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De ‘Ligue des droits de l’Homme’ 
 

Persconferentie – 13 december 2011 
 

Opvang van personen met een handicap met 
grote ondersteuningsnood : inleiden van een 

gezamenlijke klachtenprocedure tegen de Belgische Staat 
  

 
Al vele jaren klagen de ouderverenigingen het gebrek aan oplossingen aan qua opvang en begeleiding van 
hun (‘volwassen’) kinderen  met een handicap met een grote ondersteuningsnood. Zij vragen met aandrang 
aan de Belgische gezagsdragers hun engagementen na te komen, zoals die vastgelegd werden in het 
kader van de internationale akkoorden. 
 
Omwille van de inertie van de publieke overheid en de flagrante schending van de fundamentele rechten 
van de betrokken personen, hebben wij besloten een juridische actie in te leiden tegen de Belgische Staat 
bij het Europees Comité voor Sociale Rechten te Straatsburg. 
 
De ‘Ligue des Droits de l’Homme’ en 15 verenigingen, die in de drie Belgische regio’s de personen met een 
handicap met een grote ondersteuningsnood en hun families vertegenwoordigen, nodigen U daarom 
vriendelijk uit op de  

 

Persconferentie op dinsdag 13 december 2011 om 11 uur  
 

Adres : Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1 - 1000 Brussel 
in zaal ‘Atrium’ (of ‘Espace Roi Baudouin’) 

 
De huidige situatie van deze personen met een handicap en de motivatie van deze gezamenlijke 
klachtenprocedure zullen u tijdens deze bijeenkomst uitvoerig uiteengezet worden. 
 
De ‘Ligue des Droits de l’Homme’ en de 15 deelnemende verenigingen :  
 
– AFrAHM asbl (Association Francophone d’Aide aux Handicapés Mentaux) 

– Altéo asbl (Mouvement social des personnes malades, valides et handicapées) 

– ANAHM- NVHVG vzw (Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten) Association Nationale 
d’Aide aux Handicapés Mentaux,asbl) 

– AP³ asbl (Association de Parents et de Professionnels autour de la Personne Polyhandicapée) 

– APEM-T21 asbl (Association des Parents et des Personnes trisomiques 21) 

– APEPA asbl (Association de Parents pour l’Epanouissement des Personnes avec Autisme) 

– ASPH (Association Socialiste de la Personne Handicapée) 

– FOVIG vzw (Federatie van Oudercomités en Gebruikersraden in Instellingen voor Personen met een Handicap) 

– GAMP (Groupe d’Action qui dénonce le Manque de Places pour personnes handicapées de grande dépendance) 

– Inclusie Vlaanderen vzw 

– Inforautisme asbl 

– La Braise asbl (ensemble de structures accueillant des adultes présentant des lésions cérébrales acquises) 

– Les Briques du GAMP asbl  

– Opvang Tekort vzw 

– Vie Féminine asbl 
 
Contacten : 

Alexis Deswaef - Président de la Ligue des Droits de l’Homme : 0475/57.57.00 

Marc Van Gestel – Voorzitter Opvang Tekort vzw : 0495/52.55.55 – Twitter: @OpvangTekort 



PERSBERICHT 
 
 

 Collectieve klacht 
tegen de Belgische Staat 

 
Ingediend door de Internationale Federatie voor de Mensenrechten 

 
 
Brussel, dinsdag 13 December 2011 
 
Vandaag dient de Internationale Federatie voor Mensenrechten een collectieve klacht 
in tegen België bij het Europees Comité voor Sociale Rechten te Straatsburg wegens 
het schenden van de artikelen 13 tot en met 16, evenals het artikel 30 van het 
herziene Europees Sociaal Handvest. 
 
Al vele jaren klagen meerdere oudersverenigingen in gans België het tekort aan 
opvang en begeleiding aan voor hun kinderen met een handicap met een grote 
ondersteuningsnood. Zij zijn verontwaardigd dat er geen hulp geboden wordt aan de 
meest kwetsbaren in onze maatschappij en eisen van de Belgische overheden dat ze 
hun engagementen nakomen zoals afgesproken in de internationale akkoorden. 
 

kaarten bij de media en de politieke wereld. Ze eisten met de grootste spoed het 
toepassen van gepaste oplossingen: dagopvang, woonopvang, kortverblijf en 
kwaliteitsdiensten die een onafhankelijk leven mogelijk maken . 
 
Sindsdien hebben die verenigingen de overheden er verschillende keren aan herinnerd 
hoe dringend hun noden waren,  de families en dat hun 
angst steeds toeneemt voor dé vraag Wat na de dood van de ouders?
niet anders dan vaststellen dat  ondanks de vele beloften  er heel weinig 
vooruitgang te merken is, wat een gebrek aan de juiste prioriteiten aantoont. 
 
Het is daarom dat we vandaag, gelet op de inertie van de publieke overheden en de 
klaarblijkelijke schending van de fundamentele rechten van de betrokken personen, 
besloten hebben om een juridische actie in te leiden tegen de Belgische Staat : 
 

 
 Wegens het gebrek aan effectieve toegang tot sociale en medische 

hulpverlening, tot de sociale diensten, en opvang en verblijf, 
 Wegens de schending van het recht op autonomie, de sociale integratie en de 

deelname aan het gemeenschapsleven, 
 Wegens het gebrek aan sociale, juridische en economische bescherming en 

bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting 

 
6 verenigingen, die in de 

drie Be
ondersteuningsnood en hun families vertegenwoordigen.  
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      TOEKOMST onzeker !? 
                              Wij komen op voor de rechten van onze mentaal gehandicapte kinderen       

KBC 733-0060822-33                        Opvang Tekort v.z.w.                        Kloosterstraat 60  B-3900 Overpelt 

www.tekort.be                   011/64.68.61                     011/66.25.57                    Opvang@Tekort.be 

 

Wanneer mogen ouders stoppen met bedelen ? 
 

Tien jaar geleden hebben we als ouders van kinderen met een mentale handicap de vzw Opvang 
Tekort opgericht met maar één doel : voldoende opvang afdwingen voor onze kinderen. Wanneer ze 
21 jaar werden, moesten onze kinderen het internaat verlaten en was er geen plaats voor hen in de 
tehuizen voor volwassenen. Maar ook wanhopige hoogbejaarde ouders op het einde van hun leven 
vonden geen plaats voor hun kinderen ... ook zij voelden zich bedrogen in onze maatschappij. 

De Vlaamse overheid heeft vanaf 2001 gedetailleerde centrale wachtlijsten aangelegd op naam, om 
dubbeltellingen te vermijden. Einde 2010 stonden 20.000 zorgvragers op die wachtlijst. Ondanks 
jaarlijkse budgetverhogingen kan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap die 
wachtlijst niet inkorten. Integendeel, er onstond een complexe zorgregie om de schaarse middelen te  
verdelen maar die bureaucratische regeltjes werken verstikkend voor alle wachtenden. Personen met 
een handicap die nog een sociaal netwerk hebben van ouders, broers of zussen, krijgen nooit de 
hoogste urgentie. De zorgvragers krijgen geen duidelijk zicht op de termijn die ze moeten wachten op 
een antwoord. Zo onstaan er enorme frustraties in onze gezinnen : men moet overal gaan leuren met 
de familiale miserie en bij iedereen bedelen, in de hoop ergens de ultieme oplossing te krijgen. 
 

Een waar gebeurd verhaal, enkele maanden geleden : 

Einde vorig schooljaar werd het allemaal teveel voor een ouder van een 21-jarig kind met een 
ernstige mentale handicap. Enkele dagen voor hun kind terug naar huis zou komen, stapte 
één van de ouders uit het leven. Alles was goed voorbereid en doordacht, want zelfs de 
verzekeringspolissen lagen netjes klaar ... 

De voorziening reageerde geschokt en contacteerde de minister van Welzijn. Het onmogelijke 
gebeurde : er werd een oplossing gevonden, nog voor de ouder begraven was. Door uit het 
leven te stappen dwong de ouder een plaats af in het tehuis voor volwassenen en kon het 

 Maar de overblijvende ouder én de rest van het gezin moeten 
wel alléén verder leven. 

Het huidige schooljaar vordert goed. In die voorziening moeten eind juni 2012 opnieuw enkele 
kinderen het internaat verlaten en naar huis terugkeren. Hun ouders kunnen die zorg niet aan. 
Zij hebben vorig schooljaar het drama van dichtbij meegemaakt en nu vragen ze zich 
vertwijfeld af hoe zij op hun beurt kunnen zorgen dat er voor hun kind een oplossing komt. 
 

Een gezin met een gehandicapt kind is een gehandicapt gezin. Vaak is de impact van de 
handicap op het gezin enorm groot en vermindert dat de draagkracht. Wanneer die ouders moeten 
bedelen voor opvang en daarbij al hun miserie publiek moeten maken, dan gebeuren er d  

Het wordt tijd dat personen met een handicap automatisch die zorg en ondersteuning krijgen die de 
overheid hen al jaren belooft, maar niet levert. Pas dan zullen we als ouders niet langer moeten 
bedelen en kunnen we misschien terug beginnen een positieve eigenwaarde op te bouwen. 

 

Marc Van Gestel, 
Privé GSM : 0495/52.55.55 

 voorzitter vzw Opvang Tekort  

Kandidaat-voorzitter vzw Fovig 
Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden 

 in voorzieningen voor personen met handicap) 

http://www.tekort.be


   
 
 
      Bruxelles, le 13 décembre 2011 
 

Le manque de réponses adaptées an Région Wallonne 
 

nombre de personnes handicapées demandant une répons
 

 
Une seule réalité : trop peu de réponse pour trop de demandes. 
 
Le manque de places adaptées a des conséquences diverses : 
Des familles gardent leur enfant à la maison ; un des 2 parents arrête de travailler avec les conséquences 

 
 
Il est scientifiquement reconnu que les personnes handicapées et aussi les personnes handicapées de grande 
dépendance ion, vivent plus longtemps. 
Elles survivent dons à leurs parents. 
Au décès de ceux-  
 

handicapées en urgence. 
 Les cas prioritaires ». 

 
 

t 
elles ont besoin. 
Ni de la proximité de leur famille. 
 

«  »  le BAP. 

personnes lourdement handicapées en fonction de critères de priorité définis par le Gouvernement ! 
 
 
 

it de rester 
chez eux avec une aide adaptée. 
 
Parmi les jeunes adultes 
accueil de jour. 
 
Et donc, souvent les parents retroussent leurs manches et tentent de créer une réponse pour leur enfant mais 

 
 
Ecoutons-  
 
 
 
      Thérèse Kempeneers-Foulon 
      Secrétaire générale 
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