TOEKOMST onzeker !?
Wij komen op voor alle onmondige mensen met een handicap

Rita V. versus het VAPH : help ons Rita te helpen !
Rita V. (64j) is een alleenstaande vrouw met een matig mentale handicap. Tot februari 2014 woonde ze
voltijds bij haar 75-jarige zus, maar die werd plots en overleed een maand later. Rita V. ging al enkele jaren
elke week één dag naar een dagcentrum, en gelukkig kon zij daar in de woonopvang opgenomen worden via
een noodsituatie. Toen dat na 10 weken stopte, kon ze ultiem nog 30 dagen ‘logeren’, maar op 28 mei zou
ze de voorziening moeten verlaten.
Ondanks alle pogingen van de familie én van de voorziening waar ze tijdelijk opgevangen werd, kreeg haar
vraag tot opname geen prioriteit, laat staan dat een oplossing in het verschiet was. Terug naar huis was
onmogelijk: haar ene zus was overleden en ook haar andere zus, die al 80 jaar werd, is zelf hulpbehoevend.
Er zijn nog enkele neven en nichten, maar die werken allemaal voltijds en hebben elk reeds voldoende zware
familiale belasting.
Op 6 mei nam de familie ten einde raad contact op met ZorgGebruikers.be voor advies en bijstand. Al snel
bleek de situatie effectief uitzichtloos en dus werd juridische bijstand ingeschakeld via de voogd van Rita V.
Opdat deze van de vrederechter toestemming zou krijgen om een procedure op te starten, moest vzw
Opvang Tekort zich garant stellen ALLE kosten te dragen waaronder de gerechtskosten, eventuele
rechtsplegingsvergoeding, de staat van erelonen en onkosten van de advocaten die – in overleg met ons –
de procedure zullen voeren. Pas na deze bevestiging verleende de vrederechter op 16 mei de toestemming
aan de voogd om een procedure te starten.
Via een Eenzijdig Verzoekschrift op 22/5 neergelegd bij de Voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde, verkreeg Rita V. volgende beschikking: dat het VAPH verplicht wordt om Rita V.
blijvend op te vangen in die voorziening waar ze nu verblijft tot ze een vaste plaats heeft in
diezelfde voorziening. En dit op straffe van een dwangsom van 500 EUR per dag.
Het VAPH besliste op 27/05 om verzet aan te tekenen “… vanuit de zorg voor het gelijkheidsprincipe. De

bekommernis van het VAPH is dat alle mensen met een handicap in de bestaande context van schaarste
tenminste de garantie moeten hebben dat de toewijzing van ondersteuning volgens vergelijkbare
beoordelingscriteria verloopt”. Samengevat: iedereen moet buiten wachten. Ook Rita V., zelfs zonder (t)huis.

De vzw Opvang Tekort heeft samen met een twintigtal organisaties via de Franstalige Liga voor
Mensenrechten op 13/12/11 een collectieve klacht ingediend bij het Europees Comité tegen België en zijn
deelstaten, omdat het de sociale rechten van de personen met een handicap en hun gezin schendt wanneer
het niet de beloofde ondersteuning en zorg levert. Op 29 juli ’13 werd de veroordeling publiek gemaakt en
kondigde onze vzw onmiddellijk aan om de procedures op te starten om deze veroordeling juridisch af te
dwingen voor de Belgische rechtbanken. De procedure van Rita V. is de eerste en er zullen er ongetwijfeld
nog volgen. Het is de enige manier om de wachtlijsten weg te werken en het recht op zorg te realiseren, net
zoals men in Nederland in 1999 gedaan heeft: kortgeding procedures tegen de zorgkantoren !!
Vzw Opvang Tekort heeft beperkte financiële middelen, nl. de netjes opgespaarde lidgelden van de voorbije
jaren. Maar we verwachten nog rechtszaken en we willen alle mogelijke jurist-specialisten inzake Europees
Sociaal recht inschakelen, vanuit heel België en Europa. Uiteraard kost dit geld. Maar het is o.i. goed besteed
geld, omdat we op die manier via het VAPH de Vlaamse Overheid dwingen om automatisch voldoende
middelen vrij te maken om iedereen te helpen. Zo wordt vzw Opvang Tekort op termijn overbodig.
Daarom vragen wij U oprecht om ons financieel te steunen en uw bijdrage te storten. We zijn blij met elke
gift, of het 1, 10, 100 of 1.000 euro is. Iedereen kan ons helpen, ook wanneer U geen kind met een
handicap heeft. Zo helpt U immers gezinnen als Rita V. Maar het kan ook in uw omgeving gebeuren, in uw
familie, bij vrienden, buren of kennissen … Aarzel dus niet en help ons Rita V. en alle anderen te helpen en
zo op termijn een oplossing af te dwingen voor alle wachtenden. Dank bij voorbaat !
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