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Veel cijfers 
 
Ik heb hier al meermaals ge-
zegd dat ik het spijtig vind dat 
de persoonsvolgende financie-
ring als negatief wordt be-
schouwd. Ik ondervind dage-
lijks dat mensen blij zijn dat ze 
meer keuzemogelijkheden heb-
ben en dus positief staan naar 
het nieuwe systeem toe. 
 
De uitrol van de persoonsvol-
gende financiering had echter 
zeker hier en daar beter ge-
kund, en net dat zorgt voor 
frustratie bij mensen.  
 
De verdeling van budgetten 
gebeurt nu wel op een meer 
correcte manier, niet meer naar-
gelang de provincie waar je 
woont, maar volgens de datum 
waarop je een budget aanvroeg. 
Andere zaken, zoals het niet 
besteden van het volledige bud-
get, kaartte ik onlangs aan. Ik 
begrijp dat zo’n dingen mensen 
frustreren. De minister beloof-
de na mijn vragen hierrond ook 
om het systeem te blijven mo-
nitoren om zo snel mogelijk tot 
een volledige inzet van het 
budget te komen. 
 
In de commissie voor Gelijke 
Kansen werd ondertussen een 
stap vooruit gezet om de be-
leidsparticipatiestructuur handi-
cap uit te rollen. 
 
Hierover, en nog meer, kan je 
lezen in deze nieuwsbrief. 

 
Beleidsparticipatiestructuur handicap; alweer een 
stap gezet! 
 
In het regeerakkoord werd destijds aangegeven dat een beleidsparticipatie-

structuur handicap onder de SERV zou worden opgenomen. Na consulta-

ties met het middenveld, waarin werd aangegeven dat een structuur onder 

de SERV niet breed werd gedragen, gaf de minister aan om naar andere 

mogelijkheden te kijken. Ondertussen gaf de minister aan dat de beleids-

participatiestructuur handicap een plaats te willen geven onder Gelijke 

rechten voor iedere persoon met een handicap (GRIP vzw), de mensen-

rechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. 

 

Met deze toewijzing is opnieuw een belangrijke stap gezet om eindelijk te 

kunnen starten. Het is dan ook de bedoeling om nog dit jaar van start te 

gaan.. Ook fundamenteel is dat er door minister Homans werkingsmidde-

len van 350.000 euro per jaar worden voorzien, ook dat is iets wat tijdens 

de voorgaande regeerperiode nog niet gebeurde. 

 

Wat voor mij belangrijk is, is dat de op te zetten structuur inhoudelijk on-

afhankelijk is en blijft. Ik kijk ernaar uit wanneer dit wordt uitgerold en 

wil ook die onafhankelijkheid van dichtbij opvolgen. Ik hoop ook dat de 

uitrol zo snel mogelijk gebeurt, want het is heel belangrijk dat mensen met 

een beperking een 

stem krijgen rich-

ting het beleid. 

Meer over mijn 

tussenkomst in het 

parlement kan je 

lezen via deze 

link.  
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Uitbreidingsbudget voor personen met een beperking wordt eerlijker verdeeld; 
inhaalbeweging voor Limburg 
 
Vorig jaar kaartte ik aan dat de provinciale verdeling van middelen voor personen met een beperking niet eerlijk 

werden verdeeld. De provincie waarin je woonde telde immers meer mee dan je aanvraagdatum. (lees ook dit 

artikel dat ik hier eerder over schreef). Op een schriftelijke vraag bevestigde de minister me ondertussen dat 

sinds 2018 de verdeling over gans Vlaanderen gebeurt, hetgeen ervoor zorgt dat vooral Limburg een inhaalbe-

weging maakt. 

 

Provinciale verdeling middelen bracht ongelijkheden mee  

 

Uit de cijfers die ik vorig jaar opvroeg bleek dat de middelen naar de prioriteitengroepen toe per provincie wer-

den verdeeld.  Van de 11 miljoen die toen werd verdeeld over de prioriteitengroepen ging 29,72% van het budget 

naar Antwerpen, 10,58% naar Limburg, 19,94% naar Oost-Vlaanderen, 31,66% naar Vlaams-Brabant en Brussel 

en 8,10% naar West-Vlaanderen. Naargelang de  provincie waar je woont, kan het tot 2 jaar langer duren voor je 

een budget krijgt. 

 

Nieuwe verdeling zorgt voor sterke inhaalbeweging Limburg 

 

De minister bevestigde dat in 2018 de verdeling van middelen niet meer per provincie ging gebeuren, maar per 

aanvraagdatum. Er wordt niet meer naar de woonplaats gekeken, maar naar de mensen zelf en dat is goed! Vanaf 

dit jaar zal elke persoon met een beperking immers op dezelfde wijze een budget worden toegekend, namelijk 

gebaseerd op de datum van zijn aanvraag. 

 

Dit jaar zorgt het toepassen van de nieuwe regeling er vooral voor dat Limburgse wachtenden sneller zullen ge-

holpen worden. Nemen we bijvoorbeeld de budgetten die voor het jaar 2017 werden aangevraagd in prioriteiten-

groep 1. Van deze 17,8 miljoen aan gevraagd budget zal 30,37% van het budget naar Antwerpen gaan, 28,28% 

naar Limburg, 19,08% naar Oost-Vlaanderen, 10,52% naar Vlaams-Brabant en Brussel en 11,74% naar West-

Vlaanderen. Vergeleken met vroeger betekent deze nieuwe verdeling dus vooral voor Limburg dat er een grote 

inhaalbeweging gebeurt. Vlaams-Brabant en Brussel daarentegen zullen de komende periode beduidend minder 

worden toebedeeld.  

 

Wil je meer weten over de gevraagde budgetten of over het aantal mensen die op dit moment in elke provincie 

nog op een budget wachten? Deze cijfers vind je via deze link naar mijn parlementaire vraag.  

 

  Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-Brabant en 
Brussel 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 

PG 1 5 419 237 € 5 045 200 € 3 405 054 € 1 877 714 € 2 095 110 € 17 842 315 € 

2010         33 100 € 33 100 € 

2012       4 177 €   4 177 € 

2013 7 003 €         7 003 € 

2014 49 000 €   25 949 €     74 949 € 

2015 17 037 € 401 322 € 20 000 €   70 000 € 508 359 € 

2016 5 346 197 € 4 643 878 € 3 359 105 € 1 873 537 € 1 992 010 € 17 214 727 € 

 30,37% 28,28% 19,08% 10,52% 11,74% 100,00% 
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Budget van 21 miljoen euro voor mensen met een beperking wordt niet ge-
bruikt 
 
 

Uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen, blijkt dat 21 miljoen van het 
budget dat in 2017 voorzien was voor personen met een beperking niet werd gebruikt. Het is be-
grijpelijk dat niet alle voorziene budgetten door de mensen meteen worden aangewend, maar de 
noden in de sector zijn groot. De minister zou er dan ook alles moeten aan doen om het geld te 
besteden aan de ondersteuning van personen met een beperking. 
 
Ook De Standaard berichtte over het feit dat ik aankaartte dat dit geld optimaal dient aangewend 
te worden voor persoonsvolgende budgetten, u kan hier het artikel lezen. 
 
De schriftelijke vraag met de cijfers van niet-opgenomen budgetten en de andere antwoorden van 
de minister kan je hier terugvinden. 

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

Duodag 2018 
 
 

Op donderdag 26 april 2018 liepen in het 
Vlaams Parlement enkele extra werk-
krachten rond. Onder hen ook Marie 
Bamutese, 36 jaar, die via Duoday 
(beroepsverkennende stage) een dag 
mocht werken als vervanger van Vlaams 
Parlementslid Tine van der Vloet (N-VA). 
  
Duoday is een beroepsverkennende stage; 
hun doel is om de bedrijven zicht te laten 
krijgen op de mogelijkheden van de werk-
zoekenden, maar ook op de diensten die 
hen professioneel kunnen ondersteunen. 
  
“Ik liep vandaag mee met Vlaamse parlementslid Tine van der Vloet”, aldus Marie, “De dag 
startte met een rondleiding door het moderne parlementsgebouw, daarna kon de uitreiking van de 
VLAM (uitreiking van een trofee aan een sterke VLAamse Madam) bijwonen. Ik heb ook deel 
mogen nemen aan de commissie, waar de vraag over Grensoverschrijdend Gedrag werd gesteld. 
In de commissies kan je zelf de minister aan de tand kan voelen. Door in de commissie Grens-
overschrijdend Gedrag mee te draaien heb ik zicht kunnen krijgen hoe dit in zijn werk ging. Wat 
ik normaal alleen op tv zie, kon ik vandaag ook zelf ervaren, ook de omgeving zelf. Deze 
Duoday heeft het voor mij mogelijk gemaakt om eens achter de schermen van de politiek te kun-
nen kijken. Het was een zeer leuke en verrijkende ervaring voor mij.” 
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Uitbreidingsbeleid personen met een beperking komt op tafel, het was ooit an-

ders! 

In de Morgen stond naar aanleiding van de bespreking van de begrotingsaanpassing in de commissie Wel-

zijn een artikel waarin Sp.a uithaalt naar minister Vandeurzen. Ze geven aan dat er ruim 600 miljoen te 

weinig geïnvesteerd is in Welzijn de voorbije jaren' 

  

In de commissie kaderde ik dit toch even. In de vorige legislatuur, met SP.A in de regering, lag het uitbrei-

dingsbeleid voor personen met een beperking slechts half zo hoog als nu. Het totale extra budget dat voor 

de periode 2009 tot 2014 voorzien werd voor mensen met een beperking bedroeg toen 147 miljoen euro. 

Door de crisis werd dit later verlaagd naar 130 miljoen euro. 
 

Voor de periode 2015 tot 2019 werd 330 miljoen euro extra voorzien voor personen met een beperking. 

Van in het begin riep de SP.A dat ze eerst moesten zien dat de centen effectief op tafel kwamen. Tot nu 

toe is al het beloofde geld elk jaar wel degelijk op tafel gekomen. 
 

In de media dweept SP.A met zorgzekerheid. 1 ding is duidelijk, toen ze zelf mee in de regering zaten was 

er zelfs niet de zekerheid dat het voorziene extra budget effectief uitgegeven werd. Nu wordt dubbel zoveel 

voorzien en komen de centen wel op tafel. Het klopt dat met dit extra geld de wachtlijsten nog steeds niet 

weggewerkt zijn, maar qua extra uitbreidingsbeleid is de inspanning van deze Vlaamse Regering een pak 

groter, en op deze weg moeten we verdergaan! 
 

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

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 

Parlement. Ook de merkwaardige architectuur van het gebouw en de geïn-

tegreerde 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 bevoegd-

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

brief. 
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