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Van recepties tot Tournée 
Minérale 
 

Een korte, maar drukke maand 
in februari. Nadat in januari het 
persoonsvolgend budget voor 
personen met een beperking 
startte komen de vragen bin-
nen. Het is logisch dat elk 
nieuw systeem kinderziektes 
met zich meebrengt, hiervoor 
moeten we zo snel mogelijke 
oplossingen vinden.  
 
Soms is het spijtig dat er zaken 
zijn die al langer waren aange-
kaart, maar die lang zonder  
voorwerp bleven. Ik gaf eerder 
al mee dat de groenezorginitia-
tieven hier een voorbeeld van 
zijn, in bijlage leest u eenzelfde 
voorbeeld van de vergoeding 
voor de bewindvoerders, iets 
waar ik in september al vragen 
rond stelde, en waar nu pas 
meer duidelijkheid rond is.  
 
Verder kwam het autismeplan 
ter bespreking in de commissie,  
om dit verder uit te werken vol-
gen binnenkort nog hoorzittin-
gen, dus daarover later meer. 
 
Het basisondersteuningsbudget 
blijkt minder te kosten dan ini-
tieel was ingeschat, hierdoor 
zijn er nieuwe opportuniteiten 
om dit geld voor andere noden 
in te zetten, en die noden zijn er 
zeker! 
 
Dit, en nog meer, kan je lezen 
in deze nieuwsbrief. 

 
Minder mensen dan geraamd krijgen basisondersteunings-
budget 
 
Uit cijfers die ik bij minister Vandeurzen opvroeg bleek dat in januari 2017 

reeds 7.746 personen met een beperking 300 euro op hun rekening ge-

stort kregen om zorg in te kopen. Zij krijgen automatisch een BOB 

(basisondersteuningsbudget) toegekend binnen het nieuwe systeem van 

Persoonsvolgende Financiering. Dit aantal ligt wel een flink stuk onder de 

eerste verwachtingen die in 2015 waren voorgerekend.  

 

Minder mensen dan verwacht 

 

Het BOB werkt met een automatische toekenning, dit wil zeggen dat er 

criteria zijn opgezet waaraan je moet voldoen om dit BOB te krijgen, je 

kan het niet zelf aanvragen. Op die manier kregen in januari 7.746 men-

sen 300 euro op hun rekening gestort. Hiernaast zijn er nog 1.026 men-

sen die in aanmerking komen voor een BOB maar zichzelf nog admini-

stratief in orde moeten maken. Het aantal gerechtigden kan dus de ko-

mende maanden oplopen tot 8.772. In de nota persoonsvolgende finan-

ciering van 9 februari 2015 ging men nog uit van 11.500 mensen die een 

BOB zouden krijgen, zo’n 30% meer mensen dus. 

 

In september 2017 zal een laatste categorie mensen een BOB gegeven 

worden. In 2015 werd geschat dat hierdoor vanaf september 20.982 men-

sen een BOB zouden krijgen. Ook hier blijft het aantal mensen onder de 

verwachting. Uit de cijfers die ik kreeg blijkt dat dit nog maximaal 14.610 

mensen zullen zijn, 6.400 minder dan verwacht dus. Dat minder mensen 

een basisondersteuningsbudget krijgen heeft ook een financiële impact 

op de begroting, in 2018 zal vermoedelijk 23 miljoen minder uitgegeven 

worden aan het basisondersteuningsbudget dan aanvankelijk gedacht. 

 

Evaluatie basisondersteuningsbudget 

 

In 2018 zal het hele systeem van het basisondersteuningsbudget geëva-

lueerd worden. Belangrijk is dat het uitbreidingsbeleid van 330 miljoen 

euro deze regeerperiode gevrijwaard wordt. Dat er 23 miljoen minder 

wordt uitgegeven aan een BOB zorgt dat er elders mogelijkheden liggen. 

Er zijn zeker nog andere mogelijkheden om dit geld van het uitbreidings-

beleid in te zetten. Ik zal blijven opvolgen dat dit geld wel degelijk naar 

uitbreidingsbeleid gaat, de nood naar extra budget blijft immers hoog! 
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Duidelijkheid over de vergoeding van de bewindvoerders 

Sinds september vorig jaar stelde ik al heel wat vragen betreffende de vergoeding van de voorlopige bewind-

voerder. Een bewindvoerder mag volgens de wet 3% op het inkomen van een persoon met een beperking in-

houden om zijn kosten te dekken. Met de overschakeling naar persoonsvolgende financiering op 1 januari 2017, 

was het de vraag of het basisondersteuningsbudget en/of het persoonsvolgend budget ook beschouwd zullen 

worden als een bezoldiging, waardoor de bewindvoerder 3% mag inhouden. 

  

Het is belangrijk, zowel voor vrederechters, bewindvoerders als de persoon met een beperking zelf, dat hierover 

duidelijkheid bestaat. Op mijn vraag van 21 september stelde de minister nog dat het budget dat ter beschikking 

gesteld wordt om zorg in te kopen, zowel het cashbudget van persoonsvolgende financiering als het basison-

dersteuningsbudget kunnen beschouwd worden als inkomsten. Later, in een antwoord op mijn vraag van 5 ja-

nuari 2017 (nr. 221) stelde minister Vandeurzen net het omgekeerde. Minister Geens zou in een voorgelegd 

ontwerp aan de federale regering, de uitkeringen en tegemoetkomingen voor het betalen van zorg en bijstand in 

het kader van de persoonsvolgende financiering, zal uitsluiten als inkomsten die meegeteld worden als bezoldi-

ging voor de bewindvoerder. 

  

Uiteraard heeft het al dan niet kunnen besteden van deze 3% van zijn zorgbudget voor een persoon met een 

beperking een grote impact. Daarom vroeg ik de minister vandaag duidelijkheid voor de mensen waar in het 

verleden de 3% als inkomsten voor de bewindvoerder werd toegekend, duidelijkheid naar de rechters toe en 

duidelijkheid en betrokkenheid voor de vele bewindvoerders. Daarnaast heb ik benadrukt om de bewindvoer-

ders en vrederechts correct te informeren, zo kunnen zij correct hun werk doen. 

  

De minister bevestigde vandaag dat het zorgbudget niet zal worden meegenomen om de bezoldiging van de 

bewindvoerder te berekenen. Ik ben blij dat nu duidelijk is dat er geen 3% zal worden afgehouden van het ba-

sisondersteuningsbudget, het cashbudget of de voucher die de persoon met een beperking ter beschikking 

krijgt. Door mijn aandringen is er overleg met het federale niveau gekomen. De timing van het Koninklijk besluit 

dat federaal moet worden uitgevoerd is echter nog niet duidelijk, daarom heb ik aangedrongen hier snel werk 

van te maken, zodat alles op papier duidelijk is. Ook is het belangrijk dat het besluit met terugwerkende kracht 

zal werken, zodat voor iedereen dezelfde manier van werken wordt gehandhaafd. De minister heeft ook samen-

gezeten met het VAPH om infosessies voor bewindvoerders en vrederechters te voorzien, zo zal ook naar hen 

hopelijk snel duidelijk informatie verschaft worden. 

  

Personen die heel wat hulp nodig hebben met het verantwoorden van hun cashbudget, kunnen uiteraard wel 

een één op één relatie voor praktische hulp met een bewindvoerder afsluiten. Zo kan je, indien gewenst, toch je 

bewindvoerder vergoeden. Deze kosten kan je betalen vanuit de beheerskosten die je krijgt bovenop je zorg-

budget. Zo heeft het geen rechtstreekse impact op de zorg die je kan inkopen. Een ander alternatief is je te la-

ten bijstaan door 1 van de bijstandsorganisaties. 

De volledige vraag om uitleg en het antwoord van de minister kan je hier vinden. 
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Bezoek aan toegankelijkheidsexpert Inter 

Voor de commissie Wonen, armoede en gelijke kansen volg ik het thema toegankelijkheid op. In dit opzicht 

bracht ik samen met mijn collega Lies Jans een bezoek aan Inter. Inter is een bureau dat je helpt met een ad-

viestraject, dit komt erop neer dat ze begeleiding doen op 

maat. Dit kan voor heel wat verschillende aspecten. Voor pu-

blieke gebouwen in eigendom/beheer gemeente/stad, voor 

openbaar domein en voor mobiliteit en (openbaar) vervoer. 

Dit laatste is de voornaamste reden waarom mijn collega Lies 

Jans meeging, zij volgt de toegankelijkheid van de Lijn onder 

meer mee op.  

We kregen een rondleiding in het volledig aangepaste ge-

bouw, dat vroeger nog dienst deed voor de diensten van de 

gemeente. Ze toonden ons hoe ze, met een beperkt budget, 

hebben verbouwd om alles zo te maken dat het toegankelijk 

werd in de meest brede zin van het woord. Belangrijk is ook 

de invulling achteraf, je kan iets toegankelijk bouwen, maar 

door bijvoorbeeld een grote bloempot te plaatsen, dit terug 

tenietdoen.   

Na de rondleiding kregen we een presentatie rond het advies-

traject, de samenwerking met lokale besturen en eventwer-

king. Daarna volgde nog een gesprek betreffende de mobili-

teit. Minister Homans voegde deze legislatuur alle toeganke-

lijkheidscentra samen tot het geheel Inter. Ze kunnen hierbij 

ook van elkaar leren en de schaalvoordelen helpen om een 

groter publiek te bereiken. Zelf vragen rond toegankelijkheid? 

Contacteer hen zeker eens, hun gegevens vind je op de websi-

te: http://inter.vlaanderen/contacteer-ons 
 ———————————————————————————————————————————————— 

Smoel tegen pesten! 

 

De Week tegen Pesten vindt altijd plaats in 

de week voor de krokusvakantie. In 2017 

is dat van vrijdag 17 tot vrijdag 24 februa-

ri. Ketnet deed een mooie ludieke actie on-

der de naam #smoeltegenpesten waaraan ik 

en mijn collega’s van de commissie Wel-

zijn graag meededen. Hiernaast kan u het 

resultaat bewonderen. Meer over deze ac-

tie, die de kinderen en ouders sensibiliseert 

vind je op deze website.  
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Erkenning van de kolonie als werelderfgoed door de UNESCO 

Op 1 februari stond in de plenaire vergadering een vraag van mijn N-VA-collega Manuela Van Werde op het 

programma. De vraag ging over de erkenning van de West-Vlaamse Wereldoorlog I-sites als werelderfgoed 

door de UNESCO. 

In zijn antwoord had minister-president Geert Bourgeois het ook over de Koloniën van Weldadigheid, bij ons 

beter gekend als ‘De kolonie’, gelegen in mijn gemeente Merksplas. Bourgeois stelde dat hij enorm veel aan-

dacht voor dit project heeft, hij heeft immers het dossier geïnitieerd. Zijn contacten hierover met Nederland zijn 

erg goed en ze hebben ook ervaring met die internationale samenwerking. Meer zelfs, dit dossier is tot nu toe 

sneller verlopen dan het werelderfgoed-dossier van Wereldoorlog I. De reden is hiervoor de goede samenwer-

king met Nederland. Met het West-Vlaamse dossier waren we in Vlaanderen heel snel klaar, maar heeft het 

dossier in Frankrijk ontzettend veel voeten in de aarde gehad. 

De minister stelde nog dat hij hoopt om dit dossier samen met Nederland tot een goed einde brengen. “Het 

heeft zeer grote landschappelijke en erfgoedkundige waarde, maar ook een grote historische waarde. Het maat-

schappelijke belang van de Koloniën van Weldadigheid, waar de gebouwen nu stuk voor stuk een andere be-

stemming krijgen, is onvoorstelbaar groot.” Aldus Bourgeois. Als Spetser ben ik erg blij met deze steun door on-

ze minister-president en hoop ik uiteraard op een goede afloop. 

Met onze lokale afdeling van N-VA Merksplas zien wij hierin een mooie opportuniteit om een vorm van sociale 

economie te integreren. Meer kan je daarover lezen via deze link. Ikzelf zit momenteel in een werkgroep om te 

bekijken hoe we deze mooie site mee kunnen invullen. De werkgroep is georganiseerd door AR-TUR , en het 

doel is om dieper in te gaan op de invulling van het ganse domein, gekoppeld aan de natuur. Ook de gevange-

nis wordt meegenomen in het hele plaatje. Het is zeer boeiend om dit met veel verschillende mensen uit allerlei 

hoeken te bekijken.  

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

Bezoek het Vlaams Parlement! 

Wil je met jouw vereniging, familie of vrienden het Vlaamse Parlement bezoe-

ken? 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 he-

dendaagse 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 be-

voegdheid valt het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige contactgegevens hiervoor vind je onderaan 

op deze brief. 
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