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Prettige eindejaarsfees-
ten! 
 
Goed en slecht nieuws in deze 
laatste nieuwsbrief van het jaar. 
Vorige keer beloofde ik meer 
informatie over de begroting 
2019 en meerbepaald het bud-
get dat wordt uitgetrokken voor 
personen met een beperking.  
 
Nooit eerder wordt meer extra 
beleidsruimte voorzien dan vol-
gend jaar. Volgens het VAPH 
zullen met de 100 miljoen extra 
beleidsruimte naar schatting 
2732 extra persoonsvolgende 
budgetten kunnen worden ge-
geven. Het is broodnodig dat 
op deze manier extra budgetten 
worden voorzien, niet enkel in 
2019, maar zeker ook in de ja-
ren nadien! 
 
Rond meer duidelijkheid over 
de plaats op de wachtlijst, no-
dig om een inschatting van je 
wachttijd te maken, is er min-
der goed nieuws. Er zou enkel 
duidelijkheid komen voor prio-
riteitengroep 1 en 2. 
 
Verder komt de uitrol van het 
Strategisch plan autisme aan 
bod, en mijn tussenkomst bij de 
bespreking van het jaarrapport 
Jeugdhulp. 
 
Ik wil jullie voor volgende 
week graag prettige eindejaars-
feesten toewensen en een mooi 
2019! 
 

Opnieuw nauwelijks duidelijkheid voor personen met een 
beperking 
 
“Hoe lang moet ik nog wachten op een persoonsvolgend budget? En wat is 
mijn plaats op de wachtlijst? Elke dag schrijven en spreken personen met 
een beperking me hierover aan”, zegt Vlaams Parlementslid Tine van der 
Vloet. Daarom vraagt ze al jaren aan de minister wanneer de wachtenden 
hier antwoorden op krijgen. “Maar uit het meest recente antwoord van de 
minister blijkt niet alleen herhaaldelijk uitstel, maar ook dat slechts één op 
de acht wachtenden deze informatie zullen krijgen. En dat kan niet.” 

Blijvend uitstel op perspectief 

 
In een parlementaire hoorzitting in april 2017 zei de minister dat in het najaar 
van 2017 elke persoon met een beperking bij de inzage van zijn/haar dossier au-
tomatisch zou kunnen zien wat zijn/haar volgnummer is binnen de prioriteiten-
groep die werd toegewezen. Met andere woorden: hoeveel ‘wachtenden’ er nog 
voor gaan in de rij. Deze datum werd helaas telkens verschoven, moest Tine van 
der Vloet vaststellen. “In mei 2018 kwam er een nieuwe deadline en werd mee-
gedeeld dat de gegevens pas vanaf 2019 beschikbaar zouden zijn. Nu blijkt ech-
ter ook dat slechts 1 op 8 wachtenden de benodigde info zullen verkrijgen. Tine 
van der Vloet: “Uit het antwoord dat ik kreeg van de minister op mijn meest re-
cente parlementaire vraag hierover, blijkt nu dat de plaats op de wachtlijst aan 
slechts 14 procent van de wachtenden zal worden bekendgemaakt. Bovendien is 
het meedelen van de wachttijd – dus de tijd tot ze effectief het persoonsvolgend 
budget krijgen waar ze recht op hebben ook – de  eerstkomende jaren voor nie-
mand aan de orde.” 

Enkel prioriteitengroep 1 en 2 krijgen nieuws 

 
Mensen wachten op een persoonsvolgend budget in prioriteitengroep 1, 2 of 3. 
van der Vloet: “Nu blijkt dat enkel aan die eerste twee groepen duidelijkheid zal 
worden verschaft. Deze twee groepen samen maken slechts 14 procent uit van 
het totaal aantal personen met een beperking die wachten op informatie.” De per-
sonen in prioriteitengroep 3 – de grote meerderheid – blijven in het duister tas-
ten.  

Prioriteitengroep 1 en 2 krijgen in 2019 zicht op drie dingen: de plaats op de 
wachtlijst, het aantal wachtenden binnen die prioriteitengroep en de reeds toege-
kende budgetten in 2019. Maar dus niet op de wachttijd zelf. De minister geeft 
aan nog extra data nodig te hebben en analyses te moeten doen. Het meedelen 
van de wachttijden is de eerstkomende jaren dan ook niet aan de orde. Tine van 
der Vloet is teleurgesteld: “Zowel de bekendmaking van de informatie aan de 
mensen van groep 3, als de wachttijd voor alle betrokkenen, zijn immers brood-
nodig. Zo kunnen deze mensen te weten komen wanneer ze hulp kunnen inkopen 
en hoe ze hun zorg effectief kunnen plannen in de toekomst.” 
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Begroting 2019; beleid voor personen met een beperking 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 20 december kwam het welzijnsbeleid aan bod. Ik legde hierbij de nadruk op 

het volgende: 

 

Over het welzijnsbeleid kan ik kort, maar duidelijk zijn. Vlaanderen neemt Welzijn ernstig. Nooit eerder, dan 

onder deze regering, zijn zoveel bijkomende middelen naar Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gegaan. 

Voor 2019 komen er twee miljard euro bijkomende beleidskredieten bij, wanneer we de eenmalige kredieten er-

uit halen is dit nog steeds 780 miljoen euro, een bijkomende stijging van de totale kredieten met maar liefst 6,4 

percent ten opzichte van 2018. Voor personen met een beperking bedraagt het uitbreidingsbeleid meer dan 100 

miljoen euro. 

  

Voor personen met een beperking haalde ik 3 belangrijke zaken aan. Namelijk de mobiliteitshulpmiddelen, de 

introductie van persoonsvolgende financiering voor minderjarigen en het uitbreidingsbeleid voor meerderjarigen. 

  

Betreffende de mobiliteitshulpmiddelen onderstreepte ik dat ik het goed vind dat hierin stappen worden gezet 

naar het leeftijdsonafhankelijk maken ervan. Belangrijk om aan te stippen is dat de middelen die hiervoor be-

schikbaar worden gesteld het resultaat zijn van besparingen in de aankoop van zo’n hulpmiddelen. Ook in de 

toekomst is het belangrijk te blijven kijken hoeveel je aan de leveranciers van middelen betaalt, dat je dit blijft 

monitoren. Dit is een mooi voorbeeld van hoe er middelen kunnen gevonden worden binnen de huidige be-

groting, zonder dat besparingen de mensen pijn doen. Ik maakte de minister er wel nog op attent dat het be-

langrijk is dat het leeftijdsonafhankelijk maken van de hulpmiddelen niet mag wegen op de hoeveelheid aan 

hulpmiddelen die naar mensen met een beperking gaan. Ik vroeg daarbij zijn engagement om het budget voor 

mensen met een handicap te vrijwaren binnen het totale budget. 

  

Ook over de minderjarigen gaf ik enkele opmerkingen mee. De minister gaf aan dat, dankzij de grote door-

stroom van jongeren van minder- naar meerderjarigenzorg, er middelen vrijkomen in de minderjarigenzorg. Er 

blijkt al lang een groot tekort aan persoonlijke assistentiebudgetten (PAB's) voor minderjarigen, voor hen 

is de wachttijd gemiddeld 4 jaar, maar liefst dubbel zo lang dan voor jongeren die in een voorziening terecht wil-

len. Ik heb hierbij nog eens herhaald dat het onaanvaardbaar is dat sommigen zo lang moeten wachten, en al 

helemaal dat de zorg die je wenst in te kopen meespeelt in de wachttijd op zorg. Ik benadrukte nogmaals wat 

ik elk jaar al deed, en dat is de vraag voor een definitieve oplossing voor dit probleem. Dit kan door zo snel mo-

gelijk met de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen van start te gaan, waarbij de aanvraagdatum het 

criterium is voor het verkrijgen van een budget, en niet de vorm van zorg die je vraagt.  

In de beleidsbrief las ik ook dat de minister de ouders die lang bovengebruikelijke zorg gaven de garantie zou 

geven op ondersteuning wanneer nodig. Dat hoor ik graag, dat is iets wat ik ook meermaals heb bepleit. Ik 

vroeg de minister hoe hij dit wilde garanderen. 

  

Voor de meerderjarige personen met een beperking ben ik blij dat er in het jaar 2019 een uitbreidingsbeleid 

van 100 miljoen wordt voorzien. Belangrijk is ook dat een deel van wat eerst voor trap 1 was voorzien nu naar 

trap 2 wordt verschoven, wat betekent dat er meer persoonsvolgende budgetten zullen worden gegeven dan 

ooit. Ik heb hier steeds voor geijverd en ik ben dan ook blij dat de minister hierin nu volgt. Het is belangrijk dat 

zoveel mogelijk mensen een budget krijgen en liefst meteen ook een voldoende groot budget. Het is immers no-

dig dat, hoe nuttig het gebruik van RTH voor mensen ook is, of hoe blij mensen ook zijn met hun basisondersteu-

ningsbudget, dat er maximaal op extra persoonsvolgende budgetten wordt ingezet. Een persoonsvolgend bud-

get, waarmee mensen met een beperking de zorg kunnen inkopen die ze zelf wensen, dat is wat de mensen 

echt vragen, en dat is waar we volop op moeten blijven inzetten, in 2019, maar ook in de volgende be-

stuursperiode.  
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Strategisch plan autisme wordt uitgerold 
 
Het meer autismevriendelijk maken van de samenleving veronderstelt blijvende inspanningen en aandacht op vele terreinen 

en domeinen. In Brussel vond op 13 december het Congres Autismevriendelijk Vlaanderen plaats. Naast uitleg over de pro-

jecten die in 2018 werden gerealiseerd (chathulp voor personen met autisme, zomerkampen voor kinderen met autisme, 

vormingspakketten rondom autisme, … ) spraken daar ook verschillende academici over de stand van zaken in Vlaanderen 

op vlak van autismevriendelijke ondersteuning. 

  

Sinds 2018 wordt jaarlijks recurrent een budget van 800.000 euro voor nieuwe, specifieke acties vrijgemaakt. Uit een 

schriftelijke vraag van mij kwam naar voren hoe dit in 2018 werd besteed. Voor 2019 dienen de middelen nog te worden 

verdeeld. 

 

Ik ben erg enthousiast over de chathulp autisme, dit wordt in het voorjaar 2019 door de Liga Autisme Vlaanderen uitgerold. 

Zij bieden een chataanbod aan voor personen met autisme en hun directe omgeving, die kunnen hiermee terecht bij een pro-

fessionele begeleider gespecialiseerd in autisme. Ook de website http://participate-autisme.be/nl/ die werd ontwikkeld, en 

waar je een praktische gids vindt om autisme te begrijpen is zeker een meerwaarde. Zo komen we meer en meer tot een 

meer autismevriendelijk Vlaanderen. 

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

Bespreking jaarverslag jeugdhulp 2017 
 

Tijdens de bespreking van het jaarverslag jeugdhulp 2017 in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 13 no-

vember benadrukte ik de nood aan persoonsvolgende financiering ten behoeve van de noden van minderjarigen. Op die ma-

nier kan er net zoals voor meerderjarigen met een datum gewerkt worden. Jongeren moeten nu te lang wachten op een Per-

soonlijk Assistentie Budget (PAB). De gemiddelde wachttijd bedraagt 1519 dagen. Dat is een groot verschil met de wacht-

tijd voor een multifunctioneel centrum (MFC) in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Deze wachttijd loopt gemid-

deld op tot 391 dagen. 

Voor mij is het duidelijk. De keuze voor een bepaalde zorgvorm mag geen invloed hebben op de wachttijd om zorg te be-

komen. Met persoonsvolgende financiering, en het werken met een datum, kunnen minderjarigen ook de zorg kiezen die ze 

willen.  

Het volledige verslag van in de commissie kan je hier lezen. 

Wat Wie Budget 

uitbouwen platform Participate Autisme VZW Participate Autisme 130.000 € 

Academische werkplaats autisme Steunpunt WVG 390.000 € 

Versterken van de inleefsessies VVA 52.000 € 

De ontwikkeling van regionale netwerken 
autisme in Vlaanderen 

Steunpunt WVG 78.540 € 

Onderzoek naar de wachtlijsten voor multi-
disciplinaire diagnostiek van ontwikkelings-

stoornissen in Vlaanderen, met specifiek 
aandacht voor autisme 

Steunpunt WVG 80.905 € 

Chathulp autisme Liga Autisme Vlaanderen 67.260 € 

Totaal   798.705 € 
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Prettige einderjaarsfeesten en een mooi 2019 toegewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 or-

ganiseren voor jullie een geleid bezoek. Tijdens de rondleiding krijgt u een uitge-

breide uitleg over de werking en de rol van het Vlaams Parlement. Ook de merk-

waardige architectuur 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 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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