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Einde van de legislatuur 
 
De voorbije weken was het nog 
druk in het parlement. Voor de 
verkiezingen werden nog heel 
wat voorstellen ingediend en 
extra wetgeving geschreven. Ik 
geef u in deze nieuwsbrief er 
graag enkele mee. 
 
Omdat het in ieders belang is 
dat mensen die dat wensen zo 
lang mogelijk in eigen omge-
ving blijven wonen. stemden 
onder meer mijn collega’s Jelle 
Engelbosch, Peter Persyn en 
ikzelf een resolutie dat de ver-
schillende premie-aanvraag op 
elkaar moet afstellen. 

Ook werd een voorstel gestemd 

van mijn collega’s Ingeborg De 

Meulemeester, Peter Persyn en 

ikzelf voor extra ondersteuning 

voor seksuele dienstverlening 

voor personen met een zorgbe-

hoefte. Iedereen heeft recht op 

seksuele beleving, dus ook per-

sonen met een zorgbehoefte. 

Op mijn aangeven kwam er 

ook een federale wet waardoor  

erfpachters die hun erfpacht 

willen overdragen vanaf nu op 

een gelijke manier behandeld 

worden als anderen die hun 

huis verkopen. 

U vindt dit en andere info terug 

in deze nieuwsbrief. 

Terugblik op mijn vijf jaar in het Vlaams Parlement 

 

Het lijkt alsof het giste-

ren was voor mij. Vijf 

jaar geleden werd ik 

plots verkozen. In het 

begin was het voor mij 

toch heel wat zoeken, 

zowel in Brussel als 

binnen het gezin.  

 

Ik was vooral tevreden dat ik de commissies van mijn keuze kon opvol-

gen. Zo kon ik me volledig concentreren op de commissie welzijn en 

meerbepaald op personen met een beperking. Ik vond altijd de kracht en 

veel inspiratie voor mijn vragen uit mijn ervaring in het werkveld. Het is 

in mijn ogen heel belangrijk dat het beleid wordt afgestemd op zij die er 

van dichttbij mee te maken hebben. Door de jaren heen bleef ik de voeling 

houden met de praktijk door zo veel mogelijk werkbezoeken in te plan-

nen, door gesprekken met personen met een beperking, personeelsleden en 

middenveld.  

 

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering veranderde er 

heel wat voor mensen met een beperking. Omdat communicatie belangrijk 

is, heb ik samen met gebruikersorganisaties ook heel wat info-avonden 

gegeven. Door de vragen daar en de verhalen van de mensen deed ik ook 

steeds terug informatie op die ik gebruikte in het parlement. Ik heb er ook 

altijd op gehamerd om zo veel mogelijk geld naar de mensen zelf te laten 

gaan. Daarnaast heb ik steeds gepleit om, voor wie dat mogelijk is, zoveel 

mogelijk de regie in eigen handen te leggen. 

 

Het waren vijf boeiende jaren, waarin ik hard heb gewerkt en veel geleerd. 

Ik hoop van harte dat ik mijn werk ook de de volgende vijf jaar verder kan 

zetten… Wilt u terug iemand in het parlement die er honderd procent voor 

gaat om de stem te zijn van mensen met een beperking? Dan zou ik dat 

erg graag zijn. U kan mij terugvinden op plaats 11 voor het Vlaams Parle-

ment. 
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50% personenbelasting meer op overdracht van een gebouw in erfpacht 

Heel wat steden en gemeenten gebruiken de erfpacht om his-

torisch waardevolle sites zoals oude begijnhoven, kloosters of 

schoolgebouwen te herbestemmen of te laten restaureren. Om 

het cultureel erfgoed te bewaren wenst de stad of de gemeente 

wel eigenaar van de grond of gebouw te blijven. Ze verkoopt 

het goed dus niet, maar vestigt een recht van erfpacht. 

Zo werden bijvoorbeeld de huizen op de begijnhoven in 

Hoogstraten en Turnhout of de oude woningen van de gevan-

genisbewakers in Merksplas Kolonie in erfpacht gegeven. 

Meestal aan jonge gezinnen, die vaak ook de verplichting op 

zich namen om de woning te renoveren. 

Daarnaast gebruikt de Vlaamse overheid de erfpacht ook om in de rand rond Brussel betaalbare woningen aan te 

bieden. Het financieel voordeel voor deze gezinnen bestaat er in dat zij de – vaak dure - grond zelf niet moeten 

aankopen. 

Vlaams volksvertegenwoordiger Tine van der Vloet (N-VA) werd echter door mensen die meer dan 200.000 euro 

investeerden in hun idyllische woning attent gemaakt op een fiscale angel aan deze gunstige en goedbedoelde 

regeling. Als de houders van het erfpachtrecht (de erfpachters) hun erfpacht willen overdragen, dan wordt deze 

verkoopprijs meestal aan 50% belast in de personenbelasting. Een gewone verkoop is normaal vrijgesteld van 

deze belasting. “Eigenlijk kunnen de erfpachters hierdoor hun recht tot nu toe niet overdragen zonder een finan-

ciële kater” stelt federaal volksvertegenwoordiger Sarah Smeyers (N-VA), die het probleem aankaartte in het be-

voegde parlement. Dit leidt tot oneerlijke situaties. Bijvoorbeeld als jonge gezinnen van werk veranderen of uit 

elkaar gaan en hun huis wensen te verkopen, zitten ze geblokkeerd. Ook ouderen die naar een rusthuis wensen te 

verhuizen, kunnen hun erfpacht niet verzilveren. 

Aan dit hoogst onrechtvaardige en onwenselijke fenomeen wordt nu verholpen. De Kamercommissie Financiën 

keurde het wetsvoorstel van Sarah Smeyers goed. Heel wat erfpachters zullen eindelijk hun plannen om te ver-

huizen en hun erfpacht over te dragen, kunnen realiseren. 

Sarah Smeyers: “Deze wetswijziging komt tegemoet aan een maatschappelijk probleem dat zich al een tijdje stel-

de. Steeds vaker worden het recht van erfpacht gebruikt om bijvoorbeeld jonge gezinnen de kans te geven ook 

een woning te verwerven zonder dat ze de dure grond waarop die woning staat, te moeten aankopen. Bij een 

doorverkoop van dat recht werden ze echter de dupe van een hiaat in de wetgeving. Daar hebben we met deze 

wetswijziging aan verholpen.” 

U kan het wetsvoorstel hier terugvinden. 
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Wie dat wenst moet in eigen omgeving kunnen blijven wonen 

 
Het in ieders belang is dat mensen die dat wensen 
zo lang mogelijk in eigen omgeving blijven wo-
nen. In dat kader stemden onder meer mijn colle-
ga’s Jelle Engelbosch, Peter Persyn en ikzelf op 
13 maart een resolutie dat de verschillende pre-
mie-aanvraag op elkaar moet afstellen! 

  

Het is belangrijk dat we in het parlement bekij-
ken hoe we het onze burgers zo gemakkelijk 
mogelijk maken. Tijdens de hoorzitting op 7 fe-
bruari 2018 over de conceptnota voor nieuwe re-
gelgeving betreffende het beter op elkaar afstemmen van de aanpassingspremie voor personen met een handicap 
en de aanpassingspremie voor ouderen, kwam meermaals aan bod dat de verschillende voorwaarden die eigen 
zijn aan elk stelsel,  verwarrend zijn voor de premie-aanvragers. Nu zijn er immers 2 verschillende premies en 
procedures. 

  

Heel belangrijk is de intentie dat de integratie van deze 2 moet leiden tot vereenvoudiging. Of iemand behoefte 
heeft aan een woningaanpassing door ofwel een beperking, ofwel een chronische ziekte, ofwel leeftijd, mag niet 
bepalend zijn in de beoordeling van de mate waarin die persoon recht heeft op een tegemoetkoming en mag er 
ook niet toe leiden dat die persoon zich tot verschillende instanties moet wenden. 

  

Het is dus het doel om een efficiënter systeem op te zetten, dat ingaat tegen het hokjesdenken, waarbij iemand nu 
bij het departement Wonen of Welzijn terecht moet. Op die manier willen we tegemoetkomen aan de vraag voor 
een eenvoudig systeem, waarbij de klant koning is. 

  

Nog een derde punt dat ik wil aanstippen in deze resolutie is de vraag naar het meer kostenefficiënt inzetten van 
middelen. Soms worden de aanpassingen die werden gedaan in een woning slechts voor een beperkte tijd ge-
bruikt, bijvoorbeeld omdat de zorgbehoevende voor wie de aanpassing werd gedaan, verhuist naar een woon-
zorgcentrum. Daarom is het nuttig te onderzoeken welke  aanpassingen hergebruikt kunnen worden, zoals bij-
voorbeeld een traplift of hellend  vlak. Zo kunnen meer mensen geholpen worden met eenzelfde budget. 

————————————————————————————————————————————————–— 

Wereldautismedag 

De trouwe lezers van deze nieuwbrief we-

ten dat ik de afgelopen vijf jaar steeds au-

tisme op de agenda zette in de commissie 

Welzijn. Op #WereldAutismeDag vroe-

gen ik en mijn collega’s van de commissie 

Welzijn aandacht voor autisme zodat 

mensen met autisme en hun directe omge-

ving op meer begrip kunnen rekenen.  
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Extra ondersteuning voor seksuele dienstverlening voor personen met een zorg-

behoefte 

 

“Iedereen heeft recht op seksuele beleving, dus ook 

personen met een zorgbehoefte”, zeggen Tine van der 

Vloet en Ingeborg De Meulemeester (N-VA). Zij dien-

den samen met de andere meerderheidspartijen een 

voorstel in om Aditi vzw, dat seksuele dienstverleners 

inschakelt, extra ondersteuning te bieden. Het voorstel 

werd op 3 april in het Vlaams Parlement unaniem 

goedgekeurd. 

 

Aditi vzw gaat in gesprek met personen met een zorgbehoefte en peilt naar hun seksuele behoeften en wensen. 

Ze klaart de vraag en behoeften van de personen met een zorgbehoefte uit en probeert daar een antwoord op te 

bieden. Dat antwoord kan een verwijzing naar een seksuele dienstverlener zijn, maar is dat zeker niet altijd. “De 

financiële leefbaarheid van Aditi vzw komt in gedrang als we nu niet ingrijpen. Eind mei 2018 was 88 procent 

van de middelen voor dat jaar al opgebruikt. Ook voor 2019 is duidelijk dat de toegekende middelen onvoldoen-

de zijn. Daarom vraagt de meerderheid in het Vlaams Parlement om de nodige middelen en ondersteuning vrij te 

maken zodat Aditi vzw haar werking kan voortzetten”, aldus van der Vloet. 

 
 “Seksuele beleving en intimiteit van personen met een zorgbehoefte is een thema dat tot op vandaag in de taboe-
sfeer zit”, zegt De Meulemeester. “Enkele decennia geleden schreef ik als student sociale verpleegkunde mijn 

eindwerk over dat onderwerp. Toen werd ik aanzien als de vreemde eend in de bijt. Met ons voorstel halen we 
seksuele beleving en intimiteit van personen met een zorgbehoefte uit de taboesfeer en daar zijn we uiteraard te-
vreden mee.” Benieuwd naar de tekst uit het voorstel? Dit kan je hier nalezen.  

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

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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