
Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 37  -  nr. 335  -  Oktober - November 2013

1

De Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijns-
verbond evalueerde half oktober de welzijnsbe-
groting 2014. Men stelt tevreden vast dat de 
Vlaamse regering er, ondanks de besparingen 
van 700 miljoen euro om in 2014 een budget in 
evenwicht te realiseren, toch in geslaagd is om 
een aantal beloftes en afspraken na te komen. 
Het gaat hierbij om de afspraken uit het Vlaams 
intersectoraal sociaal akkoord (VIA 4) rond 
koopkracht, kwaliteit en uitbreiding, en de bij 
de start van deze regering gemaakte afspraken 
inzake uitbreidingsbeleid voor personen met 
een handicap en kinderopvang. 

Belangrijk is ook dat in 2014 de werkingssubsi-
dies van de voorzieningen opnieuw geïndexeerd 
worden. We moeten erkennen dat hiermee de 
trend van de nulindexering gekeerd wordt, maar 
tegelijk stellen we vast dat er geen compensatie 
voorzien wordt voor de verloren 6% uit de drie 
voorbije jaren. De opgelopen achterstand wordt 
met andere woorden niet dichtgereden.

Ook wat de infrastructuursubsidies betreft, blij-
ven we achterop hinken. Veel gebouwen zijn 
oud en er is dringend nood aan (ver)nieuwbouw. 
Bovendien is er nieuwe infrastructuur nodig 
voor de beloofde capaciteitsuitbreidingen. Veel 
projecten worden afgeremd omdat ze moeten 
wachten op subsidies. De infrastructuurfondsen 
moeten meer middelen krijgen, en ze moeten 
sneller kunnen uitbetalen. Bovendien moeten ze 
aangepast worden aan het nieuw regelgevend 

kader, zoals de enveloppesubsidie in de jeugd-
hulp, de persoonsvolgende financiering en het 
inclusief wonen binnen de sector personen met 
een handicap. Tegelijk pleiten we ervoor dat de 
mogelijkheden van de sociale huisvesting, maar 
ook de samenwerking met de private huisves-
tingsmarkt en eventueel een aangepast systeem 
van huurtoelagen, voor het welzijnswerk nader 
onderzocht worden. Het ene mag echter niet in 
het nadeel van het andere uitvallen, want an-
ders blijven we ter plaatse trappelen.

In de welzijnsbegroting 2014 wordt voor de 
erkende en gesubsidieerde kinderopvang twee 
miljoen euro voorzien voor uitbreiding, tegen-
over zeven miljoen voor de leefbaarheid van de 
zelfstandige kinderopvang. Hiermee worden 
plaatsen uit de zelfstandige sector omgezet naar 
het IKG-systeem (inkomens-gerelateerde ouder-
bijdrage) en worden ook nieuwe IKG-plaatsen 
gecreëerd. Wij zijn voorstander van een veralge-
mening van het betalen voor de kinderopvang 
volgens het inkomen, maar hadden liever een 
evenwichtiger aanpak gezien voor de diverse 
organisatoren in de sector. 

Momenteel wordt werk gemaakt van een per-
soonsvolgende financiering voor personen met 
een handicap. Het Vlaams Welzijnsverbond pleit 
voor een eenvoudig en transparant systeem, 
dat recht doet aan de ondersteuningsnood van 
elk individu en zorgzwaarte-gerelateerd is. Een 
budget moet ten allen tijde kunnen aangepast 
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worden aan een veranderde zorggraad en aan 
een veranderde context. De regie is hierbij in 
handen van de gebruiker, maar er moet ook 
aandacht zijn voor de rechtszekerheid van de 
zorgaanbieders, zodat ze hun engagementen 
(onder andere naar personeel) kunnen nako-
men. Het is belangrijk dat er hierbij voldoende 
middelen voor de organisatiegebonden kosten 
voorzien zijn. 

In de welzijnsbegroting 2014 vinden we de oor-
spronkelijke budgetten voor welzijn van de pro-
vincies, die overgeheveld zouden worden naar 
Vlaanderen, niet terug. Deze middelen moeten 
bij de overdracht naar Vlaanderen blijvend voor 
welzijn ingezet worden. Voor veel voorzienin-
gen maken juist deze provinciale toelagen het 
verschil tussen net niet of net wel rondkomen. 
We moeten erop toezien dat deze middelen op 
een of andere manier behouden blijven.

Niet alleen de overdracht van deze provinci-
ale middelen baart ons zorgen, met de zesde 
staatshervorming komen er in 2014 heel wat 
bevoegdheden, zoals de ouderenzorg, van het 

Federale niveau over naar Vlaanderen, maar niet 
met het volledige pakket aan middelen. Vlaan-
deren zal ook zijn duit in het zakje moeten doen 
voor een overheidsbegroting in evenwicht. We 
rekenen erop dat negatieve effecten voor het 
budget voor het beleidsdomein welzijn worden 
vermeden, zowel intern tussen de sectoren als 
tussen de verschillende Vlaamse beleidsdomei-
nen. 

Tot slot vraagt het Vlaams Welzijnsverbond dat 
er voor de uitvoering van de diverse decreten en 
de nieuwe regelgeving voor personen met een 
handicap, kinderopvang en jeugdhulp meerja-
renplannen opgesteld worden, waarin niet al-
leen bij de start voldoende middelen voorzien 
worden, maar waar ook een realistisch groeipad 
mogelijk wordt. Dit alles in een regelluw kader, 
waarin er ruimte is voor ‘sociaal ondernemen’ 
in de zorg. 

Fons Geerts, 
eindredacteur Tijdschrift voor Welzijnswerk

Frank Cuyt, 
directeur Vlaams Welzijnsverbond
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