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En toen werd het stil 
 

Eén van de drie grote bevoegdheden 

van het parlement is de controle van 

de begroting. In november zijn we al 

druk aan de slag gegaan met de be-

leidsbrieven 2016 en bijbehorende 

cijfers. Heel belangrijk, tot het mo-

ment dat de wereld even stilstaat. Ook 

in het Vlaams Parlement werd een 

hele plenaire vergadering gewijd aan 

de aanslagen in Parijs. Op zulke mo-

menten kom je tot het besef hoe rela-

tief alles is. Maar het leven gaat door, 

in december dus verslag van alles 

betreffende de beleidsbrief 2016! 

In deze nieuwsbrief ga ik dieper in op 

de ongelijke behandeling van jong-

volwassenen in een GO!-internaat, 

een verhaal dat deze maand de krant 

haalde na bevragingen van mezelf aan 

de minister. Ook sta ik stil bij Armoe-

de en Gelijke Kansen, iets dat ik tot 

nog toe van de zijlijn opvolgde, maar 

vanaf januari ook als effectief lid van 

de Commissie van dichterbij zal doen. 

Vanuit de Commissie Welzijn ston-

den we deze maand ook even stil bij 

excuses voor de gedwongen adopties. 

Eind 2014 en begin 2015 hielden we 

een aantal hoorzittingen over ge-

dwongen adopties met slachtoffers en 

experten ter zake.  Dit resulteerde in 

twee resoluties over de partijen heen. 

Je kan hier meer over lezen op de 

website van het Vlaams Parlement via 

deze link. Ik ben trots dat het Vlaams 

Parlement op 24 november 2015 bij 

monde van voorzitter Jan Peumans 

publiekelijk zijn excuses aanbood.  

 
Jongvolwassenen met een beperking krijgen ongelijke behandeling 

 

Minderjarige personen met een beperking die opgevangen worden in 

een internaat van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap) krijgen op het ogenblik dat ze meerderjarig worden 

automatisch een persoonsvolgend budget. Minderjarige jongeren die 

naar één van de 19 internaten van het GO! gaan, belanden op het 

ogenblik dat ze meerderjarig worden op een wachtlijst. Dit bleek uit 

het antwoord van de minister op een schriftelijke vraag van mezelf. 

Voor de jongeren die uit een VAPH-

internaat uitstromen is vanaf 2017 

een budget van 13,58 miljoen euro 

beschikbaar om de zorgcontinuïteit te 

garanderen. Dit is een deel van de 

enveloppe van in totaal 109,5 miljoen 

euro die in 2017 is gepland voor uit-

breidingsbeleid in deze sector. Uit 

gegevens die ik opvroeg bij minister van Welzijn Vandeurzen blijkt dat 

deze enveloppe geen geld bevat om ook de zorgcontinuïteit te garanderen 

voor de jongeren die uit GO!-internaten komen. 

In september 2017 zal echter wel het Basisondersteuningsbudget (BOB) 

automatisch toegekend worden aan alle minderjarigen met een verhoogde 

kinderbijslag van 12 punten of meer en aan de jongvolwassenen van 21 tot 

25 jaar. Het BOB zal er dus voor zorgen dat de personen die uitstromen 

uit een GO!-internaat wel iets in handen krijgen, maar neemt de ongelijk-

heid met de uitstromers uit een VAPH-internaat niet weg. 

De verschillende behandeling naargelang het soort internaat is erg moei-

lijk te verantwoorden, net omdat de ouders vaak geen bewuste keuze ma-

ken tussen beide soorten internaten. Ze sturen hun kind gewoon naar het 

internaat dat het dichtst bij huis is en/of het internaat dat de specifieke 

zorg kan bieden die hun kind nodig heeft. Ik zal dit dossier van nabij blij-

ven opvolgen tot duidelijk is hoe minister Vandeurzen deze discriminatie 

zal wegwerken.  
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Armoede—Gelijke Kansen 

In mijn eerste anderhalf jaar als parlementslid kon ik me ten volste concentreren op de materie die ik vanuit mijn werk-

achtergrond beheerste, het opvolgen van alles betreffende personen met een beperking in de commissie Welzijn. Ik zal 

dit ook de rest van de legislatuur blijven doen. Aangezien ik de kneepjes van het vak ondertussen ken, zal ik er vanaf 1 

januari 2016 wat extra werk bijnemen. In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen, waar ik tot nog toe als 

plaatsvervangend lid zetelde, zal ik vanaf dan ook effectief zetelen. Hier zal ik vooral armoede en gelijke kansen opvol-

gen. Omdat het handicapspecifieke en een inclusieve samenleving ook in deze belangrijk zijn zal ik mij hier vooral op 

toeleggen. Ik ben het voorbije jaar immers meer en meer tot het besef gekomen dat een integrale aanpak de enige manier 

is om deze inclusiviteit te bekomen. Werk aan de winkel dus! 

Om me in mijn nieuwe functie in te leven deed ik deze maand al 

wat veldwerk om vanuit de praktijk te kunnen zien wat er leeft. Op 

zondag 15 november vierde de welzijnsorganisatie De Schakel uit 

mijn buurgemeente Beerse haar vijftienjarig bestaan. Een belang-

rijk moment was dat het charter tegen kinderarmoede door de ge-

meentes Beerse, Lille, Malle, Vosselaar, Rijkevorsel, Turnhout en 

Merksplas werd ondertekend. Kinderarmoede kan ook niet los 

worden gezien van de gezinssituatie. Om de kinderen daaruit te 

krijgen moeten hele gezinnen geholpen worden. De aanwezige 

Staatssecretaris voor armoedebestrijding Elke Sleurs hamerde erop 

dat alle beleidsniveaus hierbij hun verantwoordelijkheid dienen te 

nemen.  Meer info over de Schakel en dit charter tegen kinderarmoedevind je via deze link. 

Op 23 november werd er een praktijkgerichte tour ‘ARMOEDE AANGEPAKT’ georganiseerd waarbij de nadruk lag op 

de Antwerpse stadsprojecten, ook hier heb ik mijn oor te luister gelegd. De organisatie van deze tour gebeurde door Sa-

menlevingsopbouw Antwerpen stad vzw.  

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

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! 

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

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 contactgegevens hiervoor vind je onderaan op deze brief. 

Deel deze nieuwsbrief met familie, vrienden en kennissen.                                                 Inschrijven/uitschrijven kan via e-mail. 

Tine van der Vloet e-mail   0496 782939     Parlementair Medewerker: Bart Smans e-mail 0474 427355  

Kantooradres: Leuvenseweg 86, 1011 Brussel  02 552 42 53   Websites:  Tine van der Vloet   N-VA Nationaal    

http://merksplas.n-va.be/files/afdeling/generated/blikvanger/merksplas_ondertekent_charter_tegen_kinderarmoede.pdf
mailto:bart.smans@vlaamsparlement.be
mailto:Bart.Smans@vlaamsparlement.be
mailto:tine.vandervloet@vlaamsparlement.be
mailto:Bart.Smans@vlaamsparlement.be
http://www.tinevandervloet.be
http://www.n-va.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vvbad.be%2Fbericht%2Fvlaams-parlement-keurt-decreten-goed&ei=4-lAVcW9LIT_UKe4gcAO&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNH_pp--vsrG1nFeykTuUB

