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- Budgethoudersvereniging – zorgconsulent – contactpersoon

- vertegenwoordiger van meer dan 1500 (kandidaat)- PAB/PGB 

budgethouders

- Actief in het beleid, onder andere via de 

- permanente werkgroep Zorg & Assistentie , de 

permanente cel en het Raadgevend Comité . 

- VGPH, raad van gebruikers, RPC’s, enz. 

- Onze grootste sterkte is dat we steeds vertrekken vanuit de 

belangen van onze leden, vanuit de praktijk. 

- Maken deel uit van de grote KVG-groep. Zij vertegenwoordigen 

meer dan 20.000 leden, steunen deze uiteenzetting volledig.

Wie zijn wij?



Verhaal van Jeroen



Belangrijke elementen in  het 
decreet



Belangrijke elementen

1.Een systeem invoeren voor flexibele en vraaggestuurde 

ondersteuning. 

2.Niemand mag a priori uitgesloten worden van cash

3.De concentrische cirkels mogen niet lineair gelezen worden. 

Mantelzorgers doen nu al heel veel. Hen nog méér laten doen is 

onmogelijk.

4.De financiële positie van personen met een handicap moet worden 

gewaarborgd. 

5. Komen tot zorggarantie voor iedereen.



Belangrijke elementen

1. Een systeem invoeren voor flexibele en vraaggestuurde 

ondersteuning. 

�Vraaggestuurd systeem 

� Met PVF kan je ondersteuning uit alle cirkels betalen.

� Stand-still principe

2.   Niemand mag a priori uitgesloten worden van cash

� Budget gaat naar de persoon i.p.v. naar de voorziening en 

vrije keuze tussen cash en voucher en combinatie



Belangrijke elementen

3.   De concentrische cirkels mogen niet lineair gelezen 

worden. Mantelzorgers doen nu al heel veel. Hen nog 

méér laten doen is onmogelijk.

Uit het PGB-experiment: Mantelzorg is de sleutel om 

zorgtekorten weg te werken. Die moeten dus gewaardeerd 

worden, gespaard worden en tijdig ontlast worden.

�Staat in de teksten, maar blijft zeer gevoelig. 

�Trap 1 zou gezien kunnen worden als schouderklopje, 

waardering naar de mantelzorger toe.



Belangrijke elementen

4.   De financiële positie van mensen met een handicap 

blijft gewaarborgd. 

� Trap 1 noch trap 2 worden gezien als inkomen en kunnen dus 

niet meegenomen worden in de berekening van de persoonlijke 

bijdrage van reguliere diensten, kostprijs van de voorlopige 

bewindvoering enz.

� Woon- en leefkosten: de invoering van PVF mag geen armoede 

tot gevolg hebben! Handicapspecifieke kosten zijn géén 

leefkosten!



Belangrijke elementen

5.   Komen tot zorggarantie voor iedereen.

memorie van toelichting (bij art 19): “het doel van dit 

ontwerp van decreet is bij te dragen aan een grondige 

systeemwijziging die tegen 2020 moet uitmonden in een 

recht op zorg en ondersteuning voor iedere persoon met 

een handicap, ongeacht de zwaarte of de grootte van zijn 

ondersteuningsnood” 



Belangrijke elementen
5. Komen tot zorggarantie voor iedereen.

Volgens ons zijn er twee mogelijkheden om dit te bereiken:

- De volgende regering zorgt voor anderhalf miljard euro zodat 

alle mensen met een handicap de ondersteuning die ze nodig 

hebben onmiddellijk kunnen krijgen.

- Trap 1 wordt ingevoerd omwille van pragmatische redenen, als 

eerste stap naar recht op ondersteuning. Hierbij blijft het 

essentieel dat ALLE personen met een handicap toegang kunnen 

krijgen tot trap 2 en dat er niet minder geïnvesteerd wordt in 

trap 2 omwille van trap 1. Trap 2 blijft voor ons prioritair. 



Kritische bedenkingen betreffende 
het decreet



Kritische bedenkingen

• Link tussen ondersteuningsplan en zorgzwaarte-instrument is nog 

onduidelijk.

• Hoe past PVF in integrale jeugdhulp?

• Kan er nog een garantie komen dat de overgangsbepalingen 

voldoende lange periode behelzen, zeker voor mensen met een PAB 

omdat zij hun contracten edm moeten aanpassen?  

• Resterende VAPH-vraag zal gegoten worden in mobiele 

ondersteuning, dagondersteuning, woonondersteuning. Absoluut is 

er echter van overtuigd dat dit niet werkt. Is er nog ruimte om dit 

aan te passen? 
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CONCLUSIE:

Wij steunen het ontwerp van decreet PVF en roepen op 
om positief te stemmen.


