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DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING: 
EEN MASSIEVE OEFENING IN 
DEVOLUTIE TIJDENS DE KOMENDE 
VIJF JAREN

DOOR JO VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Geachte aanwezigen,

Ik sta voor u vandaag met heel wat ambitie. In Vlaanderen staan we voor een grote 
oefening in ‘devolutie’, de wetenschappelijke term voor het toekennen van bevoegd-
heden aan gedecentraliseerde overheden. Een nieuwe staatshervorming geeft ons de 
kans om een Vlaamse visie op sociaal beleid in de praktijk om te zetten met de uit-
bouw van een eigen Vlaamse sociale bescherming. Een Vlaamse sociale bescherming 
die een extra laag legt op de Belgische sociale bescherming.

1. EVOLUTIES IN VLAANDEREN

We zien dat onze burgers die zorg nodig hebben, mondiger en kritischer worden. Dat 
het aantal hoogopgeleiden in stijgende lijn zit, heeft daar zeker iets mee te maken.
In onze gezinnen zien we toenemende gezinsverdunning en een toenemend aantal 
alleenstaanden. We zien vooral een stijging van één- en tweepersoonshuishoudens. 
De vergrijzing en echtscheidingen zijn daarvoor de verklaringen. De groep alleen-
wonenden zal verder vervrouwelijken én verouderen. Langer (alleen) thuis wonen 
zal het eenzaamheidsvraagstuk vergroten.

Onze samenleving wordt ook diverser. Daarmee bedoel ik niet alleen etnisch-cul-
tureel diverser, maar ook wat geloofsovertuiging, seksuele voorkeuren, inkomen, 
gezondheid en sociale vaardigheden betreft.

De medische wetenschap staat niet stil. Op vlak van technologie zijn de ontwik-
kelingen veelbelovend. Nieuwe geneesmiddelen, technieken en behandelmethoden 
zorgen ervoor dat de gemiddelde levensverwachting blijft toenemen. De digitali-
sering van het zorg- en ondersteuningsdossier maakt het mogelijk snel en accuraat 
gegevens interdisciplinair te delen en de zorg wordt effectiever en efficiënter door het 
inzetten van technologie.
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Ten slotte zien we ook meer marktwerking in onze zorg. Gezondheids- en welzijns-
voorzieningen hebben uitdrukkelijk een maatschappelijke functie, met name de ge-
zondheid en het welzijn van de burgers te behouden, te verbeteren of te ondersteunen.

1.1. VERGRIJZING EN VERZILVERING
Bovendien is onze regio aan het vergrijzen. In 2020 zal één Vlaming op vijf 65 jaar 
en ouder zijn. In 2030 zal dit 1 op 4 zijn. In 2010 bedroeg het aantal 80-plussers 5% 
van de totale Vlaamse bevolking, in 2030 zal dit 7% zijn en in 2040 9%.
In 2013 heeft een vrouw die geboren wordt in België, een gemiddelde levensver-
wachting van 82,93 jaar, een man 77,94 jaar. In 2060 wordt de geschatte levensver-
wachting 86 jaar voor mannen en bijna 89 jaar voor vrouwen.

FIGUUR 1: VERGRIJZING IN VLAANDEREN

1.2. TOENAME CHRONISCHE ZORG
Mede door de vergrijzing stijgt de vraag naar een kwaliteitsvolle ondersteuning van Vla-
mingen met chronische zorgnoden, veroorzaakt door ziekte én/of ouderdom. 27% van 
de Belgische bevolking lijdt aan ten minste 1 chronische ziekte. In de groep 70-plussers 
lijdt zelfs 50% tot 70% van de mensen aan verschillende chronische ziektes.
De organisatie van onze zorg moet zich naar die nieuwe ontwikkelingen buigen 
zonder te barsten.

1.3. VISIE VOOR EEN VLAAMS SOCIAAL BELEID
Kort samengevat: de vraag naar chronische, langdurige zorg neemt toe en brengt 
tegelijk financiële druk met zich mee betreffende de betaalbaarheid van die zorg, 
zowel voor de overheid als voor de zorggebruiker zelf. Om hier een antwoord op te 
bieden, moeten we vertrekken van een nieuwe visie op zorg.
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2. WGO-ZORGMODEL

Voor de uitbouw van de Vlaamse sociale bescherming vertrekken we van het zo-
genaamde cirkelmodel, ons aangeleverd door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WGO).
Dit model plaats de zorggebruiker centraal. De persoon met een zorg- en/of onder-
steuningsnood, is partner in zijn eigen zorgverlening.
Zijn tweede cirkel van zorg en ondersteuning zijn de mantelzorgers thuis: familie 
en vrienden.
Dan volgt informele zorg door vrijwilligers en buurtgerichte ondersteuning. We zien 
hier een expliciete rol weggelegd voor de lokale overheid, het middenveld en de 
lokale zorgnetwerken.
Een vierde cirkel wordt geboden door professionele zorg en ondersteuning: gezins-
zorg en aanvullende thuiszorg, dagverzorging en kortverblijf, thuisverpleging, re-
sidentiële ouderenzorg, PVT, IBW (Initiatieven Beschut Wonen), revalidatie, enz. 
Deze vorm van ondersteuning is momenteel voor alle burgers rechtstreeks toegan-
kelijk als zij aan de voorwaarden voldoen.
Voor gespecialiseerde zorg voor personen met een handicap is er een vijfde cirkel. 
Daar gebeurt ook prioritering aan de hand van de beschikbare budgetten. In die zin 
is dat een stuk dat er weliswaar op aansluit, maar dat niet behoort tot de kern van 
wat we Vlaamse sociale bescherming noemen.

Natuurlijk heerst ook de overtuiging dat die cirkels complementair zijn met elkaar 
en elkaar moeten versterken en bevestigen. De centrale idee is dat we van het mo-
ment gebruik moeten maken om een systeem te initiëren dat toelaat om de focus te 
leggen op de inclusie en de geïntegreerde benadering van de betrokkene die, vanuit 
een goed begrepen vraagsturing, zelf zo veel mogelijk keuzes in handen heeft.
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FIGUUR 2: CONCEPTUEEL KADER VOOR MENSGERICHTE EN GEINTEGREERDE GEZONDHEIDS-
DIENSTEN

3. PARADIGMASHIFT

Meer dan ooit verschuift de focus dus naar de persoon met een zorgnood: wat heeft 
die nodig om in zijn omgeving te blijven functioneren? Het zijn die wensen en die 
doelstellingen die de organisatie van de geboden zorg en hulp bepalen. Het Vlaamse 
regeerakkoord verwoordt dit het beste: de patiënt of cliënt is een expert in zijn eigen 
aandoening of ondersteuningsnood.

We gaan uit van de eigen mogelijkheden en competenties van de persoon om in-
vloed uit te oefenen op zijn levensomstandigheden, woonomgeving en zorg. Patiënt- 
‘empowerment’ is ons ordewoord en we stemmen het beleid daar op af. We zetten in 
op ‘health literacy’ (‘gezondheidgeletterdheid’), een nog vrij nieuw concept, om het 
te hebben over de kennis en vaardigheden die iemand nodig heeft om zijn eigen zorg 
te kunnen organiseren. We erkennen ten volle de rol van de mantelzorger en willen 
die ook versterken. Uit een survey van 2014 blijkt dat iets meer dan een kwart van 
de Vlamingen van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar zorg heeft verleend aan een 
ziek, gehandicapt of ouder familielid, vriend, kennis of buur. Het aantal Vlamingen 
dat de zorg niet als belastend ervaart, is gedaald van 36% in 2011 naar 28% in 2014. 
Het aandeel Vlamingen die de zorg als ‘erg belastend’ ervaren, is in de betrokken 
periode gestegen van 18% naar 23%. Ook hier moeten we rekening mee houden. 
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Een geheel van maatregelen moet ervoor zorgen dat de mantelzorg mogelijk blijft en 
dat de draagkracht van de mantelzorger niet overschreden wordt.

Onze visie staat dus voor een paradigmashift. We willen evolueren van een aanbod-
gestuurd naar een vraaggestuurd, persoonsgericht zorgmodel, waarin de cliënt zijn 
eigen zorgregie in handen neemt, als het even kan in zijn vertrouwde omgeving en 
ondersteund door zijn mantelzorgers. De focus verschuift van ziekte en genezen 
naar preventie, cure én care. Multidisciplinaire samenwerking is een voorwaarde.

Het zorgmodel verandert mee en evolueert van een acuut en medisch naar een chro-
nisch, integraal zorgmodel, van pathologiegestuurde naar behoeftegestuurde zorg-
modellen. Het uitgangspunt is niet “maximale” zorg, maar wel de “meest geschikte 
vorm” van zorg. Niet per se genezen, maar wel herstellen: het terugwinnen van func-
ties en terugwinnen van identiteit. De finaliteit is niet langer uitsluitend ‘genezen’, 
maar legt de focus ook meer op de ‘kwaliteit van leven’. Dit zorgmodel koppelt zorg 
aan welzijn.

Preventie is onze heilige graal: mensen actief en gezond houden via een gezonde 
levensstijl en het terugdringen van risicofactoren. We zetten daarom in Vlaanderen 
sterk in op gezondheidsdoelstellingen: meetbare targets voor een preventief gezond-
heidsbeleid, gaande van meer vaccinatie, de promotie van gezonde voeding en be-
weging tot screenings op kankers.

FIGUUR 3: EVOLUTIE VAN HET ZORGMODEL

• Aanbodgestuurde zorg • Persoonsgericht zorg

• Cliënt passief • Cliënt actief
• Gefragmenteerd • Geïntegreerd
• Zorg en welzijn gescheiden • Zorg en welzijn verbonden
• Ziekte en genezen • Gezondheid en gedrag
• Monodisciplinair • Multi-/pluri-/transdisciplinair
• Cure • Preventie, cure én care
• Input • Outcome
• Institutioneel • In vertrouwde omgeving
• Silo-Organisatie • Integrale organisatie
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4. DE ZESDE STAATSHERVORMING

Sinds de staatshervorming van 1980 is Vlaanderen bevoegd voor persoonsgebonden 
aangelegenheden zoals gezondheidszorg en welzijnszorg. Het zou ons te ver leiden 
om hier uitgebreid op in te gaan, maar de bevoegdheidsoverdracht gaf reeds heel 
wat instrumenten in handen van de deelstaten om een eigen beleid te voeren, onder 
andere op vlak van eerstelijnszorg, de zorg voor personen met een beperking en de 
ouderenzorg.
Toch bleef ook de federale overheid nog in grote mate bevoegd voor het zorg- en 
gezondheidsbeleid.

De zesde staatshervorming heeft vooral op het vlak van langdurige zorg en ouderen-
zorg nieuwe hefbomen in handen gegeven van de deelstaten. Dit gaat gepaard met 
een overheveling van belangrijke budgetten en financieringen uit de ziekteverzeke-
ring naar de deelstaten.

4.1. OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN INZAKE GEZONDHEIDSZORG
Ik som even op welke bevoegdheden we er in de zesde staatshervorming bij krijgen:
 ▪ De deelstaten worden bevoegd om de normen te definiëren waaraan de zieken-

huizen en de diensten, de zorgprogramma’s, ziekenhuisdiensten, enz. moeten 
beantwoorden om erkend te worden. Er komt ook een stuk investeringsfinancie-
ring over voor bepaalde zwaar medische apparatuur.

 ▪ De deelstaten krijgen ook de volledige bevoegdheid in de residentiële ouderen-
zorg, inclusief de financiering en prijsbepaling voor bewoners. We staan nu ook 
in voor de tegemoetkoming hulp aan bejaarden: een tegemoetkoming voor ou-
deren met een beperking en met een beperkt inkomen.

 ▪ In de geestelijke gezondheidszorg worden de initiatieven voor beschut wonen en 
de PVT overgedragen.

 ▪ Preventie was in principe al gemeenschapsbevoegdheid, maar de federale over-
heid nam hier nog regelmatig initiatieven. De nieuwe staatshervorming bepaalt 
nu dat dit niet meer kan.

 ▪ In de eerstelijnsgezondheidszorg kan Vlaanderen nu onder andere de huisartsen 
en samenwerkingsverbanden in de eerste lijn financieel ondersteunen.

 ▪ De langetermijnrevalidatie werd overgeheveld, zoals deze gelinkt aan gezichts-, 
spraak- en gehoorstoornissen, autisme, psychosociale revalidatie, verslaafdenzorg.

 ▪ Vlaanderen krijgt de mogelijkheid om mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen 
te vergoeden.

 ▪ Vlaanderen staat vanaf nu ook in voor de erkenning van de gezondheidszorgberoepen.

Bedoeling van deze zesde staatshervorming was om tot homogenere bevoegdheden te 
komen. Vooral de intense revalidatie en langdurige zorg of “long-term care” komen 
nu hoofdzakelijk in handen van de deelstaten, terwijl de “cure” of acute medische 
prestaties hoofdzakelijk federaal blijft.
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4.2. BUDGET
Qua budget wordt het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbudget, weliswaar nu ook 
met inbegrip van kinderbijslag, meer dan verdubbeld, van iets meer dan 4 miljard 
naar meer dan 10 miljard EUR. Het federale budget voor sociale zekerheid blijft wel 
beduidend groter.

4.3. DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING
Vlaanderen heeft zo de middelen gekregen om een eigen laag toe te voegen aan 
de federale sociale zekerheid. Het wordt een Vlaamse sociale bescherming die staat 
voor financieringen en tegemoetkomingen die financiële toegankelijkheid van zorg 
moeten waarborgen. De verschillende onderdelen of pijlers hiervan hebben gemeen 
dat ze direct of indirect beogen zorgkosten te financieren voor wie getroffen is door 
ziekte, ongeval of handicap.

4.4. OPSPLITSING FEDERAAL – VLAAMS
Door deze zesde staatshervorming situeert de sociale bescherming zich voortaan 
op verschillende niveaus. We kunnen dit als volgt samenvatten: de federale sociale 
zekerheid staat vooral in voor inkomensvervanging bij ziekte, ouderdom of werk-
loosheid, maar ook het gros van de (medische) prestaties vergoed in de federale 
ziekteverzekering. Het Vlaamse niveau voegt daar financiering van langdurige zorg 
aan toe, ondersteuning van zelfredzaamheid, ouderenzorg, de zorg voor personen 
met een handicap en financiering van de thuiszorg.

5. VAN ZORGVERZEKERING NAAR VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

Zoals ik eerder al zei, heeft Vlaanderen al in 2001 geanticipeerd op de vraag naar be-
taalbare en langdurige zorg met een Vlaamse zorgverzekering. In ruil voor een jaar-
lijkse bijdrage heeft elke Vlaamse inwoner recht op een tegemoetkoming wanneer 
hij zwaar zorgbehoevend is. De premie bedraagt 50 EUR per jaar; 25 EUR voor 
mensen met een laag inkomen. De tegemoetkoming bedraagt 130 EUR per maand. 
Deze zorgverzekering heeft een duidelijk effect gehad: het percentage bestaansonze-
keren bij ouderen is aanzienlijk teruggedrongen en minder mensen moeten naar het 
OCMW om hun factuur van het woonzorgcentrum te kunnen betalen.

5.1. EEN VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING: ONDERDELEN
Deze bestaande zorgverzekering bouwen we de komende jaren uit tot een Vlaamse 
sociale bescherming (VSB). Wat zal daarin zitten?
Voor zorgbehoevenden en personen met een beperking zijn er nu reeds forfaitaire tege-
moetkomingen die de zorgbehoevende vrij kan aanwenden voor zorg.
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Kenmerkend voor deze financieringen is dat deze opgenomen kunnen worden als 
cash-uitkeringen, ook ter ondersteuning van mantelzorg of vrijwilligers. De besteding 
van de middelen is vrij.

Naast de zorgverzekering zijn er nog twee forfaitaire tegemoetkomingen.
Er is het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap, dat geleidelijk 
zal worden ingevoerd vanaf eind 2016. Deze nieuwe tegemoetkoming biedt een 
maandelijks, forfaitair bedrag aan elke persoon met een erkende handicap en een 
vastgestelde ondersteuningsnood.
En ten derde is er de tegemoetkoming hulp aan bejaarden. Deze oorspronkelijk 
federale tegemoetkoming is er voor 65+ ’ers die een verminderde graad van zelfred-
zaamheid hebben. Het is een maandelijks forfaitair bedrag dat varieert volgens vijf 
categorieën van zorgzwaarte. De tegemoetkoming is ook inkomensgerelateerd.

Verder wordt ook een aantal financieringen van zorg, die zijn overgeheveld, geïnte-
greerd in de Vlaamse sociale bescherming:
 ▪ de financiering van zorg geleverd in een woonzorgcentrum, in initiatieven van 

beschut wonen of in psychiatrische verzorgingstehuizen;
 ▪ de financiering van thuiszorgdiensten, waaronder gezinszorg, aanvullende thuis-

zorg voor personen met een zorgnood en professionele oppas, zal eveneens een 
onderdeel zijn van de VSB. Deze zorgvormen ondersteunen de zorgbehoevende 
om zich zo lang mogelijk in de thuissituatie te kunnen handhaven;

 ▪ de financiering van zorg in revalidatie- en geïsoleerde G- en Sp-diensten wordt 
ook in de Vlaamse sociale bescherming geïntegreerd. Hier wordt nog verder on-
derzocht in welke mate sommige onderdelen niet beter aansluiten bij de gespeci-
aliseerde zorg voor personen met een handicap;

 ▪ ten slotte wordt ook de vergoeding van hulpmiddelen zoals rolstoelen, loop- en 
sta-hulpmiddelen, scooters, enz. in de VSB opgenomen.

5.2. EEN VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING: BASISPRINCIPES
U merkt dat deze pijlers mensen met een veeleer langdurige zorgnood ondersteunen. 
Het helpt hen zo lang mogelijk in hun thuisomgeving de regie van hun zorg zelf in 
handen te houden en die zorg thuis, maar als dat niet meer kan ook de zorg in een 
residentiële voorziening, betaalbaar te houden.

In lijn met het cirkelmodel, waarin de persoon met zijn zorgnood centraal staat, moet 
deze Vlaamse sociale bescherming evolueren naar een vraaggestuurd systeem met per-
soonsgerichte financiering, wat niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat we evolueren 
naar cashbudgetten. Voor bepaalde onderdelen kan dit ook betekenen dat een evaluatie 
van de zorgnood tot een virtueel krediet leidt dat kan worden opgenomen zodra op pro-
fessionele zorg een beroep wordt gedaan. Dit alles moet nog verder worden uitgewerkt.
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5.2.1. Basisprincipe: Vlaamse volksverzekering
We bouwen verder op het verzekeringsprincipe. Het is een systeem van rechten en 
persoonsgerelateerde uitkeringen, toegekend op basis van inwonerschap in Vlaande-
ren en Brussel en mits betaling van een premie. Je betaalt een premie, en in ruil krijg 
je persoonlijke rechten en ondersteuning bij een langdurige zorgnood. Brussel is 
daarbij een uitdaging, met een grote bestuurlijke en juridische complexiteit. Instap 
in de Vlaamse sociale bescherming zal er vrijwillig zijn.

Door de premie rechtstreeks voor te behouden voor uitsluitend sociale bescherming, 
kunnen we transparant zijn in hoe de middelen worden besteed, en een beroep doen 
op solidariteit in de gemeenschap. Die solidariteit is groter als mensen weten waar-
voor ze betalen en garanties hebben dat de middelen goed besteed worden.

Om dat draagvlak te versterken, rekenen we ook op medeverantwoordelijkheid en 
medezeggenschap van de stakeholders. We zullen een structureel multipartite over-
leg installeren waaraan zowel aanbieders, gebruikers, zorgverzekeraars, werknemers, 
werkgevers als de Vlaamse Regering zullen deelnemen. De nieuwe overlegstructuur 
zal in consensus bindende akkoorden kunnen sluiten. Indien er geen consensus kan 
worden bereikt, neemt de Vlaamse Regering haar politieke verantwoordelijkheid.

5.2.2. Basisprincipe: efficiëntie
Het systeem moet een belangrijke meerwaarde en efficiëntiewinst inhouden voor 
elke Vlaming. Door de verschillende onderdelen te integreren in één systeem van 
sociale bescherming, kunnen begrippen, procedures en voorwaarden beter op elkaar 
worden afgestemd.

We kiezen voor één loket voor de aanvragen, de uitbetaling en alle informatie over 
een individueel dossier en over de rechten in de verschillende onderdelen van de 
VSB. Dat loket zal de zorgkas zijn, die zowel digitaal als fysiek toegankelijk en nabij 
is, ook voor kwetsbare doelgroepen. Iemands rechten zijn verbonden aan de inscha-
ling van diens zorgnood. Ook daar moeten we naar vereenvoudiging en tot zoveel 
mogelijk automatische toekenning van rechten.

5.2.3. Basisprincipe: toegankelijk en kwalitatief zorgaanbod 
Als overheid is het ook onze taak de finaliteit, kwaliteit en toegankelijkheid van het 
zorgaanbod te bewaken.
Vooral het aanbod van langdurige zorg moet toenemen, terwijl er mogelijkheden 
zijn om de acute zorg beter te organiseren. We diversifiëren het aanbod met nieu-
we zorgvormen. In de geestelijke gezondheidszorg evolueren we naar meer flexibele 
vormen van beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen. In de woonzorg 
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bouwen we een gamma aan zorgvormen uit dat mee evolueert met een stijgende 
zorgnood: het begint bij beperkte ondersteuning thuis, van schoonmaakhulp tot 
thuisverpleging, en eindigt bij uitgebreide, complexe totaalzorg in een residentië-
le setting zoals een woonzorgcentrum. Daartussen zit een gamma aan opvangmo-
gelijkheden en ondersteuningsvormen (bijvoorbeeld voor de mantelzorger), zoals 
kortverblijf flexibele vormen van dagopvang, oppashulp, gastopvang, enzovoort. Ik 
hoef u niet te vertellen dat in tijden van budgettaire schaarste een groeiend zorgaan-
bod geen evidentie is.

Die financiering moet zich overigens meer gaan richten op de gewenste output: een 
vraaggestuurd zorgaanbod dat de levenskwaliteit en de centrale plaats van de cliënt 
als doelstelling heeft.

De gewenste output en de kwaliteit van het aanbod zijn niet vrijblijvend: als over-
heid meten we die aan de hand van indicatoren. De resultaten daarvan stellen we 
beschikbaar voor het publiek. Voor onze algemene ziekenhuizen zijn we al zover. De 
woonzorgcentra en de geestelijke gezondheidszorg volgen.
Bij de hulpmiddelen zoals rolstoelen moeten we durven nadenken over alternatieven 
voor de klassieke formules van eigenaarschap. Uitleendiensten en hergebruik liggen 
op tafel.

5.2.4. Basisprincipe: zorgvuldige transitie
Hoe ambitieus ook, een zorgvuldige transitie is essentieel. Er is nood aan continuï-
teit en rechtszekerheid.

6. TIMING EN STAND VAN ZAKEN

Deze eerste jaren werken we vooral achter de schermen. De zorgverzekering is er al. 
Voor de overige pijlers werken we aan de juridische en conceptuele verduidelijking 
en verankering.
De eerste fase zal ingaan op 1 januari 2017 en bestaan uit drie onderdelen: de be-
staande zorgverzekering, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en het basisonder-
steuningsbudget voor personen met een beperking.

Een tweede fase dient zich aan vanaf 1 januari 2018: op dat moment staat Vlaanderen 
in voor de effectieve overname van een aantal sectoren in het kader van de zesde staats-
hervorming, met name de mobiliteitshulpmiddelen, de residentiële ouderenzorg, de 
opvang in beschut wonen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en revalidatie.
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Tegen het einde van de legislatuur willen we bij het Vlaams Parlement een uitge-
breid decreet Vlaamse Sociale Bescherming indienen dat vertrekt vanuit een nieuwe 
visie op langdurige zorg.

De effectieve uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming zal pas zichtbaar zijn 
na 2018, in een volgende legislatuur. U kan mij dus over vijf jaar opnieuw uitnodi-
gen om u te vertellen wat er van al deze plannen gerealiseerd is.
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