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PVF: de doorstart 
 
Deze maand stond in de com-
missie Welzijn vooral in het 
kader van de beleidsbrief en 
de begroting 2018. De bespre-
kingen hiervan lopen nog, een 
volledig overzicht geef ik 
graag mee in de nieuwsbrief 
van december. 
 
Uit parlementaire vragen leer-
de ik meer over de verdeling 
van het uitbreidingsbudget 
2017 voor personen met een 
beperking. Zowel de verdeling 
per prioriteitengroep als per 
provincie kan je verder terug-
vinden. 
 
Minder aangenaam nieuws 
verkreeg ik dan weer over de 
contracten die dienen afgeslo-
ten worden. Doordat een deel 
van de mensen pas in decem-
ber zicht krijgt op hun finaal 
budget, is ook het afsluiten 
van een overeenkomst uitge-
steld tot 31 maart 2018. Vanaf 
die datum dient iedereen een 
contract te af te sluiten en zal 
je ook eindelijk kunnen zien 
hoeveel je ingekochte zorg 
per dagdeel/uur/… kost. 
 
Tussen het parlementair werk 
door was ik ook aanwezig op 
de boeiende studienamiddag 
‘een onbezorgde oude dag’, 
over hoe we verder gaan met 
ons ouderenbeleid. Een 
smaakje hiervan vind je via 
deze link, de uitgebreide bro-
chure kan je hier raadplegen.  

 
Duidelijkheid over prijzen zorg personen met een 
beperking opnieuw uitgesteld 
 
Eén van de grote problemen die de invoering van de persoonsvolgende 
financiering op 1 januari 2017 bemoeilijkte is het constante uitstel van 
de verplichting tot het opstellen van de individuele dienstverlenings-
overeenkomst. Eerst diende er voor iedereen een individuele dienstver-
leningsovereenkomst te zijn tegen 1 januari 2017, nadien april 2017, 
vervolgens 1 januari 2018 en nu is duidelijk dat dit opnieuw wordt uitge-
steld. Het belang van zo’n overeenkomst is dat, wanneer je ze hebt af-
gesloten, je duidelijkheid krijgt over de kost van je zorg. 

Zolang je immers niet op papier kan zien hoeveel een dagdeel/uur/… 
zorg kost, blijf je in onwetendheid over hoeveel jouw ingekochte zorg 
kost. Zo kan je ook moeilijk gaan bekijken wat je alternatieven zijn om, 
al dan niet binnen dezelfde zorgaanbieder, je zorg in te kopen. De regie 
in eigen handen komt er immers pas wanneer je weet wat je betaalt 
voor je huidige zorg en wat het kost om een bepaalde zorg te krijgen 
die jij misschien liever wil. 

Ik klaagde de onduidelijkheid bij minister Vandeurzen aan en kreeg te 
horen dat iedereen op 1 januari 2018 zijn uiteindelijke eindbudget zal 
weten. Degenen voor wie er nog een berekening van het budget diende 
te gebeuren zullen in december van het VAPH een brief krijgen met dit 
eindbudget. De individuele dienstverleningsovereenkomsten dienen 
dan uiterlijk 3 maanden later, op 31 maart 2018 te worden aangepast 
zodat iedereen kan zien hoeveel een dagdeel/uur/… zorg kost. 

In afwachting van het afsluiten van deze overeenkomst dient een zorg-
aanbieder op dit ogenblik reeds transparant te zijn over de aangereken-
de kosten. Als gebruiker heb je via mijnvaph.be ook reeds een zicht op 
het aantal punten dat via 
cash of voucher wordt in-
gezet bij een vergunde 
zorgaanbieder. Op 31 
maart 2018 is er dus ein-
delijk voor iedereen duide-
lijkheid over de kost van 
zijn zorg en wordt er op-
nieuw een stap gezet naar 
meer regie in eigen han-
den! De volledige vraag 
en het antwoord van de 
minister vind je hier terug. 
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Kwart van budget voor personen met een beperking naar de provincie Antwerpen 
 
In de eerste jaarhelft van 2017 kregen 987 extra personen met een beperking een zorgbudget. Het gaat in 
totaal over 38,3 miljoen euro blijkt uit cijfers die ik onlangs opvroeg. 25% van dit bedrag gaat naar de provin-
cie Antwerpen, waar 251 mensen een nieuw budget kregen. Bij het dieper graven in de cijfers blijkt echter 
dat er in de provinciale verdeling scheeftrekkingen zitten. 

In juni 2017 vroeg ik reeds de totale gevraagde zorgbudgetten op. Daaruit bleek dat 28% van het gevraagde 
budget door mensen met een beperking uit de provincie Antwerpen kwam. Nu blijkt dat zij 25,4% van de 
budgetten toebedeeld krijgen. Eigenlijk betekent dit dus dat percentueel nog steeds meer mensen in deze 
provincie een budget vragen dan dat er mensen een budget kregen. 

Nieuw financieringssysteem 

Begin 2017 veranderde het financieringssysteem voor mensen met een beperking. Vroeger werden alle mid-
delen per provincie verdeeld, nu zijn er in een eerste fase een aantal automatische toekenningen, bijvoor-
beeld wanneer er zich een noodsituatie voordoet. Daarna wordt er nog een deel van het uitbreidingsbudget 
per provincie verdeeld over de andere mensen die een zorgvraag stelden. De automatische toekenningen 
liggen hoger dan initieel werd gedacht, en dat vertaalt zich nu ook in de cijfers. Van het nieuwe budget van 
38,3 miljoen ging er 27,3 naar automatische toekenningen en werd er 11 miljoen aan andere wachtenden 
besteed. 

Vragen bij de verdeling van budget over de provincies heen 

De automatische toekenningen houden geen rekening met provinciale verdeling. Hierdoor worden er in be-
paalde provincies meer middelen besteed, hoewel er minder zorgvragen zijn. Er wordt naar de mensen ge-
keken in plaats van naar hun woonplaats, en dat is goed. Daarnaast stel ik me wel vragen bij de verdeling 
van de resterende 11 miljoen euro aan budget. Ook die verdeling doet de wenkbrauwen fronsen. Bovendien 
blijkt uit eerder parlementair werk dat er een groot verschil is in behandeling van een aanvraag, afhankelijk 
van de woonplaats van de aanvrager. Naargelang de  provincie waar je woont, kan het tot 2 jaar langer du-
ren voor je een budget krijgt. 

Misschien moeten we ook hier afstappen van een verdeling per provincie, en gaan voor één systeem voor 
heel Vlaanderen, op basis van de datum van de aanvraag. Het volledige overzicht van de verdeelde budget-
ten per provincie vind je in bijlage. 

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

Provinciale middelen Gielsbos blijven behouden 
 

Heel wat bevoegdheden werden deze legislatuur van de provincie naar andere niveaus gebracht. Zo kon er 

in de politieke structuur van de provincies gesnoeid worden. Bij de uitwerking van de overgang komt vaak 

ongerustheid kijken, daarom stelde ik enkele vragen aan minister Vandeurzen, waarin ik onder meer meer 

duidelijkheid vroeg voor het Gielsbos, een erg grote voorziening in onze regio. 

Duidelijkheid voor personeel en infrastructuur 

In een vraag die ik in oktober 2016 stelde, liet de minister reeds weten dat hij zich zou engageren om de mid-

delen die nu vanuit de provincie naar het Gielsbos gaan, ook vanaf 1 januari 2018 in te zetten voor de verde-

re werking ervan. Deze week kreeg ik nog meer duidelijkheid, na een nieuwe vraag. Naar het personeel toe 

wordt duidelijk dat ze tewerkgesteld blijven door Gielsbos VZW, naar infrastructuur toe werd duidelijk dat de 

provincie het beheer van het domein en de infrastructuur voor externen verder zet. Alle info over het 

Gielsbos en de andere provinviale instellingen vind je in de schriftelijke vragen in bijlage. 

 

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://www.tinevandervloet.be/nieuws/mensen-met-een-beperking-die-17-jaar-wachtten-kregen-begin-2017-hun-zorgbudget
http://www.tinevandervloet.be/sites/parlement.n-va.be/files/generated/files/news-attachment/20171023_vrg.83_persoonsvolgende_budgettenpvb_-_toekenningen.pdf
mailto:Bart.Smans@vlaamsparlement.be
mailto:tine.vandervloet@vlaamsparlement.be
mailto:Bart.Smans@vlaamsparlement.be
http://www.tinevandervloet.be
http://www.n-va.be/
https://www.linkedin.com/in/tine-van-der-vloet-1b3691100/
https://twitter.com/TinevanderVloet
https://www.facebook.com/tinevandervloet1/


Proefprojecten rond nieuwe woonvormen voor mensen met een beperking 
 

In een resolutie van 15 oktober 2015 betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen vroegen we 

vanuit het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om proefprojecten voor gemeenschappelijk en 

vernieuwend wonen te stimuleren. 

  

We vernamen na de ministerraad van 24 november dat minister Homans nu een proefproject start. 

Voor het proefproject waren er 48 kandidaten en hiervan werden er 28 positief beoordeeld op alle cri-

teria. 

  

De proefprojecten mogen hierbij afwijken van de huidige bouwtechnische normen, uiteraard met als 

voorwaarde dat aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten van de 

Vlaamse Wooncode wordt voldaan en dat de gezondheid en de veiligheid van de bewoners niet in het 

gedrang komen. 

 

Ik ben blij dat er bij het vastleggen van de doelgroep maar liefst 10 projecten ook denken aan perso-

nen met een beperking. Voor een aantal van deze mensen is een andere vorm van wonen zeker een 

mooi alternatief. Ook ben ik blij dat er in de Kempen heel wat deelnemende projecten zijn. 

 

De projectlijst van alle projecten die in aanmerking komen tot deelname aan de proefomgeving voor 

experimentele woonvormen kan je in bijlage vinden.  

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

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 wer-

king en de rol van het Vlaams Parlement. Ook de merkwaardige architec-

tuur 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. 
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