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De Schreeuw 
 

Deze nieuwsbrief komt enkele 

dagen vroeger, en wel vanuit 

een speciale oproep. N-VA 

steunt namelijk Kom op tegen 

Kanker. Heel wat N-VA-

parlementsleden bieden daartoe 

iets aan op de grote Kom op 

tegen Kanker-veiling. Ik veil 

een uniek drieluik. Ik kocht dit 

kunstwerk op 23 april op het 

evenement De Schreeuw in Turn-

hout. De Schreeuw heeft tot 

doel 

mensen 

met een 

beper-

king 

actiever 

te be-

trekken 

bij onze 

samen-

leving. 

Dit schitterende drieluik is ge-

schilderd door Sidney Vereec-

ken, een creatieve jongen met 

een beperking, maar met een 

groot talent! Doe dus zeker je 

bod via deze link. 

 

Verder lees je nog over het be-

lang van continuïteit en keuze-

vrijheid binnen Rechtstreeks 

Toegankelijke Hulp, minder 

administratieve lasten voor per-

sonen met een beperking en 

over ons werkbezoek in Neder-

land. Veel leesplezier! 

 
Hoe staat het met de continuïteit en keuzevrijheid binnen 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)? 

 
Op 1 januari 2017 gaan we definitief over naar Persoonsvolgende Financiering (PVF). 

Iedereen die nu reeds gebruik maakt van diensten van het VAPH wordt daarom inge-

schaald om te kijken welk hun zorgvraag is. De bedoeling is dat ze hiervoor dan een per-

soonsvolgend budget krijgen zodat ze kunnen kiezen of ze dezelfde zorg verderzetten, al 

dan niet omschakelen naar een andere vorm van zorg. Continuïteit en keuzevrijheid dus, 

dat zijn de begrippen die centraal moeten staan! 

Voor mensen die in trap 2 (niet-rechtstreeks toegankelijke hulp) terecht komen, wordt die 

continuïteit en keuzevrijheid gegarandeerd. Voor mensen die Rechtstreeks Toegan-

kelijk Hulp (RTH) gaan krijgen, is de regelgeving niet 100% duidelijk. Ik vroeg daarom in 

de commissie Welzijn minister Vandeurzen naar duidelijkheid voor wie verplicht wordt 

gebruik te maken van RTH en anderzijds voor wie vrijwillig overstapt. 

Verplichte overstap naar RTH 

Wanneer iemand met de inschaling in 2016 minder dan 8 punten wordt toegewezen, zal 

hij/zij verplicht worden om via het systeem van RTH zijn/haar zorg in te kopen. Positief is 

dat er zo continuïteit van zorg voorzien wordt binnen de voorziening waarin iemand nu 

ondersteuning krijgt. De keuzevrijheid wordt hier echter serieus door beperkt! Wanneer 

iemand zijn zorg elders wil inkopen, heeft hij geen garantie meer op continuïteit van zorg. 

Vrijwillige overgang naar RTH 

Mensen die ingeschaald worden voor negen punten of meer, die vrijwillig naar RTH over-

stappen, zullen prioritair in aanmerking komen voor een basisondersteuningsbudget. De 

minister bevestigde nogmaals dat het de bedoeling is dat meer personen met een handi-

cap gebruik zullen maken van RTH. Ze zullen blijkbaar echter geen garantie hebben op 

de mogelijkheid om hun zorg via RTH in te kopen. Zolang deze garantie op continuïteit in 

zorg wanneer je vrijwillig overschakelt er niet is, zie ik mensen ook niet vrijwillig overscha-

kelen. Door over te schakelen geef je immers ook je keuzevrijheid op. Waar je met je PVF 

de keuze hebt hoe je je zorg wilde inkopen heb je dit bij RTH veel minder. 

Monitoring van onbeantwoorde vragen 

Ik heb tijdens de commissie nogmaals aangedrongen op een monitoring van de hulpvra-

gen RTH. Het is uitermate belangrijk dat het VAPH bijhoudt welke vragen beantwoord 

kunnen worden en welke niet. Enkel zo krijgen we een zicht op welke zorgvragen niet 

beantwoord worden en kunnen we deze cijfers ook aangrijpen om de te zien hoe de extra 

voorziene budgetten voor personen met een beperking best ingezet worden. De minister 

beloofde opnieuw aan het VAPH te vragen om de mogelijkheden voor zulke monitoring te 

bekijken. Ik zal blijven aandringen dat dit effectief gebeurt! 

  

De volledige tekst en het beeldfragment van mijn vraag kan je via deze link terugvinden. 
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2016 scharnierjaar voor personen met een beperking 

 

Administratieve vereenvoudiging door gebruiksvriendelijkere website en beter gebruik Kruis-

puntbank van de Sociale Zekerheid 

  

De Vlaamse Regering beloofde bij haar aantreden dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

(VAPH) zijn hele organisatie en administratie grondig zou doorlichten met het oog op meer efficiëntie en admini-

stratieve vereenvoudiging. Met een schriftelijke vraag porde ik bevoegd minister Vandeurzen aan tot actie. Hij kon-

digde verschillende initiatieven aan. De rode draad daarbij is meer uitwisseling van informatie en minder regelge-

ving. En dat was hoognodig! 

In het regeerakkoord van deze regering staan transparantie en efficiëntie voorop. Op dit moment moeten Personen met 

een Handicap nog veel te vaak hetzelfde attest aan verschillende diensten bezorgen. Dat kan efficiënter en klantvriendelij-

ker. Daarom ondervroeg ik minister Vandeurzen over een stand van zaken. 

Zo moet men op dit moment elk jaar een attest aanvragen en indienen om een hoger aantal dienstencheques te bekomen, 

waar men als persoon met een handicap recht op heeft. Men dient datzelfde attest ook elk jaar in te dienen voor een finan-

cieel voordelige regeling bij het inschrijven voor een opleiding. 

Sinds kort kunnen deze attesten online gedownload worden. De website mijnvaph.be zal daar een steeds belangrijkere rol 

in spelen. De minister zorgt nog in 2016 voor een beter gebruik van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Zo 

zullen personen met een handicap die erkend zijn door het VAPH ook gekend zijn bij de Kruispuntbank en kan iedere in-

stantie die daarvoor de toestemming heeft deze gegevens gebruiken. Voorbeelden zijn De Lijn (speciale pasjes voor per-

sonen met een handicap), het Departement Werk (attesten voor hogere afname dienstencheques) en Agodi 

(Onderwijsleermiddelen). Personen met een handicap moeten dan niet telkens opnieuw aanvragen waar ze eigenlijk so-

wieso recht op hebben.” 

 Ook aan de regelgeving voor voorzieningen wordt gedacht. Twee nieuwe besluiten van de Vlaamse regering zorgen er-

voor dat op 31 december 2016 maar liefst 19 oudere besluiten worden opgeheven. Minder regelgeving dus, en dat was 

hoognodig! Ik zal zeker blijven opvolgen of deze administratieve vereenvoudigingen in de praktijk vlot lopen. 

 

 

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

Elke Sleurs te gast in Merksplas 

 

Ik ben blij dat we met N-VA Merksplas aanstaande zater-

dag Elke Sleurs mogen verwelkomen.  

Elke Sleurs, in de federale regering Staatssecretaris be-

voegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen 

met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschaps-

beleid, komt naar Merksplas om haar beleid toe te lichten.  

Kom dus zeker langs in G/C de Marc/kt om 20u! 
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Werkbezoek Nederland 
 
We zijn met de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin afgelo-
pen maand op stap gegaan in Nederland. Je moet het vaak niet ver 
gaan zoeken om andere ideeën op te doen. We hadden een zeer goed 
gevuld programma met veel verschillende doelgroepen die aan bod 
kwamen. 
 
Voor mij was vooral het bezoek aan Per Saldo de moeite waard, zij zijn 
een belangenvereniging van en voor mensen met een beperking. In Ne-
derland werkt men immers al langer met een persoonsvolgend budget, 
de moeite waard om te kijken hoe ze hiermee omgaan en welke dingen 
wij nog kunnen leren. 
 
Andere thema’s die aan bod kwamen tijdens de studie-driedaagse waren; Hoe wordt wonen en welzijn voor patiënten in 
de geestelijke gezondheidszorg gecombineerd in Nederland? Welke nieuwe technieken zijn er om ouderen langer thuis 
te kunnen laten wonen?  Hoe wordt de geestelijke gezondheidszorg georganiseerd in Nederland?  Hoe gaat men in Ne-
derland om met slachtoffers van de Loverboys? Zo zijn er wel wat  vragen waarop wij in deze dagen een duidelijk en 
interessant antwoord kregen. Je steekt er altijd dingen van op om mee te nemen in je verdere parlementair werk. 
 
Boeiende dagen om op terug te blikken dus! 

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

Bezoek het Vlaams Parlement! 

Deze maand stond een leuke afwisseling op het programma , 

wanneer de leerlingen van onze basisschool Qworzo in Merksplas 

op bezoek kwamen. De leerlingen begonnen hun bezoek met een 

spervuur aan vragen voor mij. Er zitten wel wat toekomstige jour-

nalisten bij denk ik, want ze stelden erg boeiende vragen. Achteraf 

kregen ze nog een rondleiding door het Vlaams Parlement en kon-

den ze in de zetels in het halfrond voelen hoe het is om een echte 

Volksvertegenwoordiger te zijn.  

 

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 Par-

lement. Ook de merkwaardige architectuur van het gebouw en de geïntegreerde Vlaamse heden-

daagse 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 contactgege-

vens hiervoor vind je onderaan op deze brief. 
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