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1. Het recht op zorg en assistentie decretaal vastleggen en uitvoeren 

 Principieel het recht op zorg en assistentie realiseren voor alle personen met een 
handicap waarvan de handicap en de ondersteuningsnood is aangetoond.  

 Daartoe aan het Vlaams Parlement een voorstel van decreet neerleggen met 
betrekking tot een juridisch afdwingbaar recht op zorg en assistentie voor personen 
met een handicap.  

 Daarbij uitgaan van het principe dat de begroting wordt aangepast aan de noden en 
niet omgekeerd.  

 Nog tijdens deze legislatuur dit decreet uitvoeren voor alle mensen die op de PVF 
wachtlijst staan en alle gezinnen die een PAB hebben aangevraagd. 

 Gezien er nu zo’n 20.000 mensen met een handicap en een geobjectiveerde 
ondersteuningsnood op de wachtlijst staan, daarvoor minstens 700miljoen euro  
voorzien.  

 Dit niet zien als een extra kost: hiermee worden minstens dubbel zoveel nieuwe jobs 
gecreëerd! Bovendien maakt de nieuwe regering  hiermee eindelijk komaf met het 
spook van de wachtlijsten. 

 
2. Het PVF systeem borgen  

 De hoogte van de PVB budgetten behouden. 

 Op basis van de evaluatie in 2018/2019 de aanvraagprocedure vereenvoudigen. Voor 
de meeste aanvragers is de huidige procedure erg emotioneel belastend en 
tijdrovend. Tevens leidt de huidige procedure tot extra systeemkosten die beter 
worden ingezet voor persoonsgebonden zorg en assistentie. 

 Het systeem van enerzijds werken met cashbudgetten  en anderzijds vouchers, of 
een combinatie hiervan, maakt het systeem extra complex. De volgende Vlaamse 
regering  stuurt dit bij door enkel nog te werken met cashbudgetten en de 
financiering van vergunde zorgaanbieders te regelen via een derdebetalerssysteem. 

 De overheid sleutelt verder aan een klantvriendelijke bewijsvoering voor 
budgethouders die met cash werken. Daardoor kunnen steeds meer budgethouders 
de administratie zelf in handen nemen en kan de bijstand verschuiven naar meer 
inhoudelijke ondersteuning. 

 

3. Het PAB voor alle minderjarigen verder uitbouwen tot een volwaardig 
persoonsvolgend financieringssysteem 

 Het PAB verruimen door de budget categorieën uit te breiden ( tot zelfde hoogte 
kostprijs MFC “all-in”) en door de bestedingsmogelijkheden van het PAB af te 
stemmen op de bestedingsmogelijkheden van het PVB cashbudget. 



 Alle MFC gebruikers de kans geven om vrijwillig over te stappen naar een PAB, zolang 
het PAB en de MFC financiering niet geïntegreerd worden in één nieuw 
persoonsvolgend financieringssysteem. 

 De capaciteit die binnen MFC’s vrijkomt omzetten naar een budget om nieuwe PAB’s 
toe te kennen. 

 Binnen de MFC’s een deel van de capaciteit vrijwaren voor bijzondere doelgroepen. 

 Middelen voorzien voor het uitbreidingsbeleid van  de niet rechtstreeks toegankelijke 
hulp voor minderjarigen voorbehouden voor toekenning van PAB’s. 

 Zo de verdere uitbouw van de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen 
realiseren. 

 

4. Meer bijstand voorzien voor budgethouders met het oog op kwaliteit van leven. 

 Organisaties die budgethouders bijstaan bij de besteding en verantwoording van hun 
budget, versterken. 

 Extra maatregelen nemen zodat meer budgethouders gebruik kunnen maken van 
bijstand, ook indien budgethouders gebruik maken van het aanbod van vergunde 
zorgaanbieders. 

 Daarbij rekening houden met de noden van kwetsbare groepen zodat niemand 
uitgesloten wordt van persoonsgebonden zorg en bijstand omwille van het PVF 
systeem. 

 Bijstand ook mogelijk maken voor mensen met een (vermoeden) van handicap zodat 
ze beter geïnformeerd zijn over de mogelijkheden om aan hun zorg- en 
assistentiebehoeften te voldoen en daartoe op een passende wijze worden toegeleid 

 Samen met de bijstandsorganisaties een monitoringsysteem uitwerken waarbij kan 
worden aangetoond op welke wijze het PVB een positieve impact heeft op de 
kwaliteit van leven van de budgethouder en zijn omgeving. 

 

5. Het model van persoonlijke assistentie uitproberen bij kwetsbare ouderen via een 

experiment 

 Verder beleid uitwerken waarin ouderen zolang als mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving hun leven kunnen verder zetten. Ouderen blijven doorgaans liever thuis 
dan te moeten verhuizen naar een rusthuis. 

 Erkennen dat ook kwetsbare ouderen en hun familie zelf de regie willen en kunnen 
opnemen over de wijze waarop de zorg en assistentie georganiseerd wordt. 

 Daartoe via een experiment nagaan in welke mate het model van persoonlijke 
assistentie ook voor deze doelgroep relevant is .  

 Daarbij voldoende ruimte geven om alle betrokkenen te informeren en te 
sensibiliseren over het model van persoonlijke assistentie. 

 Daarvoor een  experimenteel kader voorzien waarin binnen de actuele kostprijs  
middelen die nu beschikbaar zijn voor thuiszorg/gezinszorg overgedragen worden 
aan  de oudere en/ of zijn familie.  

 Daardoor de oudere en zijn familie versterken om de kwaliteit van leven thuis te 
verbeteren en de verhuis naar een WZC uit te stellen of te vermijden. 
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