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PVF: de doorstart 
 
Het parlementaire jaar is op-
nieuw gestart. De discussies 
over de gevolgen van de in-
voering van persoonsvolgende 
financiering kwamen volop in 
de media en in het parlement 
aan bod. 
 
In de hoorzitting van 17 okto-
ber bevestigde het VAPH dat 
er dit jaar al 17 nieuwe groe-
nezorginitiatieven én 17 nieu-
we vergunde zorgaanbieders 
startten. Ook kwam naar vo-
ren dat meer en meer van de 
nieuwe budgethouders voor 
cash kiezen. Zij kiezen dus om 
hun zorg nog anders in te ko-
pen, door de inzet van assis-
tenten bijvoorbeeld. Er is dus 
meer keuze dan vroeger, dat 
er bij sommige voorzieningen 
lege bedden komen is dus lo-
gisch, iedereen zal zijn best 
moeten doen om zijn aanbod 
zo goed mogelijk uit te bou-
wen en te promoten.  
 
Verder kan je lezen over de 
cijfers die ik onlangs terug-
kreeg betreffende de budget-
ten in 2017. Met de 44,5 mil-
joen uitbreidingsbudget krijgen 
800 mensen extra een budget, 
ook zij kunnen dus instromen 
in het bestaande of nieuwe 
aanbod. Een oplossing voor 
hen, maar ook de anderen op 
de wachtlijst verdienen zo snel 
mogelijk een oplossing, er is 
dus nog werk aan de winkel! 
Dit, en nog meer in deze 
nieuwsbrief. 

 
Lege plaatsen in voorzieningen voor mensen met een beperking 
  
Vandaag kwam in de plenaire vergadering aan bod dat er open plaat-
sen zijn in de voorzieningen voor mensen met een beperking. Ik kwam 
tussen met mijn visie op deze problematiek. 

Dat er wachtlijsten zijn is uiteraard te betreuren, maar deze zijn er 
steeds geweest, dit is niet de schuld van de persoonsvolgende financie-
ring (PVF). Lege plaatsen in voorzieningen betekent niet dat er minder 
mensen budgetten krijgen, integendeel, meer mensen dan ooit krijgen 
een budget. 

Nooit werd er meer geld in PVF gestoken dan nu, 330 miljoen wordt er 
extra voorzien door deze regering, dat is meer dan het dubbele van vo-
rige legislatuur.  Als er lege plaatsen in voorzieningen zijn, wil dit zeg-
gen dat mensen beslist hebben om hun budget anders in te zetten, dit 
is hun volste recht, de keuzevrijheid is de basisreden dat PVF werd ge-
ïntroduceerd, dit dienen we ten volste te verdedigen. 

Uiteraard is het ook belangrijk dat nieuwe budgetten zo snel en efficiënt 
mogelijk kunnen worden ingezet. Om vraag en aanbod op elkaar af te 
stellen is natuurlijk communicatie erg belangrijk. De websi-
te Wegwijzer is hier belangrijk in. Op 17 februari stelde ik de minister 
hier een vraag over, om een functionaliteit te voorzien zodat de mensen 
ook hun vragen hier in een platform kunnen aangeven. Zo zou vraag en 
aanbod beter op elkaar kunnen worden afgesteld.  De minister zei toen 
dat dit verkend zou worden. Op mijn vraag naar de vorderingen voor het 
opzetten van dit platform werd niet concreet geantwoord, ik volg het ze-
ker verder op, want dit is volgens mij erg belangrijk. 

Wil je het hele parlementaire debat hierover terugzien of teruglezen? Dit 
kan via deze link. 
———————————————————————————————— 

Werk 1 dag als parlementair medewerker voor het goede doel 
 
YOUCA, Youth for Change and Action - vroeger Zuiddag - is een orga-
nisatie voor en door jongeren die hen stimu-
leert om samen te werken aan een duurza-
me en rechtvaardige samenleving. Op 19 
oktober werkte Inne Impens uit Vlimmeren 
(Beerse) een dag voor mij  als parlementair 
medewerker. Wat ze die dag verdiende ging 
naar het goede doel. Hierbij nogmaals be-
dankt voor je engagement Inne! 
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Uitbreidingsbeleid 2017 in cijfers; 1200 nieuwe mensen kregen een budget 
 
Sinds de invoering van persoonsvolgende financiering (PVF) zijn er twee manieren om een budget te beko-
men. Een eerste is de automatische toekenning, een tweede is de terbeschikkingstelling van een budget voor 
de mensen die op de wachtlijst staan. Ik kreeg zopas van de minister cijfers over de verdeling hiervan. 

840 budgetten via automatische toekenning in 2017 

Voordat PVF bestond waren er geen automatische toekenningen. Dit jaar nemen ze echter een hele hap uit 
het uitbreidingsbudget voor personen met een beperking. De middelen worden toegekend voor mensen in 
een noodsituatie en voor mensen die een spoedprocedure voor snel degeneratieve aandoeningen of een 
maatschappelijke noodzaak indienen. In de eerste jaren van PVF gaat ook heel wat van deze automatische 
toekenningen naar middelen voor jongvolwassenen, die vroeger verlengd in de minderjarigenzorg bleven. 
Alles bij elkaar zijn er tot nu toe dit jaar 680 automatische toekenningen gebeurd, dit voor een totaalbedrag 
van 31,4 miljoen euro. Tegen eind 2017 wordt geschat dat op deze manier 840 budgetten zijn uitgedeeld. 

352 mensen uit de prioriteitengroepen krijgen een budget 

De mensen op de wachtlijst worden ingedeeld in 3 prioriteitengroepen. Het budget dat niet automatisch toe-
gekend is, wordt over deze groepen verdeeld. Zo werden in 2017 tot nu toe 307 budgetten gegeven voor een 
totaalbedrag van 11 miljoen euro. Tegen eind 2017 wordt er ingeschat dat 352 mensen op deze manier een 
budget kregen. 

Op dit moment lijkt het er dus op dat 7 op de 10 budgetten automatisch toegekend worden en 3 op de 10 ver-
deeld over mensen die op de wachtlijst staan. In euro is dit nog iets meer, ongeveer drie kwart van de bud-
getten worden automatisch toegekend. Dit is meer dan initieel gedacht. 

In 2017 kregen 800 mensen extra een  budget toegekend. 

Uit de cijfers blijkt dat er in 2017 in totaal 1200 budgetten bijkomen, terwijl er 403 mensen uitstromen. Het ex-
tra uitbreidingsbeleid van 44,5 miljoen dat in 2017 voor meerderjarige personen met een beperking was uit-
getrokken zorgt er dus voor dat er 800 mensen extra een persoonsvolgend budget ter beschikking kregen. Er 
blijft dus nog een hele weg af te leggen in het wegwerken van de wachtlijst. Het volledige antwoord op mijn 
vraag vind je hier. 

————————————————————————————————————————————————–— 

 

Werkbezoek Twerk—Twonen 
 
In Vlaanderen is de scheidingslijn tussen verschillende beleidsdomeinen vaak dun. Bij VZW Twerk in Heren-
tals komen enkele van de beleidsdomeinen die ik kort opvolg bij elkaar. Ze werken binnen de sociale econo-
mie en produceren verbazingwekkend efficiënt (erg lek-
kere) chocolade. Langs de andere kant wordt er een 
zeer sterke begeleiding gedaan van de mensen die er 
werken, deze begeleiding valt dan weer eerder onder 
het beleidsdomein Welzijn. Daarnaast werken ze binnen 
het project TWonen aan huisvesting voor de personen 
die ze tewerk stellen, iets dat dan weer binnen het do-
mein Wonen valt. In een openhartig gesprek bekeken 
we wat de moeilijkheden waren om deze domeinen te 
combineren en kon ik tevens de meerwaarde zien van 
deze mooie werking. Wie drie minuten tijd heeft en ook 
dit prachtig concept wil leren kennen, kan het kortfilmpje 
bekijken, waarin ze onlangs schitterden in Iedereen Be-
roemd. Dit kan door op de foto hiernaast te klikken. 
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Zorgbudget voor 197 jongvolwassenen 

Er werd beslist om deze regeerperiode in te zetten op alle jongvolwassen personen met een beperking die 
na hun 21 jaar nog steeds in centra voor minderjarigen worden opgevangen. Uit cijfers die ik zopas terug-
kreeg, blijkt nu dat op deze manier 197 jongvolwassenen in 2017 een persoonsvolgend budget krijgen. Zo 
komen er ook al zeker 171 plaatsen voor evenveel wachtende minderjarigen vrij. 

11 miljoen euro 

In 2017 wordt er 11 miljoen euro ter beschikking gesteld voor budgetten voor jongvolwassenen. Omgere-
kend wil dit zeggen dat de 197 jongvolwassenen gemiddeld een budget van 55.000 euro ter beschikking 
krijgen om hun zorg in te kopen. In zijn begroting ging minister Vandeurzen nog uit van 40.000 euro per 
persoon, de persoonlijke budgetten liggen dus hoger dan initieel gedacht. 

Ook oplossing voor 171 minderjarigen 

Zeker zo belangrijk is ook dat er op deze manier plaats vrijkomt voor minderjarigen, en dat is hoognodig. 

Jongvolwassenen tot hun 25 als minderjarige opvangen was een maatregel die de instroom blokkeerde 

voor wie hier echt terecht moest kunnen, ik ben blij dat dit nu eindelijk wordt verholpen. Dit is trouwens nog 

maar de eerste stap. In 2018 krijgt iedereen die voor 1996 geboren was op deze manier een budget, en in 

2019 volgen de jongvolwassenen die in 1998 of vroeger geboren zijn. De vraag kan je terugvinden via de 

link rechts op deze pagina. 

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

Dag tegen Kanker 

Op 19 oktober stonden we, op de dag tegen Kanker, met de N-VA-leden 

van de commissie Welzijn even extra stil bij mensen met kanker en hun 

familie. We waren niet alleen, duizenden mensen droegen een geel lintje, 

bijna 8400 mensen stuurden een kaartje naar een patiënt  en heel wat 

mensen deelden het gele lintje via sociale media. Hartverwarmend! 

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

Bezoek het Vlaams Parlement! 

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

zoeken? 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 Parle-

ment. Ook de merkwaardige architectuur van het gebouw en de geïntegreer-

de 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. 
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