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Interpellatie van de heer Jan Busselen tot mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter
bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid
Onderwerp: Het gebrek aan ondersteuning voor mensen met een beperking
Geachte Collegelid,
Op 28 augustus konden we lezen in Bruzz dat 153 mensen met een beperking op de wachtlijst staan
voor een persoonsvolgend budget in Brussel. Sommigen wachten al sinds 2001 op ondersteuning.
Vervolgens lezen we de ontluisterende verhalen van Imad en Latifa.
We vernemen dat de aanvraag voor een dergelijk budget al gemakkelijk twee jaar in beslag neemt
maar dat dan de kous niet af is. Pas dan komt men terecht in een prioriteitengroep één, twee of
drie. Wat in Brussel betekent dat men al gauw drie, vier of zelfs negentien jaar wacht. “De laatste
groep is de grootste: de eerstvolgende in de wachtrij die het budget waarop hij al jaren recht heeft
effectief in ontvangst zal kunnen nemen, wacht al sinds 2001.”
Zo gaat Vlaanderen om met mensen met een beperking. Zo belangrijk is de zorg voor de zwaksten.
Want ook daar staan namelijk 16.000 mensen op de wachtlijst.
Opvallend is echter dat mensen met een beperking in Brussel In verhouding met Vlaanderen
ongeveer vier keer minder kans hebben op een persoonsvolgend budget van het VAPH. In Brussel
hebben 330 personen met een handicap een persoonsvolgend budget van het VAPH ontvangen en
in Vlaanderen zijn er dat 25.694 personen.
Mochten er minder mensen met een beperking in Brussel zijn, dan had dit laag cijfer van aanvragen
nog verklaard kunnen worden. Maar volgens Sjoert Holtackers van het Brussels Kenniscentrum
Welzijn, Wonen, Zorg zijn er in Brussel in verhouding net meer personen die een ernstige beperking
door een aandoening rapporteren dan in Vlaanderen.
Hij geeft volgende elementen mee die aangeven waarom de huidige aanvraagprocedure niet werkt.
“Hoe hoger opgeleid en hoe economisch weerbaarder je omgeving, hoe beter gewapend je als
persoon met een beperking bent om die ingewikkelde procedures vol te houden en te doorlopen.
Maar veertig procent van de Brusselse bevolking leeft onder de armoederisicogrens.” De huidige
procedures zijn sociaal onrechtvaardig.
Een tweede obstakel in een aanvraag bij het VAPH is taal. Je moet bijvoorbeeld kunnen bewijzen
dat je een handicap hebt. Veel diagnostische testen voor verstandelijke beperkingen zijn in het
Nederlands opgesteld. Maar vaak volgt het antwoord: “We kunnen niet oordelen dat het om een
verstandelijke beperking gaat, want het zou ook een taalachterstand kunnen zijn.”
Een groeiende groep mensen kan terugvallen op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH), een laag
budget waarmee acute korte interventies kunnen gebeuren, beperkt qua tijd. Maar ook daar
ontstaan er wachtlijsten en de vraag of het de node dekt.
In het Bestuursakkoord (2019-’24) “Brussel is wat we delen”, lezen we het volgende: “De afgelopen
legislatuur zette de Vlaamse Gemeenschap belangrijke stappen in de richting van een
vermaatschappelijking van de zorg. Het duidelijkst zien we die beweging bij de zorg voor personen met een
handicap. De nieuwe Vlaamse decreten hebben ook een grote impact op het Brusselse zorglandschap.“

Ik vraag me oprecht af wat die impact dan juist is? En of u in dit college bent gestapt wetende dat
die impact blijkbaar een chronisch tekort aan aanbod blijft onderhouden?
Mijn vragen zijn de volgende

● Wat is de langetermijnvisie van de VGC op deze problematiek?
● Heeft u een zicht op het totaal aantal mensen met een handicap en wat de verdeling is over
de verschillende prioriteitengroepen?
● Bestaat er een inventaris van het totaal aantal mensen met een handicap in Brussel? Als dat
niet het geval is, bent u bereid om zo’n inventaris te maken?
● Wat is de kost ongeveer om de huidige wachtlijst toegang te geven tot een persoonsvolgend
budget?
● Hoeveel mensen krijgen RTH?
● Wat bedraagt het RTH en welke oplossing biedt dat voor de mensen?
● Is de Brusselnorm wat betreft zorg voor mensen met een handicap gehaald?
● Hebt u al aangeklopt bij Wouter Beke, minister van Welzijn, (Volks)gezondheid, Gezin, Sociale
Aangelegenheden en Armoedebestrijding?

Met dank voor uw antwoorden,
Jan Busselen

