FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN
Advies 2018/03
De Federale Adviesraad voor Ouderen, opgericht krachtens de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale
Adviesraad voor Ouderen en waarvan de leden benoemd zijn bij het koninklijk besluit van 13 november 2012 houdende
benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen, heeft tot taak om op eigen initiatief, op verzoek van de
federale regering of op verzoek van een Wetgevende Kamer advies uit te brengen over de tot de bevoegdheid van de federale
overheid behorende aangelegenheden met betrekking tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en
de bestrijding van de kansarmoede, de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en de mobiliteit.
Met toepassing van artikel 3 §3,1° van voormelde wet van 8 maart 2007 brengt de Federale Adviesraad voor Ouderen
volgend advies uit:

ADVIES VAN DE FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN BETREFFENDE VOORSTEL
WETAANPASSING MANTELZORGERS EN KB UITVOERINGSBESLUITEN.

SITUERING VAN HET ADVIES
De FAVO heeft de bevoegdheid gekregen om zich bij middel van adviezen uit te spreken over materies
die ouderen aanbelangen. In dit kort advies , voorbereid door de Commissie Toegankelijkheid tot de
gezondheidszorg van 5.03.2018, wordt dieper ingegaan op het voorstel wetaanpassing Mantelzorgers
en KB uitvoeringsbesluiten.

ADVIES
1.

Vooreerst verwijst de FAVO naar haar advies 2015/11 met betrekking tot de erkenning van de
mantelzorger waarbij een aantal algemene zaken vooraf werden aangekaart. Deze blijven voor
de raad belangrijk.
1.

2.

3.

De Raad bevestigt voorstander te zijn van een versterking van het sociaal weefsel en de sociale
samenhang met daarin een prominente rol voor de mantelzorg, maar weigert mee te stappen in het
verhaal van de grotere nood aan informele zorg indien deze beleidsoptie enkel zou aangestuurd
worden vanuit budgettaire overwegingen. De erkenning van de mantelzorgers en eventuele
begeleidende voordelen mogen geenszins gebruikt worden om het gebrek aan aangepaste structuren
zorg en voorzieningen te rechtvaardigen. Beiden zijn essentieel, maar aanvullend in de zorg.
De Raad vindt het belangrijk en zelfs noodzakelijk dat de omvangrijke groep van personen, die zich als
mantelzorger belangloos inzetten voor hun naaste, voldoende waardering en ondersteuning krijgen
van de overheid.
De Raad herinnert eraan dat de opdrachten moeten worden uitgeoefend in nauw overleg met de
professionele omkadering (cfr. Advies 2013/1 “Bijstand en hulp verlenen binnen een niet‐
beroepshalve finaliteit en in samenwerking met minstens 1 professionele hulpverlener”).

2.

De FAVO wil verwijzen naar een aantal positieve wijzigingen in vergelijking met de eerste tekst.
In art. 8, waar er sprake is van aantal uren per jaar / per maand, is het heel belangrijk dat daarin
ook de opleidingsuren vervat zijn (dit was een van onze bekommernissen in advies 2015/11).
In art. 9 vindt de FAVO eveneens een verbetering van de voorwaarden namelijk in plaats van 1
mantelzorger kunnen nu max. 3 mantelzorgers erkend worden. Dit is een belangrijke aanpassing
want mantelzorg is veelal gespreid over verschillende personen.

3.

De FAVO verwijst echter naar het art. 6 dat mogelijke verwarring schept met de term
“mantelzorgpremie in Vlaanderen”. In deze context gaat het om “de Premie van de Vlaamse
zorgverzekering (zorgbudget voor zwaarzorgbehoeftige)”.

4.

De FAVO blijft van mening dat de weg naar “erkenning van de mantelzorger” geen bijkomende
druk mag zijn voor de mantelzorger. Dit moet vermeden worden door de administratieve last
beperkt te houden. Het in art. 10 §1 aangekondigd model van de erkenningsaanvraag bij het
ziekenfonds is niet opgenomen in de bijlage van dit besluit. Het is voor de FAVO dan ook niet
mogelijk om de administratieve last enigszins in te schatten.

5.

Met deze nieuwe ontwerpteksten rond de erkenning is er nog niets gezegd over de sociale
rechten die aan de erkenning zullen gekoppeld worden.
De FAVO vindt het uiterst belangrijk dat hiertoe snel stappen gezet worden en wil zeker als Raad
hier verder in betrokken worden en om advies gevraagd worden.

6.

Tot slot pleit de FAVO ervoor dat het algemeen beleid mantelzorgvriendelijk moet zijn.

Goedgekeurd in de algemene vergadering van 17 mei 2018.
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