan de werking van de Scha-

kel in onze buurgemeente Beerse, 

waar ze een prachtige armoede-

werking hebben en een inleefdag 

voor personen met een Persoonlijk 

Assistent bij Onafhankelijk Le-

ven… Het blijft mijn bedoeling 

om zo kort mogelijk op te volgen 

wat er echt leeft.  Enkele voor-

beelden hiervan vind je in deze 

nieuwsbrief en op mijn website. 

 

Bezorgdheid rond zorgcontinuïteit 

Binnen de invoering van het nieuwe decreet Persoonsvolgende Financiering (PVF) 

is zorgcontinuïteit voor jongvolwassenen steeds één van onze grootste bekommernis-

sen geweest. Met het huidige systeem ontstaat hier immers al te vaak een vacuüm tussen 

opvang onder en boven de 18 jaar, wat de nodige zorgen met zich meebrengt. In een be-

sluit van de Vlaamse Regering dat op 17 juli 2015 werd genomen ter uitvoering van het 

decreet PVF stond dan ook dat om de continuïteit van de zorg en ondersteuning voor 

deze groep jongvolwassenen te realiseren, zij de hoogste prioriteit met het oog op het 

onmiddellijk ter beschikking stellen van een persoonsvolgend budget voor meerderjari-

gen krijgen. 

Later in het besluit ontstond de indruk het alsof de zorgcontinuïteit beperkt zou zijn tot de 

groep jongvolwassen die als minderjarigen reeds beroep deed op Niet Rechtstreeks Toe-

gankelijke Hulp (NRTH) gefinancierd door het agentschap en voor wie aangetoond 

wordt dat ze ook als meerderjarige nood hebben aan niet rechtstreeks toegankelijke en 

door het agentschap gefinancierde ondersteuning. 

Om duidelijkheid te krijgen heb ik op 22 september een Vraag om Uitleg aan de minis-

ter gesteld welke jongvolwassenen nu bedoeld worden. Uit zijn antwoord werd alvast 

duidelijk dat het de bedoeling is om de continuïteit te garanderen vanaf 18 jaar. Ook 

werd gesteld dat voor de jongeren met een beperking die als minderjarige geen gebruik 

maakten van niet-rechtstreeks toegankelijke, door het VAPH gefinancierde ondersteu-

ning, de overgang naar de meerderjarigheid niet automatisch gegarandeerd wordt. Deze 

personen volgen de nieuwe procedure in het kader van PVF. Ter aanvulling; indien deze 

mensen al wel een zorgvraag uitten in het verleden zullen zij wel een basisondersteu-

ningsbudget verkrijgen vanaf 1 januari 2017. 

Over de jongvolwassenen in de internaten van het gemeenschapsonderwijs kon de minis-

ter nog geen duidelijkheid verschaffen. Hierover zou hij extra gegevens opvragen en die 

zou hij bezorgen. Dit zal ik dus zeker van kortbij verder opvolgen. Ook heb ik gevraagd 

om qua communicatie duidelijk te zijn. Jongvolwassenen met een beperking en hun ou-

ders zijn mensen die met het huidige systeem altijd onzekerheid hebben gekend betref-

fende die zorgcontinuïteit. Net om hen nu duidelijkheid te brengen is het belangrijk alles 

goed over te brengen, zo kunnen ook zij verder met het plannen van de toekomst.  
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Beleid voor wie het het meest nodig heeft 

 

Eén van de punten die in het N-VA-programma steeds naar voren komt is om op te komen voor de meest kwetsbaren. In het nieuws 

komen deze punten echter vaak niet naar boven en krijgen we maar al te vaak het imago van harde partij aangemeten. Omdat ik per-

sonen met een beperking opvolg wilde ik nog 2 maatregels meegeven die deze zomer werden doorgevoerd en die wel degelijk onze 

sociale lijn in de verf zetten. 

 

De inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 2% 

De inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een beperking wordt met 2 procent verhoogd vanaf 1 september 

2015. Dat besliste de ministerraad op voorstel van staatsecretaris voor Personen met een beperking, Elke Sleurs. De verhoging van 

de inkomensvervangende tegemoetkoming kadert in de beslissing van de regering om de welvaartsenveloppe volledig aan te wen-

den. De nieuwe tarieven kan je vinden op door op deze website terugvinden. 

 

6% BTW voor assistentiehonden 

In november 2013 beloofde toenmalig minister van Financiën Koen Geens een onderzoek opdat de opleiding en behandeling van 

assistentiehonden van personen met een motorische of auditieve beperking en van personen met ziektes als epilepsie, diabetes of met 

de ziekte van Alzheimer nog steeds onderhevig zijn aan het normale tarief van 21 %. Vorige legislatuur bleef het echter bij dit on-

derzoek. Ik ben verheugd dat Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) nu beloofde zo snel mogelijk een Koninklijk 

Besluit te nemen om dit tarief naar 6% te verlagen. De sector reageert dan ook tevreden. "Zo'n hond opleiden kost al gauw 20.000 

euro. Het onderscheid met blindegeleidehonden is niet verantwoord want ongeacht de beperking, die hond is noodzakelijk om in het 

dagelijks leven essentiële zaken te kunnen doen". Van Overtveldt belooft het verlaagde btw-tarief ook toe te passen op dierenarts-

kosten voor assistentiehonden.   

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

Zuiddag: een dagje werken in het parlement ten voordele van het goede doel! 

 

 

 

 

 

Voor dit goede doel draag ik graag ook mijn steentje bij, maar dat kan ik niet alleen! Heb je zin om een dag de politieke besluitvor-

ming van dichtbij mee te maken, voor en achter de schermen van het Vlaams Parlement? In plaats van een betaling aan jou zal je 

loon aan het goede doel geschonken worden. Meer informatie vind je op deze website. 

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

Bezoek het Vlaams Parlement! 

Wil je met jouw vereniging, familie of vrienden het Vlaamse Parlement bezoeken? 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 hedendaagse kunst komen uitgebreid aan bod. Neem dus zeker contact op! 
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