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De politici zijn er in geslaagd om burgers uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië te verenigen. Wij 
zijn ouders van kinderen met een handicap die ‘op de wachtlijst’ staan voor opvang of 
begeleiding. 

Ongeveer 1% van onze bevolking heeft een ernstige handicap die hen afhankelijk maakt van 
derden. Gezinnen doen hun best om die mensen zo goed mogelijk op te vangen, maar dat is 
niet eenvoudig. 

Elke ouder ziet zijn of haar kind graag. Wij ook. Niemand van ons plaatst zijn kind graag in 
een voorziening, maar soms maakt hun handicap het ons en ons kind het leven onmogelijk en 
hebben we geen keuze. Wanneer we hulp zoeken dan zien we goede en aangepaste 
voorzieningen waar ons kind alle nodige zorgen zou kunnen krijgen, maar die voorzieningen 
zijn volzet. Alle voorzieningen in heel België zijn volzet. We moeten wachten … en niemand 
kan ons zeggen hoe lang. In het Oostblok vroeger moest men ook wachten op een Trabant, 
maar men wist dan tenminste toch wanneer de auto geleverd werd. 

De goede gehandicaptenzorg in België staat in schril contrast met de bittere werkelijkheid: 
ouders en familieleden moeten die zorgen bieden die de overheid niet kan leveren. Meestal is 
dat ten koste van het eigen welzijn en dus op termijn ook het welzijn van de persoon met een 
handicap. Vaardigheden die verworven werden met veel geduld tijdens de opvoeding, 
verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer de persoon noodgedwongen terug naar huis moet 
omdat er geen dag- of woonopvang meer is op 21 jaar. Ouders, broers of zussen moeten hun 
werk opgeven en raken geïsoleerd... 

Individuele gesprekken met veel politici uit gans België leren ons dat zij die de problemen echt 
kennen (of willen kennen), gefrustreerd zijn door hun onmacht om er iets aan te doen. 
Nochtans kan er enkel via hen een oplossing komen voor dit maatschappelijk drama. 

Alle partijen hebben een verkiezingsprogramma opgesteld. Het gaat over thema’s als 
belastingshervormingen, economie, groene energie, justitie, kernenergie, klimaat, kyoto, 
milieu, pensioenen, staatshervorming, … Allemaal belangrijke zaken wellicht, maar wie kan 
het ons kwalijk nemen dat wij als ouders dat onbenulligheden vinden. Voor ons telt er maar 
één ding: de dag van heden overleven. Wat interesseert ons het jaar 2020 of 2050? De 
psychische druk vandaag is énorm en er dreigen nú familiedrama’s. 

Wanneer we horen dat Frankrijk meer dan 3.000 burgers met een ernstige handicap in 
Wallonië laat wonen en alle kosten betaalt, dan wordt het ons heel duidelijk: onze kinderen 
zijn geen prioriteit. 

Naar schatting zijn er in heel België bijna 10.000 plaatsen voor mensen met een ernstige 
handicap te kort. De totale werkingskost daarvan is ongeveer 400 miljoen euro. Onderzoek 
leert dat dit ruim 300 miljoen terugverdieneffecten oplevert. De netto jaarlijkse meerkost is 
dus lager dan 100 miljoen euro, zijnde 0,1% van de totale federale begroting. Peanuts! 

De uitdaging is niet om dit geld vrij te maken, want dat is de primaire plicht van de 
politiek. De echte uitdaging is om deze extra plaatsen effectief te realiseren. In het buitenland 
kon dit op 3 jaar tijd. 

Vandaag hebben we alle partijvoorzitters en hun kandidaat-premier uitgenodigd in het 
Atomium op de Heizel. Nu het Atomium terug hét symbool van België is, mag het tekort in de 
gehandicaptensector toch geen smet op het blazoen werpen. 



Het interesseert ons niet wie er premier wordt. Onze verantwoordelijkheid is dat ons kind niet 
‘dernier’ wordt. Voor ons is het duidelijk: politici die niet met ons zijn, zijn tegen ons. Men is 
gewaarschuwd …  

WWW.DERNIER.BE is veel belangrijker dan WWW.PREMIER.BE   

 

Cinzia Agoni      Marc Van Gestel 
GAMP       Opvang Tekort vzw 
WWW.GAMP.BE     WWW.TEKORT.BE 

 


