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• Coronavirus: stand van zaken
• Niets Over Ons Zonder Ons (NOOZO) doet aanbevelingen
• Nieuw: RVA voorziet voortaan mantelzorgverlof
• Van 21 naar 18 jaar voor IVT en IT
• Vrijheidsbeperkende maatregelen: hoe werken ze?
• Steun STAN en doe een gift met extra fiscaal voordeel

Coronavirus: lokale aansturing en mogelijke maatregelen
Het coronavirus flakkert hier en daar weer op en zorgt ervoor dat we alert
en voorzichtig moeten blijven. De maatregelen worden nu echter meer
lokaal bekeken, zodat er maatwerk geleverd kan worden in bepaalde
situaties.
Voorlopig worden er dan ook geen algemeen geldende strenge beperkingen
van het zorgaanbod opgelegd. Doordat men nu over meer kennis en over

voldoende beschermingsmateriaal beschikt, probeert men vooral om de zorg
en ondersteuning maximaal op peil te houden.
Lokale besturen bezitten draaiboeken waarin staat beschreven hoe om te
gaan met lokale uitbraken van het virus. Er wordt daarbij uitgegaan van de
volgende situaties:
•

Situatie 0: Er zijn geen COVID-19-besmettingen meer. Alles is volledig
veilig en er dienen geen bijzondere maatregelen genomen te worden.

•

Situatie 1: Het aantal nieuwe COVID-19-besmettingen is relatief laag of
zelfs 0, maar doordat er elders (buiten de eigen stad of gemeente) nog
regelmatig infectiehaarden opduiken, blijft waakzaamheid geboden.

•

Situatie 2: Het aantal besmettingen in de gemeente of wijk is
alarmerend. Van de volgende drie aanwijzingen zijn er twee van
toepassing: 1. Vijf opeenvolgende dagen is het aantal nieuwe bevestigde
besmettingen over de laatste zeven dagen in een stad of gemeente
gelijk aan, of hoger dan, 20 per 100.000 inwoners. 2. Er zijn minstens
vijf dagen op rij nieuwe besmettingen vastgesteld. 3. Er is sprake van
een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de zeven
voorbije dagen.

•

Situatie 3: Er zijn talrijke uitbraken, niet meer beperkt tot bepaalde
lokaliteiten. Er wordt teruggegrepen naar algemene federale
maatregelen.

Situatie 1 is de huidige situatie die we het ‘nieuwe normaal’ noemen. De
dienstverlening gaat maximaal door. Wel moeten de nodige
voorzorgsmaatregelen genomen worden, zoals extra handhygiëne en afstand
houden.
Lees hier het volledige bericht van het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH).

Niets Over Ons Zonder Ons (NOOZO)
Veel mensen met een handicap hadden tijdens de lockdown moeite om hun
gewone zorg verder te zetten of de nodige aanpassingen te verkrijgen. Of ze
ondervonden problemen met de informatie over COVID-19.
Met NOOZO dachten we na over de heropstart na corona. In dit advies
formuleert NOOZO een aantal aanbevelingen voor een mogelijke volgende

gezondheidscrisis. Maar we hebben ook aandacht voor de lange termijn. Uit
een crisis komen ook goede zaken. We wijzen op kansen voor de toekomst:
•

Investeer in een oplossing voor de wachtlijsten

•

Zet in op (mobiele) ondersteuning in de thuissituatie

•

Investeer in gemengde leervormen en thuiswerk

•

Verklein de digitale kloof

Bij een volgende crisis moet er aandacht zijn voor:
•

Recht op ondersteuning

•

Een garantie op zorg en ondersteuning

•

Reken geen kosten aan voor niet-geleverde diensten

•

Het behoud van zelfregie

•

Betere en toegankelijke communicatie

•

Aandacht voor handicap in crisisplannen

Lees het volledige advies na. Dit werd bezorgd aan de Vlaamse regering.

Mantelzorgverlof
Het zal al een tijdje in de pijplijn, maar nu is er dan duidelijkheid over het
mantelzorgverlof. Per 1 september 2020 is het mogelijk om
mantelzorgverlof op te nemen voor één maand voltijds of twee maanden
deeltijds. Je kunt dit aanvragen als je een erkende mantelzorger bent.
Deze erkenning vraag je aan bij je ziekenfonds. Met de erkenning op zak
kun je vervolgens het verlof aanvragen bij je werkgever en de uitkering
waar je recht op hebt bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het
aanvraagformulier is binnenkort beschikbaar op hun website.
Meer informatie is ook te vinden op de website van de Gezinsbond en in het
Koninklijk Besluit.

Verlaging leeftijd voor IVT en IT
Het gonsde in de media al even van het gerucht, dat de leeftijd voor de
aanvraag van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of

integratietegemoetkoming (IT) verlaagd zou worden van 21 naar 18 jaar. De
DG Personen met een Handicap bevestigt dit bericht nu ook zelf.
Momenteel heb je als persoon met een handicap tot je 21e jaar alleen recht
op (verhoogde) kinderbijslag. Dit bedrag is echter lager dan een
tegemoetkoming, zoals een IVT of IT. Toen de wet op de tegemoetkomingen
in 1987 werd ingevoerd, was de wettelijke leeftijd waarop iemand
meerderjarig werd nog 21 jaar. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat dit
niet meer van toepassing is en dat het ongrondwettelijk is.
De wet moet nog aangepast worden, dus het is nog even afwachten, maar
binnen de zes maanden zou dit moeten gebeuren. Lees hier het bericht van
de DG Personen met een Handicap.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Niemand wordt graag in zijn/haar vrijheid beperkt. Soms is het echter nodig
maatregelen te nemen in het belang van de persoon zelf, van andere
personen of van medewerkers/hulpverleners. In dat geval kan er sprake zijn
van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM). Dit zijn alle maatregelen die

een zorggebruiker beperken in bewegingsvrijheid, contact met de buitenwereld
en keuzevrijheid. Als deze maatregelen worden toegepast, is het heel belangrijk
voor alle betrokkenen dat dit op een bewuste en correcte manier gebeurt.
Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) en Vlaams Platform Vrijheidsbeperkende
Maatregelen hebben een instrument ontwikkeld om organisaties te helpen hier
goed over na te denken. Het instrument wordt uitgelegd in deze brochure. Ook
voor ouders goed om op de hoogte te zijn van deze maatregelen, mocht je er
mee in aanraking komen.

Zet mee je schouders onder onze werking en steun STAN
STAN ontvangt geen structurele Vlaamse subsidies. We rekenen op
honderden vrijwilligers en steungevers zoals jij. Zonder jou staan we
nergens.
Wil jij STAN helpen groeien? Dat kan met een eenmalige gift - giften zijn
fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. Of beter nog: maak ons blij met een

doorlopende maandelijkse opdracht. Met vaste inkomsten groeit
STAN sneller.
Tip: het is aantrekkelijk om in 2020 een gift te geven aan een vereniging,
want dit jaar wordt de belastingvermindering voor giften aan erkende
instellingen verhoogd van 45% naar 60%. Dit naar aanleiding van een
uitzonderlijke COVID-19 maatregel die namens de overheid is ingevoerd om
sociale organisaties opnieuw te helpen opstarten.

Steun STAN

Heb je zelf iets te melden? Een nieuwtje? Iets dat op je lever ligt? Een idee?
Bel of mail ons op 02 897 33 90, hallo@trefpunstan.be. Of stuur een
berichtje via onze Facebookpagina.
Bereikbaarheid STAN tijdens vakantie
Tijdens de zomermaanden zullen we zoveel mogelijk bereikbaar blijven via
telefoonnummer 0472 51 68 98 en mail hallo@trefpuntstan.be.
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