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Prettige vakantie ! 
 
De laatste plenaire vergadering is 
gepasseerd, Het VAPH heeft ons 
een laatste keer voor de zomer te 
woord gestaan in de commissie 
Welzijn. Daarbij heb ik vooral 
mijn frustratie geuit dat minister 
Vandeurzen Persoonsvolgende 
Financiering voor minderjarigen 
op de lange baan wil schuiven. Ik 
hoor elke dag verhalen van men-
sen die op de omslag wachten, het 
hangt immers met vele factoren 
samen. 
 
Goed nieuws is wel dat vanaf 1 
juli 5.500 mensen met een beper-
king extra persoonsvolgend bud-
get krijgen. Hiermee is de eerste 
fase ingezet om de historische 
scheeftrekking in financiering, die 
sinds de jaren 80 de sector tekent, 
recht te trekken. Dat werd hoog 
tijd! 
 
Uit een vraag van mij bleek ook 
dat meer en meer sociale wonin-
gen toegankelijk worden ge-
bouwd. Zo zet minister Homans 
mee in op de vergrijzing, ook niet 
onbelangrijk dus. 
 
In de studio van Vlaamsparlement 
TV ben ik met Aditi het debat 
aangegaan over hoe we seksuali-
teit bij zorgbehoevenden be-
spreekbaar kunnen maken. Ook 
vroeg ik minister Vandeurzen nog 
om duidelijkheid te brengen rond 
de mogelijkheid om tolkuren voor 
doven en slechthorenden te beko-
men bij Kind en Gezin. 
 
Over al deze zaken kan je lezen in 
deze nieuwsbrief. Ik wens jullie 
een prettige vakantie toe! 

5.500 personen met een beperking krijgen extra 
budget vanaf 1 juli 
 
In de laatste week van juni kregen 5.500 mensen met een beperking de 
boodschap dat hun persoonsvolgend budget stijgt. Voor sommigen is de 
stijging beperkt, maar anderen krijgen tot 26% bovenop hun huidige bud-
get! Uit cijfers die ik opvroeg komt naar voren welke mensen dit zijn. Het 
betreft mensen die hun zorg inkopen bij 51 verschillende vergunde zorg-
aanbieders. Voor de operatie wordt 12,5 miljoen euro uitgetrokken. 
 
Historische scheefgroei tussen financiering vergunde zorgaanbieders 
 
Sinds de jaren ’80 worden verschillende vergunde zorgaanbieders op een 
verschillende manier vergoed. Sinds de omslag naar persoonsvolgende 
financiering valt dit extra op, omdat de budgetten van de voorziening ver-
taald werden naar het budget dat de mensen zelf gebruiken om hun zorg in 
te kopen. De verschillen zijn soms erg groot, daarom werd beslist om dit 
recht te zetten in 2 fases. 
  
Rechtzetting in twee fases 
  
De eerste fase zorgt dat vanaf 1 juli degenen die het meeste ondergefinan-
cierd werden een bijpassing van hun budget krijgen. Dat de verschillen 
erg groot zijn blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Voor vergunde zorgaanbie-
der Mivalti wordt bijvoorbeeld één tiende van het voorziene budget van 
12,5 miljoen euro voorzien. Een ander voorbeeld dat de grootte van de 
verschillen duidelijk maakt is is dat de bewoners van Rosmarijn die hun 
zorg daar steeds inkochten vanaf 1 juli hun budget met 26% zullen zien 
stijgen. 
  
Hiermee is de eerste stap gezet om de historische scheefgroei van finan-
ciering recht te zetten, en dat was meer dan nodig. Het kan immers niet 
dat iemand met dezelfde problematiek een ander budget krijgt omdat hij 
op een bepaalde plaats zorg inkocht. In de periode 2019-2022 volgt cor-
rectiefase 2, hierbij wordt voor iedereen op dezelfde manier bekeken welk 
budget zij voortaan ter beschikking zullen hebben. 
  
In bijlage kan u de volledige lijst vinden van voorzieningen waarvan de 
bewoners die daar reeds voor 2017 hun zorg inkochten, een herziening 
van hun budget krijgen alsook de hoogte hiervan. 
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Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit voor zorgbehoevenden 
 
Op 6 juni ging ik in debat over het bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit voor zorgbehoeven-
den. Dit debat kwam er naar aanleiding van een conceptnota die Open VLD indiende. In vele van de aan-
gehaalde punten kan ik mij vinden, al kunnen er ook nog wat dingen worden bijgeschaafd. Het belangrijk-
ste is echter dat dit thema uit de taboesfeer wordt gehaald, niemand is erbij gebaat dat seksualiteit bij per-
sonen met een beperking of ouderen onbespreekbaar is. 
  
Wat mis ik vooral nog in de nota? Ik wil pleiten voor meer inzet om het taboe rond dit onderwerp te door-
breken. Dit kan bijvoorbeeld door het aan bod te laten komen in de media, niet alleendoor toelichtingen te 
geven aan voorzieningen, maar zeker ook aan gebruikersraden, ouders, en de zorgbehoevende zelf. De 
conceptnota is mijns insziens te sterk gericht op de voorzieningen. 
  
Ook willen we aandacht vragen voor partners die samenleven met personen die, bijvoorbeeld door een sle-
pende ziekte, niet meer tot die seksuele beleving komen. Ook daar hangt nog een taboesfeer rond voor 
beide partners. Ook hier zou begeleiding dus zeker welkom zijn. 
  
Aditi is het kenniscentrum voor Advies, informatie en ondersteuning betreffende seksualiteit voor mensen 
met een beperking en ouderen. Ik denk dat vanuit Vlaanderen een financiering nodig is voor bepaalde ta-
ken die Aditi uitvoert. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het geven van vorming, seksuele voorlichting enzo-
voort. 
  
Mensen met een beperking kunnen het advies ook met hun persoonsvolgend budget inkopen. Vaak ont-
breekt het hen echter aan ruimte omdat hun zorgbudget volledig naar de voorziening gaat waar ze verblij-
ven. Er kan dus nog werk gemaakt worden om voorzieningen mee te laten denken in hoe mensen ook voor 
deze nood budget kunnen vrijmaken. Voor andere doelgroepen, zoals senioren, is de omschakeling naar 
een persoonsvolgend budget ook een manier om mensen de keuze te laten om hun budget voor deze 
diensten in te zetten.  
  
Kortom, voor ons is een expertisecentrum zeker nodig, het is echter belangrijk om niet naast elkaar te be-
staan, maar een samenwerking tussen Sensoa, Pasop vzw, Ghapro vzw is dan ook nuttig en nodig. 

  
Het hele debat kan je ook terugzien in onderstaande video: 
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Duidelijkheid gevraagd voor tolkuren bij Kind en Gezin 

 
 
Op 3 juni legde ik minister Vandeurzen voor dat vol-
gens mij ook diensten als Kind en Gezin zouden moeten 
werken met doventolken. In Vlaanderen kan iemand wel 
beroep doen op 'uren Leefsituatie.' Deze uren zijn echter 
beperkt, en het is dus belangrijk dat mensen deze uren 
daarom enkel aanspreken wanneer zij dit nodig hebben. 
Mijn mening is dat  essentiële diensten als Kind en Ge-
zin, conform het VN-verdrag, net als bij rechtbanken 
kunnen aangeboden worden met een tolk voor doven en 
slechthorenden. Dit is zowel in het belang van het kind 
als van de ouders. 
 
Ik heb dan ook de vraag gesteld aan de minister om dit 
met Kind & Gezin te bespreken. Unia bekwam onlangs 
dat voor politiedienst en rechtbank er een tussenkomst 
kwam voor een tolk. Dit is iets waarvan ik ook het be-
lang al meermaals aanhaalde naar de minister toe. Ook ziekenhuizen en Kind en Gezin, diensten die rechtstreeks 
onder de minister vallen, dienen dus volgens mij in een tolk voor doven en slechthorenden te voorzien. 
 
De minister gaf aan dat Kind en Gezin in 2017 in totaal 50 uren tolkdienst via leefuren voor zijn rekening nam 
voor 38 opdrachten. Kind en Gezin is echter niet verplicht om op deze manier te werken, ze kunnen ook recht-
streeks tolkuren boeken. Ik heb aangegeven dat indien Kind en Gezin de uren betaalt dit zeker een goede oplos-
sing is. Het is wel belangrijk dat het duidelijk is dat deze mogelijkheid er is. Ik heb hierop gevraagd voor extra 
communicatie naar de ouders toe. Op de site van Kind en Gezin wordt immers niet duidelijk aangegeven hoe in 
een tolk kan voorzien worden. De minister beloofde hierop aan Kind en Gezin te vragen dat ze de nodige aan-
dacht zouden geven aan de communicatie met de ouders. 
 
Een ander spoor dat ondertussen is opgestart, is een project in het kader van innovatieve overheidsopdracht. Hier-
mee wordt gekeken om naar een meer flexibel en performant informaticaplatform toe te werken waarmee er van-
op afstand kan getolkt worden. Ook dit spoor is zeker de moeite om te bestuderen, hiermee kunnen we immers 
efficiënter inzetten om met minder geld in meer tolkuren te voorzien. 
Mijn volledige vraag en het antwoord van de minister vind je op deze link. 

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

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 heden-

daagse kunst komen uitgebreid aan bod. Neem dus zeker contact op! 

 

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    

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1268108
mailto:bart.smans@vlaamsparlement.be
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/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vvbad.be%2Fbericht%2Fvlaams-parlement-keurt-decreten-goed&ei=4-lAVcW9LIT_UKe4gcAO&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNH_pp--vsrG1nFeykTuUB


1 op 5 nieuwe sociale woningen toegankelijk 

 
Steeds meer nieuwe sociale woningen worden toegankelijk gebouwd, dit betekent dat ze zijn aangepast 
aan de noden van ouderen en/of personen met een beperking. Deze conclusie kon ik trekken op basis van 
cijfers die ik opvroeg bij minister van Wonen Liesbeth Homans. Het gaat over 20% van de nieuw ge-
bouwde sociale woningen. Dat is niet enkel belangrijk voor mensen met een beperking die op sociale 
huisvesting wachten, deze stijging is zeker zo belangrijk in het kader van de vergrijzing. 
 
Uit cijfers die ik bij minister Liesbeth Homans opvroeg blijkt dat in 2017 maar liefst 20% van de wonin-
gen aangepast is aan noden van ouderen en/of personen met een beperking. Nog uit deze cijfers blijkt 
dat het aantal gebouwde woningen is vervijfvoudigd en dat het aantal aangepaste woningen twaalf keer 
zo hoog ligt, vergeleken met 5 jaar geleden. 
  
Bouw sociale woningen bijna vervijfvoudigd 
  
Dat er meer sociale woningen dan ooit werden gebouwd was reeds bekend. Minister Homans deed im-
mers een extra inspanning om te investeren in sociale woningbouw. Uit cijfers die ik vorig jaar opvroeg 
bleek dat er in de periode 2012-2013 gemiddeld 622 sociale woningen per jaar werden gebouwd. Nu 
blijkt dat dit in 2017 gestegen is tot 3049 woningen, oftewel een vervijfvoudiging! 
  
Aantal aangepaste woningen maal twaalf 
  
In de periode 2012-2013 werden er jaarlijks gemiddeld 51,5 woningen aangepast gebouwd, in 2017 
steeg dit tot 609. Een stijging die nog spectaculairder is. Dat betekent dat er door de sociale huisves-
tingsmaatschappijen 12 keer meer toegankelijke woningen worden gebouwd dan 5 jaar geleden. 
  
Ook in verhouding tot het totaal aantal sociale woningen stijgt het aandeel toegankelijke woningen:  8% 
in 2012, 9% in 2013, 10% in 2014, 12% in 2015, 16% in 2016 en liefst 20% in 2017. 
  
Dat is niet enkel belangrijk voor mensen met een beperking die op sociale huisvesting wachten, deze 
stijging is zeker zo belangrijk in het kader van de vergrijzing. Toch plaats ik ook een kritische noot over 
de erg verschillende inzet van de Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Ondanks dit goede nieuws is het 
jammer dat uit de analyse van de cijfers blijkt dat sommige maatschappijen in 2017 bleven steken op 0 
% aangepaste woningen. 
 
De volledige cijfers kan u vinden via deze link.   
 
 
———————————————————————————————————————————————— 

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 hier-

voor vind je onderaan op deze brief. 
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