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 Speech CD&V Senioren Sint-Katelijne-Waver – 27.09.’14 

 

Dames en heren,  

 

Vooreerst wil ik jullie allemaal van harte welkom heten op 

dit grote Seniorenfeest van CD&V Sint-Katelijne-Waver. 

Het doet me deugd zoveel mensen bij elkaar te zien. 

Alvast proficiat aan het team, dat de organisatie van dit 

alles op zich neemt. Bravo! 

 

Vrienden, ik vind het fijn dat ik hier aanwezig mag zijn. 

Het is een aangename afwisseling in tijden van drukke 

onderhandelingen. Want onderhandelen doen we. Op het 

Vlaamse niveau hebben mijn collega’s al heel wat werk 

geleverd, maar ook federaal blijven we hard aan het werk. 

Zoals iedereen weet, moet er bespaard worden. Op alle 

niveaus en beleidsdomeinen. Dat is niet nieuw. De 

kranten staan er vol van, maar we mogen niet vergeten 

hoe groot de uitdagingen zijn. In onze pensioenen. In onze 

gezondheidszorg. Op de arbeidsmarkt. Besparen is niet 

leuk, maar we kunnen de toekomst van onze kinderen en 

kleinkinderen niet veilig stellen door begrotingstekorten 

op te bouwen. 

Toch wordt er niet alléén bespaard. In Vlaanderen is 

CD&V uw garantie voor een goed Welzijnsbeleid, en dit 

op maat van de burger. 

 

Sta mij toe jullie enkele voorbeelden te geven: 

 

Tijdens de vorige regeerperiode steeg op het Vlaamse 

niveau dankzij onze CD&V minister Jo Vandeurzen het 

budget voor welzijn met maar liefst 900 miljoen euro. 

Geen peulenschil.  

 

Zo waren in 2008 in Vlaanderen 101 

dagverzorgingscentra verdeeld over 78 gemeenten. Dat 

zijn centra waarin iedere persoon die hulp nodig heeft, 

verzorgd kan worden. Op 1 januari 2014 waren dit er 195 

verdeeld over 145 gemeenten. Dat is bijna een 

verdubbeling van het aantal dagverzorgingscentra 

vertegenwoordigd in bijna dubbel zoveel gemeenten.  
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Daarnaast werd ook de capaciteit in de residentiële 

ouderenzorg fors verhoogd tussen 2008 en 2013. Dit zijn 

plaatsen waar mensen die zorg nodig hebben tijdelijk of 

permanent kunnen verblijven. Bijna 600 miljoen euro 

werd hiervoor vrijgemaakt. Door deze oefening beschikt 

Vlaanderen vandaag over maar liefst 765 erkende 

woonzorgcentra, gelijk aan ongeveer 70.000 kamers. 

Tussen 2009 en 2014 zijn er niet minder dan 6.479 kamers 

bijgekomen in de Vlaamse woonzorgcentra. 

 

Op het vlak van mobiliteit werd vorige legislatuur de 

campagne “Veilig elektrisch fietsen” voorgesteld. Door 

het grote succes moest toenmalig minister van Mobiliteit, 

Hilde Crevits, 38.000 euro extra vrijmaken bovenop de 

initieel voorziene 90.000 euro om hierin blijvend te 

investeren. Dit is een totaalbedrag van 128.000 euro voor 

een belangrijke sensibiliseringscampagne. De cursus 

“Veilig elektrisch fietsen” beantwoordt dan ook aan de 

vraag van 55-plussers voor een goede opleiding. Het is 

belangrijk dat senioren blijven bewegen en actief blijven 

en dit kan perfect door gewoon de fiets een beetje te 

gebruiken. Dat is goed voor de gezondheid en om een 

praatje te maken met de mensen die we op onze tochtjes 

tegenkomen. Ik weet het: het verkeer is niet altijd even 

veilig. De cursus ‘Veilig Elektrisch fietsen’ helpt echter 

goed om te weten hoe we ons op een veilige manier met 

een elektrische fiets in het verkeer kunnen begeven. 

 

Dames en heren, niet alleen Jo en Hilde hebben zich 

afgelopen regeerperiode ingezet voor onze senioren, op 

het federale niveau werd ook goed werk geleverd. Zelf 

nam ik een aantal ‘seniorenthema’s’ ter harte.  

 

Denk maar aan de discussie rond het statuut van de 

mantelzorger, mensen die zich inzetten voor een zieke of 

ouder, vriend of buur die een beetje zorghulp nodig heeft. 

Begin dit jaar werd een wet goedgekeurd om het statuut 

van mantelzorger beter vast te leggen. Niet alleen bestaat 

er nu een definitie van wie een mantelzorger is en wat die 

doet, daarnaast bestaat nu ook de mogelijkheid om deze 

erkenning van ‘mantelzorger’ aan te vragen bij het 

ziekenfonds. Mantelzorgers zijn vaak familie of vrienden, 

die na hun werkdag en in de weekends bij papa, mama, 

oma of opa komen helpen. Als de politiek hun taak een 
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beetje gemakkelijker kan maken, dan moet ze dat doen. 

Hun vrijwillige inzet naast hun eigen huishouden is iets 

wat we echt moeten koesteren. 

 

Een tweede voorbeeld is de versoepeling van het recht op 

IGO, de inkomensgarantie voor ouderen. Deze 

inkomensgarantie is er voor 65-plussers die te weinig 

pensioenrechten hebben opgebouwd. Het is, net zoals het 

leefloon, een bijstandsuitkering. In 2013 konden bijna 

96.300 mensen een beroep doen op deze 

inkomensgarantie.. De toekenning en berekening werd 

vanaf 1 januari 2014 eenvoudiger gemaakt en meer 

uitgewerkt op maat van de persoon, maar toch moet men 

voldoen aan enkele voorwaarden. Dat is logisch. Onze 

sociale zekerheid moet een verzekering zijn voor mensen 

die daar nood aan hebben als het even moeilijk gaat. Dat 

is ook de visie van CD&V in dit debat: de sterkste 

schouders dragen de zwaarste lasten. 

 

Een derde voorbeeld is de verhoogde tegemoetkoming, 

die ervoor zorgt dat personen met een laag inkomen zo 

minder betalen voor gezondheidszorg, maar ook genieten 

van andere financiële voordelen. Sinds 1 januari 2014 kan 

men sneller een beroep doen op de verhoogde 

tegemoetkoming. Wie? Voornamelijk mensen met een 

specifieke uitkering, mensen die bij hun ziekenfonds zijn 

ingeschreven onder een specifieke hoedanigheid of 

mensen die een inkomensonderzoek laten doen. 

Personen met recht op IGO ontvangen automatisch de 

verhoogde tegemoetkoming via het ziekenfonds. Deze 

tegemoetkoming biedt heel wat interessante voordelen, 

zoals een kleiner bedrag betalen voor sommige 

geneesmiddelen, minder verblijfskosten in het ziekenhuis 

en korting bij het openbaar vervoer en lagere kosten voor 

gas – en elektriciteit. Het systeem “regeling derde 

betaler” , waardoor je bij de arts enkel het remgeld hoeft 

te betalen, wordt vanaf 1 januari 2015 verplicht voor deze 

mensen. Als patiënt moet je het nog zelf vragen, maar de 

arts zal dit dus niet meer kunnen weigeren. Een volgende 

stap is dat deze mensen met een laag inkomen dit 

automatisch gaan krijgen, maar we zijn aan het uitzoeken 

hoe we dat precies kunnen regelen. 
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Sinds 1 januari 2010 is er ook een verbod op het vragen 

van extra geld, of kamersupplementen, in een 

tweepersoonskamer in een ziekenhuis en sinds 1 januari 

2013 mogen dokters geen extra kosten, namelijk de 

ereloonsupplementen, aanrekenen aan patiënten in 

twee- en meerspersoonskamers. Zo betalen we minder bij 

een opname in het ziekenhuis. In de toekomst willen we 

nog een stap verder gaan: ik vind het enorm belangrijk dat 

de factuur die we krijgen van ziekenhuizen duidelijk is en 

ik heb daarover een nieuw wetsvoorstel klaar. Mensen 

worden immers opgenomen in een ziekenhuis omdat ze 

zorg nodig hebben. Ze weten niet wat het verschil is in 

kosten voor een eenpersoonskamer, 2- of 

meerpersoonskamer of welk bedrag de dokter hen mag 

aanrekenen. Ik wil daarover meer duidelijkheid. 

 

We leven langer, dat is goed nieuws.  Dat komt ook door 

de evolutie van de medisch-technologische wetenschap. 

Een aantal ziektes zijn niet meer levensbedreigend.  Maar, 

als we langer leven, is de kans ook groter dat we langer 

zorg nodig hebben. Daarom hebben we (sinds 1/1/2013) 

gezorgd voor een “statuut chronische aandoening”, wat 

betekent dat je een toelage krijgt als je een ziekte hebt 

die we niet meteen kunnen genezen. Het  ziekenfonds 

kent u automatisch dat statuut toe als u uitgaven voor 

geneeskundige verzorging hebt van minstens 300 EUR per 

drie maanden, gedurende twee jaar, of als u van een vast 

bedrag geniet op basis van een chronische ziekte. Dit 

statuut kan na twee jaar elk jaar verlengd worden als dat 

nodig is. Mensen die een zeldzame ziekte hebben, hebben 

ook recht op dit statuut.  

 

Als je recht hebt op dat statuut, zal je als patiënt vanaf 

volgend jaar automatisch enkel het remgeld moeten 

betalen aan de dokter. Je zal zelfs minder moeten betalen 

in het kader van de maximumfactuur. Die houdt in dat je 

als patiënt maar tot een vast bepaald bedrag moet 

betalen.  

 

We hebben natuurlijk heel wat meer gedaan, maar ik 

weet dat jullie ook graag willen weten wat er nu zit aan te 

komen, wat de toekomst zal brengen. 
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Zoals al gezegd: besparen is niet nieuw. Ook deze 

legislatuur moet er flink bespaard worden. Betekent dit 

dat we niet zullen investeren? Helemaal niet! Net als in de 

vorige legislatuur krijgt Jo Vandeurzen ook deze 

regeerperiode voor Welzijn maar liefst 500 miljoen euro 

extra budget om aan de toekomst te werken. Dit bedrag 

zal in de eerste plaats aangewend worden om te blijven 

werken aan de wachtlijsten in de gehandicapten- en 

ouderenzorg.  

 

Er wordt natuurlijk aan meer gewerkt in de komende 

periode. An Hermans, voorzitter van de CD&V Senioren, 

gaf in haar speech op het regeringsdeelnamecongres al 

aan dat senioren hoopvol kunnen uitkijken naar de 

toekomst. Als we kijken naar de 10 prioriteiten voor de 

verkiezingen die door de CD&V Senioren werden naar 

voor geschoven, dan zien we inderdaad heel wat 

interessante zaken in het regeerakkoord terugkomen, 

zoals sterke zorg, veel vrijwilligerswerk en een goede 

gezondheid. 

 

Ik geef jullie  graag enkele voorstellen uit dat Vlaams 

regeerakkoord mee: 

 

1. De Vlaamse Sociale Bescherming 

 

De Vlaamse Regering blijft zich inzetten voor de realisatie 

van een  samenleving waarin jong, oud, man, vrouw, 

werkzoekende, werkende of wie dan ook zijn plaats heeft; 

dit wil zeggen een maximale ondersteuning van iedereen 

en mensen in staat stellen om volwaardig deel te laten 

uitmaken van de samenleving. 

 

Het Decreet Vlaamse Sociale Bescherming werd in 2012 

uitgewerkt, onder de Vlaamse Regering Peeters II. Door 

de zesde Staatshervorming heeft Vlaanderen meer 

bevoegdheden om een beleid te voeren op maat van elke 

Vlaming en kan de huidige regering, samen met onze 

minister van Welzijn Jo Vandeurzen, deze Vlaamse Sociale 

Bescherming verder uitbouwen.  

 

Verschillende tegemoetkomingen en systemen van zorg 

gebaseerd op je inkomen worden daarom 
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samengebracht onder één noemer, in één Vlaamse 

Sociale Bescherming: Denk daarbij aan de 

zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden, financiering van de woonvormen voor ouderen 

(bijv. wanneer je naar een rusthuis gaat) en mensen met 

een handicap, de revalidatie, bijdragen voor thuiszorg en 

hulpmiddelen. Een hele boterham, maar geen nieuwe 

dingen.  Wat wel nieuw is, is dat je in de toekomst niet 

meer op verschillende deuren zal moeten gaan kloppen 

om zorg te krijgen. Hier is de zorgkas enorm belangrijk. 

Zij zorgen voor alle administratie, en helpen de persoon 

verder die zorg nodig heeft. Zo maken we het 

eenvoudiger voor iedereen.  

U heeft het al vernomen, de premie voor de genoemde 

zorgverzekering zal vanaf 2015 worden opgetrokken van 

25 naar 50 euro, wat neerkomt op zo’n vier euro per 

maand. Daarnaast moeten mensen die recht hebben op 

een verhoogde tegemoetkoming 25 euro betalen in plaats 

van 10 euro, zijnde 2 euro per maand. Wist u dat deze 

bijdragen sinds 2003 niet gestegen zijn? We vragen dan 

ook een kleine verhoging om onze zorg in Vlaanderen 

betaalbaar te houden. 

 

2. Ten tweede wil de Vlaamse Regering ervoor 

zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven 

wonen. Iedereen wil immers, zolang dat mogelijk 

is, genieten van zijn pensioen in het huis waar hij 

of zij altijd al gewoond heeft.  

 

CD&V wil dat ook. Als CD&V-senioren gaven jullie dit 

trouwens mee in jullie 10 prioriteiten. Goede zorg maakt 

mensen sterker en laat hen toe dat ze naar de winkel 

kunnen gaan, naar buurtfeesten of naar verenigingen. 

De Vlaamse Regering wil dan ook onderzoeken in 

hoeverre het mogelijk is om maatregelen te nemen die 

ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen. 

Moet het huis worden aangepast? Zo ja, hoe moeten we 

dat doen? Het is belangrijk dat we een antwoord hebben 

op deze vragen. De focus zal in eerste instantie al liggen 

op informatie en ondersteuning van alle betrokkenen. 

 

3. Ten derde stellen we een Vlaanderen voorop 

waarin iedereen zijn plaats heeft. We willen dat 
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iedereen actief en gezond ouder kan worden in 

een  omgeving die aangepast is aan elke leeftijd. 

 

 In het woonbeleid heeft de Vlaamse Regering ook 

aandacht voor de huisvesting van mensen met een 

ondersteunings-, hulp- en/of zorgvraag. In dit kader 

zullen de ministers van Wonen en Welzijn veel met 

elkaar moeten overleggen. 

 Mensen die voor familie, vrienden en/of buren de 

zorg opnemen moeten zich gesteund en 

gewaardeerd voelen. Wanneer het een beetje 

moeilijker wordt om zorg te verlenen, moeten we 

investeren in opvang en de Vlaamse Regering zal dit 

doen. Mantelzorg moet draaglijk blijven.  

 Ook wordt de Beheersovereenkomst met de 

Vlaamse Ouderenraad verdergezet. Op die manier 

houden we in alle beleidsdomeinen, niet alleen de 

zorg, nu en in de toekomst, rekening met de stem 

van de ouderen. Met andere woorden, we moeten 

rekening houden met wat jullie van de dingen 

vinden! 

 

Er is natuurlijk meer. Doorheen het Regeerakkoord zit de 

aandacht voor een veranderende samenleving -,op alle 

mogelijke manieren te verstaan-, ingebed. Niet enkel 

binnen de domeinen Welzijn en Wonen is er aandacht 

voor senioren, maar ook de andere beleidsdomeinen gaan 

we bekijken hoe we de uitdagingen door jullie bril moeten 

bekijken.  

 

Ook vrije tijd is een belangrijk domein, voor iedereen. 

Voor mensen die nog actief zijn, maar ook voor mensen 

die extra zorg nodig hebben. Zo zal komende 

regeerperiode extra geïnvesteerd worden in zorghotels, 

waar zorgbehoevende mensen op vakantie kunnen gaan. 

Daarnaast moeten we ook het volgende rechtzetten: deze 

regering zal de toelage voor animatie in de ouderenzorg 

behouden. Animatie is en blijft een essentieel onderdeel 

van de ouderenzorg, aangezien het bijdraagt tot het 

kleine geluk van ouderen in woonzorgcentra.  

 

Sportparticipatie van ouderen blijft een beleidsprioriteit. 

Ook voor deze regering. Zo zal Vlaanderen komende 

legislatuur bijvoorbeeld extra investeren in zwembaden. 
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Zwemmen als sport wordt tot op hoge leeftijd beoefend 

door heel wat mensen. We willen dit dan ook 

aanmoedigen door in voldoende en goede infrastructuur 

te voorzien.  

 

Met betrekking tot participatie is er niet enkel de 

aandacht voor participatie op het hoogste niveau, door de 

Vlaamse Ouderenraad. Een sterk vrijwilligerswerk, daar 

hebben jullie ook voor gepleit. Wel, de Vlaamse regering 

zal ook een gecoördineerd vrijwilligersbeleid voeren om 

vrijwilligers het zo gemakkelijk mogen te maken en hen 

een gelijkaardige bescherming aan te bieden. In het 

verleden zorgden verschillende goedbedoelde regels en 

wetten vaak voor teveel administratie voor de vrijwilliger, 

denk daarbij maar aan de regelgeving rond vzw en de 

btw, regels rond voedselveiligheid binnen verenigingen en 

de het geven van een juiste vergoeding. De Vlaamse 

Regering wil deze lasten verminderen om weer meer 

vrijwilligers aan te trekken. Zelf diende ik ook al een 

wetsvoorstel in voor een verhoging van de 

onkostenvergoeding voor welbepaalde vormen van 

vrijwilligerswerk, zoals voor vrijwillige ambulanciers en 

nachtopvang voor zieken en bejaarden. 

 

En wat betreft mobiliteit en openbaar vervoer hebben 

jullie ongetwijfeld al gehoord over de afschaffing van de 

gratis 65+ - abonnementen. In de toekomst zullen 65+’ers 

inderdaad moeten betalen voor een tram- of busrit. 

Wanneer het huidige systeem wordt afgeschaft en 

hoeveel de nieuwe bijdrage zou bedragen, is nog niet 

duidelijk. Maar er zal steeds rekening gehouden worden 

met de mensen die onze steun het hardste nodig hebben. 

Sociale correcties blijven bestaan. Ook voor 

abonnementen voor het openbaar vervoer, ook voor 

ouderen. Daar kunnen jullie vanop aan. 

 

Vrienden, ik zou kunnen blijven opsommen, maar het lijkt 

me niet de plaats en het moment om een uiteenzetting te 

geven over het hele Vlaamse Regeerakkoord. Een exact 

beeld van stijgingen en dalingen en exacte tijdspannes 

kan ik jullie nu toch nog niet brengen. Daarvoor is het 

wachten op de begroting en op de beleidsnota’s van de 

verschillende ministers, die eind oktober klaar moeten 
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zijn. Wel is het zo dat CD&V wil blijven verdergaan op de 

ingeslagen weg, de weg van de warme samenleving. 

 

Die ingeslagen weg willen we ook federaal blijven 

bewandelen. De federale onderhandelingen lopen nog. 

We trokken met een sterk 3D-plan naar de kiezer: 

Economische groei met sociale vooruitgang, met andere 

woorden minder belastingen op arbeid, investeringen met 

de nadruk op meer jobs en een sterke sociale 

bescherming worden door ons vooropgesteld. Ook jullie 

10 prioriteiten werden niet uit het oog verloren. Wij 

blijven ons inzetten voor sterke pensioenen en een sterke 

solidariteit tussen mensen.  

Maar, als we welvarend willen blijven, als we onze sterke 

sociale zekerheid sterk willen houden, dan zullen we nu 

ook een aantal hervormingen moeten doorvoeren en 

maatregelen moeten nemen om meer mensen aan het 

werk te krijgen en ze ook langer aan de slag te houden. 

We moeten de pensioenleeftijd niet direct gaan 

verhogen, maar we moeten wel vermijden dat teveel 

mensen vervroegd op pensioen gaan. Na verschillende 

weken van onderhandelen, zijn er akkoorden over 

verschillende dossiers, zoals bijvoorbeeld energie, de 

vluchtroutes rond Zaventem, binnen- en buitenlandse 

zaken, justitie, de aanpak van Syriëstrijders, gelijke kansen 

en asiel en migratie.  De sociaal-economische 

hoofdstukken, meer bepaald werk, pensioenen en 

gezondheidszorg en ook fiscaliteit moeten nog verder 

onderhandeld worden. En over die begroting moeten nog 

een aantal belangrijke vragen beantwoord worden.  

 

Er is maar een akkoord als we het eens zijn over alles.  

Laten we hopen dat de nieuwe federale premier zijn 

regeringsverklaring kan afleggen op de tweede dinsdag 

van oktober, de dag waarop elk parlementair jaar 

traditioneel gezien start. Maar een goed en evenwichtig 

akkoord is veel belangrijker dan snel willen landen.  

 

We vragen inspanningen van iedereen, in de hoop veel te 

kunnen teruggeven. We bereiden de toekomst van onze 

kinderen en kleinkinderen niet voor door geld uit te geven 

dat we niet hebben, maar door slim te investeren. Elk 

huishouden weet waarover ik spreek. 

 



10 

 

Vrienden, 2014 is een druk jaar. Zoals u hoort, zitten we 

niet stil. U mag rekenen op mijn engagement en dat van 

mijn collega’s in de verschillende parlementen en 

regeringen. We blijven werken. Voor ieder van ons. Voor 

een sterk en warm Vlaanderen in een sterk en warm land. 


