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 SHOP SHOP

€ 49,95 
i.p.v.

€ 99,95
adviesprijs

Bestel nu op standaardshop.be

SHOP
VOORDEEL

 Complete lamp met dimbaar lichteff ect: veilig voor de ogen!
 Keuze uit 4 lichtintensiteiten: voor studeren, lezen, 

ontspannen en slapen
 Met handige USB-poort voor snel laden van tablet of 

smartphone
 Verstelbaar én inklapbaar
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 Verstelbaar én inklapbaar

INGEBOUWDE
USB-POORT
met snellaadfunctie 2.1A

ENERGIE
BESPAREND

VEILIG VOOR
KINDEREN

VEILIG VOOR 
OGEN

60 MIN
AAN/UIT

INGEBOUWDE
USB-POORT
met snellaadfunctie 2.1A

ENERGIE
BESPAREND

VEILIG VOOR
KINDEREN

VEILIG VOOR 
OGEN

60 MIN
AAN/UIT

LEDBUREAULAMP
Met geïntegreerde USB-lader

WELZIJN

WestVlaming is 
gelukkigste Belg

Met een gemiddelde score 
van 6,5 op 10 blijft het geluksge
voel van de Belg vrij stabiel te
genover vorig jaar. Maar we kij
ken de toekomst wel met wat 
meer vertrouwen tegemoet. Dat 
blijkt uit de jaarlijkse geluksba
rometer van verzekeringsbedrijf 
AG Insurance, op basis van een 
onderzoek door bureau InSites 
bij meer dan 2.600 Belgen tus
sen maart en juli 2015.
De meeste gelukkige Belgen 
(met een score van 8 of meer) 
wonen in WestVlaanderen (41 
procent), Antwerpen (39 pro
cent) en Namen (39 procent). In 
Limburg (29 procent) en Hene
gouwen (30 procent) liggen deze 
cijfers een stuk lager. De groot
ste optimisten wonen in Oost
Vlaanderen en Namen, want zij 
kijken volgens deze steekproef 
de toekomst met vertrouwen te
gemoet. Mensen die op het plat
teland wonen zijn gelukkiger 
dan mensen die in de stad of 
aan de rand daarvan wonen. 
De drie meest bepalende geluks
factoren zijn de familie, de ge
zondheid en het sociaal leven. 
(belga)

V A N  O N Z E  R E D A C T R I C E

VEERLE BEEL
BRUSSEL | Het nieuwe sys

teem van persoonsvolgende fi
nanciering (pvf ) wordt vanaf 1
januari 2017 veralgemeend inge
voerd. Gebruikers kunnen kie
zen tussen cash geld of een vou
cher waarmee ze zorg inkopen.
De 42.000 mensen die nu in een
voorziening wonen, moeten te
gen die datum overgezet zijn
naar de nieuwe financierings
vorm. Niemand zal erop achter
uitgaan.
Vanaf september 2016 zal de pvf
al worden toegepast voor nood
situaties en spoedprocedures.
Er is sprake van 12 budgetcate
gorieën. Het hoogste bedrag,
85.000 euro per jaar, zal bijvoor
beeld worden toegekend aan ie
mand met een zware verstande
lijke of meervoudige handicap
die ook gedragsstoornissen
heeft.
De prioriteitencommissies blij
ven de aanvragen beoordelen.
Maar sommige groepen krijgen

hun financiering onmiddellijk.
Met name jongvolwassenen die
de jeugdvoorziening moeten
verlaten. ‘Zij krijgen continuïteit
van zorg’, zegt JeanPierre Van
Baelen, die van 2011 tot 2013 ver
anderingsmanager was op het
kabinetWelzijn en de pvf mee
heeft uitgedacht.
Nog een groep die niet meer in
de kou mag staan: volwassenen
met een handicap die thuis blij
ven wonen, tot hun laatste ouder
overlijdt. Van Baelen: ‘Voor die
mensen wordt de noodsituatie
uitgebreid van 10 naar 22 weken
en ook daarna is er een versneld
traject mogelijk.’
Het huidige persoonlijk assis
tentiebudget (pab) wordt mee in
de nieuwe financiering opgeno
men. Van Baelen wijst erop dat
het pab beperkt is tot 48.000 eu
ro per jaar, en dat wie een hogere
zorgbehoefte heeft in het nieuwe
systeem meer geld in handen
kan krijgen.
Ook het basisondersteunings
budget (bob) van 300 euro per

maand zal vanaf september 2016
worden uitgereikt aan al wie een
erkende handicap heeft. Het ka
binetWelzijn meldt dat dit ui
teraard gefaseerd zal gebeu
ren. Wie meer nodig heeft, maar
niet in aanmerking komt voor
een budget van 10.000 euro, kan
een beroep doen op rechtstreeks
toegankelijke hulp.

Bezorgdheid

De burgerrechtenorganisatie
Grip vreest dat het recht op on
dersteuning nog altijd niet ver
zekerd wordt. Katrijn Ruts: ‘In
de prioriteitencommissies zal
blijken dat er altijd iemand an
ders is met een nog grotere zorg
vraag’.
Van Baelen denkt dat het bob er
toe zal leiden dat minder men
sen bij de prioriteitencommis
sies aankloppen, maar deelt toch
de bezorgdheid: ‘Met de huidige
middelen gaan we er inderdaad
niet komen. De Vlaamse rege
ring moet blijven investeren in
de zorg.’

Rugzak tot 85.000 euro per jaar
voor wie zware handicap heeft

Vanaf september 2016 
krijgen de eerste personen 
met een handicap een 
persoonsvolgend budget. 
Dat kan oplopen van 
10.000 tot 85.000 euro 
per jaar. De Vlaamse 
regering keurde het 
uitvoeringsbesluit goed. 

Het hoogste 
bedrag zal 
bijvoorbeeld 
worden toegekend
aan iemand 
met een zware 
verstandelijke 
of meervoudige 
handicap die 
ook gedrags
stoornissen heeft

WELZIJN

Gebruikers zullen kunnen kiezen tussen cash geld of een voucher waarmee ze zorg inkopen. © Bart Dewaele

ECHTSCHEIDING

577
Het aantal echtscheidingen in

huwelijken tussen mensen van 
hetzelfde geslacht neemt toe. 
In 2014 gingen 232 mannelijke 
homoparen uit elkaar en 345 
vrouwelijke, samen 577 gestran
de huwelijken. Tien jaar daar
voor, in 2004 waren dat er nog 
maar respectievelijk 9 en 9. Dat 
is ook niet zo verwonderlijk 
want homostellen kunnen pas 
sinds juni 2003 huwen.
Het totale aantal echtscheidin
gen (dus inclusief de heteropa
ren) is tussen 2004 en 2014 af
genomen van 31.405 naar 
24.872. Een en ander blijkt uit 
statistieken die de FOD Econo
mie gisteren verspreidde. Het 
aantal gesloten homohuwelijken 
blijft al enkele jaren redelijk sta
biel rond de 1.000 per jaar, zo
wel voor mannen als voor vrou
wen.  (ty)


