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Verkiezingsjaar 2019 
 
 
Het jaar 2019 is gestart. Naar 
aanleiding van een persoonlijk 
verhaal kwam het debat over de 
wachtlijst en de investeringen 
om die weg te werken nieuw op 
gang. Na het debat in de plenai-
re vergadering schreef ik ook 
een column in Knack. Ik geef 
je de column in deze nieuws-
brief graag mee. 
 
Naar de combinatie van pleeg-
zorg met een Persoonlijk Assis-
tentie Budget werd er eindelijk 
duidelijkheid geschapen. Ik 
vraag reeds sinds 2016 voor de 
mogelijke combinatie, nu werd 
duidelijk gemaakt dat het kan! 
 
Verder kwam in de commissie 
het bespreekbaar maken van 
seksueel georiënteerd geweld 
bij vrouwen met een beperking 
aan bod. Hier pleitte ik voor 
een goede opleiding van de 
verzorgenden om dit bespreek-
baar te maken, en ook voor een 
goede nazorg. 
 
Zo gaan we stilletjes richting 
mei 2019 en nieuwe verkiezin-
gen, waarbij ik een mooie 11e 
plaats op de lijst krijg. Wil je 
mij steunen om opnieuw de 
stem van de personen met een 
beperking te zijn in het parle-
ment? Verder in deze brief kan 
je lezen hoe je me daarbij kan 
helpen. 

Verkiezingen 2019 

Binnenkort 

is het zover, 

dan zetel ik 

5 jaar in het 

Vlaams Par-

lement. 5 

jaar dat ik 

onder ande-

re de stem 

vertegenwoordig van mensen met een beperking. Ik heb dit heel die tijd 

heel graag gedaan. In mei volgen er verkiezingen, en de kiezer bepaalt wie 

er de komende jaren in het parlement zal zetelen. Ik krijg plaats 11 toebe-

deeld op de Antwerpse lijst om opnieuw mijn kans te wagen. 
 

Graag zou ik ook de volgende jaren mijn steentje willen bijdragen, maar 

daarvoor heb ik jouw stem nodig. Wilt u mij daarbij helpen?  Laat het me 

zeker weten. Wil je graag een bord zetten met mijn affiche? Wil jij men-

sen aanspreken door middel van een brief of een flyer? Wil je graag een 

autosticker?  Laat het me zeker weten via  

tine.vandervloet@vlaamsparlement.be , alle hulp is immers welkom! Al-

vast een grote dank u wel! 
————————————————————————————————

Debat ASO Spijker Leeft 

Een verkiezingsjaar betekent debat-

teren over je standpunten. 25 januari 

was ik  welkom in het Spijker in 

Hoogstraten om het debat aan te 

gaan. Altijd leuk om in een school, 

waar je zelf nog leerling was, terug 

te komen. Blij ook om te zien dat de 

politieke interesse leeft bij jongeren.  
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Vorige week op Knack, nu in mijn nieuwsbrief: mijn opinie over de wachtlijst. 

Genoeg gewacht! Waarom heeft uitbreidingsbeleid slechts beperkte impact op de wacht-
lijst? 

Op 30 januari lanceerde Kind & Gezin de website genoeggewacht.be. Een terechte aanklacht tegen het feit dat 
nog steeds 14.000 mensen met een beperking op de wachtlijst staan, ondanks de invoering van het nieuwe sys-
teem van persoonsvolgende financiering. 
Hoe komt dat? Hoe kan het dat er in een welvarende regio als Vlaanderen een wachtlijst voor personen met een 
beperking bestaat?  
De oppositie geeft aan dat er niets wordt gedaan aan de wachtlijsten en minister Vandeurzen verdedigt dat hij 
deze bestuursperiode 330 miljoen extra investeert. Wie liegt er dan? Geen van beide. Uit een analyse van het uit-
breidingsbeleid blijkt immers dat er wel degelijk geïnvesteerd wordt, maar dat de wachtlijst niet korter wordt. 
Om te beginnen betekent op de wachtlijst staan niet dat je geen hulp krijgt. Zo werd er deze bestuursperiode heel 
wat geïnvesteerd in Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en het basisondersteuningsbudget (BOB). 14.725 wachten-
de personen krijgen zo’n BOB van 300 euro per maand, goed voor een uitgave van 53 miljoen euro per jaar. Met 
een BOB krijgen mensen wel extra ondersteuning, maar hun eigenlijke zorgvraag (een) is daarmee niet beant-
woord. Daarvoor dient het  persoonsvolgend budget, een bedrag op maat. Deze mensen blijven dus op de wacht-
lijst staan.  
Uiteraard speelt de vergrijzing een rol: iedereen, ook mensen met een beperking, leeft langer. Er is dus gewoon 
meer geld nodig om iedereen te helpen. Maar er is meer, uit cijfers die ik verzamelde en analyseerde blijkt waar-
om de extra investeringen hun effect op het wegwerken van de wachtlijst missen. 
 
Waarom heeft uitbreidingsbeleid geen impact op de wachtlijst? 
 
Er zijn twee voorname redenen waarom het uitbreidingsbeleid geen of weinig effect heeft op de wachtlijst. Een 
eerste reden is dat het merendeel van de bijkomende budgetten gaat naar een budgetverhoging van mensen die 
reeds een budget voor zorg ontvangen, een ‘meervraag’ stelden en die toegekend kregen. Er gaat dus slechts een 
minderheid naar ‘nieuwe’ wachtende mensen. In cijfers: in 2017 werden er 1.529 persoonsvolgende budgetten 
gegeven. Hiervan gingen 690 budgetten (45%) naar nieuwe budgethouders. Heel wat ‘nieuwe’ personen met een 
beperking die nog geen persoonsvolgend budget hebben blijven op de wachtlijst staan. 
Bovendien, en dat is de tweede reden, liggen de uitgekeerde budgetten hoger. Er zijn 12 verschillende budgetca-
tegorieën, gaande van minder dan 12.000 euro tot 85.000 euro. Uit de cijfers blijkt dat in 2018 het aantal mensen 
in de laagste 6 budgetcategorieën (tot 42.250 euro) ten opzichte van 2017 met 569 verminderde. In de hoogste 6 
budgetcategorieën kwamen er 1.172 mensen bij. Op die manier kan de overheid met meer geld eigenlijk slechts 
minder mensen helpen, en ook dat zorgt er dus voor dat het effect van extra uitbreidingsbeleid op de wachtlijst 
beperkt blijft. 
 
Hoe kan de wachtlijst dan wel weggewerkt worden? 
 
Om de wachtlijst aan te pakken moet er blijvend in uitbreidingsbeleid en -budget worden voorzien, daarover is 
iedereen het eens. Dat uitbreidingsbeleid sowieso zorgt voor een vermindering van de wachtlijst klopt echter niet. 
We zullen dus creatief moeten zijn, en een aantal zaken in vraag stellen. Naast persoonsvolgende budgetten, zijn 
er bijvoorbeeld nog heel wat andere uitgaven in de sector. Zijn hier nog efficiëntiewinsten te boeken zodat meer 
geld naar de mensen zelf kan gaan?  
Hoe komt het dat de nieuwe budgetten hoger liggen dan vroeger? Is het zo dat vooral de zwaarst zorgbehoeven-
den worden geholpen? In het verleden was het gemiddelde budget dat iemand vroeg 25.033 euro, maar de laatste 
drie kwartalen liep dit op tot maar liefst 38.659 euro. Waarom vragen mensen op de wachtlijst een hoger budget 
dan vroeger? Gaat het geld van de meervragen effectief allemaal naar extra zorg of zorgt het hogere budget dat 
de huidige zorg in de voorzieningen (steeds) duurder wordt betaald?  
Allemaal zaken die we ons moeten durven afvragen als we een oplossing voor iedereen willen. Zo snel mogelijk, 
als het van ons afhangt. 
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Pleegzorg voortaan ook combineerbaar met een Persoonlijk Assistentie Budget 
 

Ouders met een pleegkind met een beperking wachten er 
reeds lang op. Voortaan is het ook mogelijk! Vlaams Par-
lementslid Tine van der Vloet is tevreden: “Pleegzorg is 
sinds 28 november 2018 combineerbaar met een Persoon-
lijk Assistentiebudget (PAB). Sinds januari 2016 pleit ik 
hiervoor, elk pleegkind met een beperking verdient een 
gelijke behandeling als een ander kind met een beper-
king.” 

“Pleeggezin zijn voor een kind met een beperking, het is 
geen eenvoudige opdracht. Daarom is het belangrijk dat 
deze gezinnen en de kinderen goed ondersteund worden”, 
aldus Tine van der Vloet. In januari 2016 kon ik reeds 
aankondigen dat er voor meerderjarige pleegkinderen een 
oplossing kwam met de invoering van de persoonsvolgen-
de financiering. In oktober 2016 volgde het nieuws dat 

pleegkinderen met een beperking ook recht hebben op een basisondersteuningsbudget. Voor minderjarige pleeg-
kinderen met een beperking was het wachten geblazen, ik ben blij dat daar nu verandering in komt! 

In 2016 werd aangekondigd dat een oplossing voor minderjarige pleegkinderen er pas zou komen bij de overgang 
naar persoonsvolgende financiering. Ondertussen werd onderzocht of een mogelijkheid binnen het huidige sys-
teem van het Persoonlijk Assistentiebudget niet mogelijk was. Dit onderzoek blijkt afgelopen. In zijn antwoord 
op mijn parlementaire vraag van 6 december bevestigt de minister dat het PAB voortaan gecombineerd kan wor-
den met pleegzorg. Zo is er nu een oplossing voor het probleem waar ik al sinds januari 2016 naar vraag. Goed 
nieuws dus voor pleeggezinnen met een minderjarig kind met een beperking!  

De volledige parlementaire vraag en het antwoord van de minister kan je hier terugvinden. 

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

Werkbezoek ‘het groeiveld’ 
 

 

Onlangs bezocht ik het groenezorginitiatief ‘het groei-

veld’. Het was een zeer interessant bezoek, waar ik van 

hun werking en zij van mij konden leren. Zoals velen 

onder jullie weten, geloof ik heel erg in de combinatie 

van zorg en natuur. Dat was ook één van de redenen dat 

ik destijds pleiter was van het oprichten van de groene-

zorginitiatieven. Ben je zelf benieuwd hoe je je zorg 

groen kan inkopen? Je kan ‘het groeiveld’ in Lommel 

ook steeds bezoeken op op de dag van de zorg. Dit gaat 

door op zondag 17 maart 2019 van 12u. – 18u.. Meer 

info via deze link. 
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Seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen 
 

In december 2018 verscheen het onderzoek over ‘Seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking 

in Vlaanderen’ , dat in opdracht van minister Homans werd uitgevoerd door de UGent. 

 

Nu is het belangrijk dat de aanbevelingen die uit het onderzoek werden naar voren gebracht ook worden opge-

volgd. Zo is onder meer de opleiding van het personeel naar herkenning van het probleem en het ter sprake bren-

gen van dit onderwerp belangrijk. Daarnaast is ook bijvoorbeeld de nazorg voor de slachtoffers van groot belang. 

Ik kaartte dit in januari zowel bij minister Homans, die bevoegd is voor Gelijke Kansen, als bij minister Van-

deurzen, die bevoegd is voor Welzijn aan. 

 

De beste optie lijkt me om de opvolging onder te brengen in het nationale actieplan ter bestrijding van alle vor-

men van gendergerelateerd geweld, dat voor Vlaanderen wordt gecoördineerd door minister Vandeurzen. Op die 

manier moeten we niet opnieuw starten met een plan, uitwerking,… . Deze problematiek vereist immers snelle en 

concrete acties. De minister gaf aan dat het vervolgonderzoek zeker nodig en nuttig is, dat vrouwen met een be-

perking in het nationaal actieplan gedefinieerd worden als een kwetsbare groep en dat dit daar dus zeker in wordt 

meegenomen. 
 

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

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 he-

dendaagse 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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