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Laat ons serieus over de handicap praten!
De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een
handicap, Jean-Marc DELIZEE, is verontwaardigd over de verkeerde
informatie over personen met een handicap die de voorbije dagen verspreid
is.

“De cijfers die mevrouw Helga Stevens gisteren de wereld instuurde, geven geen juist
beeld over het aantal personen met een handicap in België. Ze geeft niet het totale
aantal uitkeringen, enkel de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de
integratietegemoetkoming (IT). Ze “vergeet” de 65-plussers en dus alle
tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden (THAB). Het is dus niet juist om op basis
van gedeeltelijke cijfers een conclusie te trekken over alle personen met een handicap
in België. Als we kijken naar het totale aantal personen met een handicap in België,
kunnen we spreken van een evenwicht tussen de deelstaten. Het evenwicht is er door
de leeftijdspiramide en de vergrijzing van de bevolking in Vlaanderen in vergelijking
met Wallonië. Het overgrote deel van de THAB gaat dus naar Vlaamse personen met
een handicap. Je kunt je zelfs afvragen of het hier gaat om een vergetelheid van de NVA of een bewuste verdraaiing van de realiteit in verband met personen met een
handicap in België,” reageert Jean-Marc Delizée.
De staatssecretaris staat er ook op te benadrukken dat een tegemoetkoming als
persoon met een handicap slechts toegekend wordt na een medisch onderzoek en een
bestaansmiddelenonderzoek. De procedure om een uitkering aan te vragen is dus
alles behalve een pretje.
« Ik ben erg ontgoocheld door de nutteloze polemiek die mevrouw Stevens in gang
gezet heeft,” gaat hij verder. ”Ik dacht dat zij de wereld van de handicap zeer goed
kende. Ze zegt dat ze opkomt voor de rechten van mensen met een handicap maar nu
stel ik vast dat ze de werkelijkheid verdraait ten dienste van een nationalistisch
discours, waarbij ze eens te meer de Walen stigmatiseert.
De vaststellingen van de N-VA-senator gaan ook in tegen de vragen en verwachtingen
van de sector van personen met een handicap. Die vraagt een optrekking van de
laagste uitkeringen en vraagt de afschaffing van de “prijs van de arbeid” en de “prijs
van de liefde” (m.a.w. dat het inkomen uit arbeid van mensen met een handicap en/of
hun partner niet meer in rekening wordt genomen bij het berekenen van de
uitkering). In de nota van formateur Elio Di Rupo wordt een gedeelte van de
uitkeringen aan personen met een handicap overgeheveld naar de deelstaten. Ik zou
geen Vlaming met een handicap willen zijn nu we weten hoe de N-VA over hen denkt.
Wil mevrouw Stevens echt besparen op de rug van de zwaksten?
Ik betreur ten slotte dat het debat over de handicap de voorbije dagen deze weg
opgaat. De sector van mensen met een handicap zet zich elke dag in voor serieuze
uitdagingen zoals het respecteren van hun fundamentele rechten, het recht om een
job uit te oefenen, het recht zich vrij te kunnen verplaatsen, … het feit beschouwd te
worden als een volwaardige burger zoals alle andere burgers. Ik zou graag willen
dat we elke dag even luid en op een constructieve manier over de handicap
praat en dat men werkt aan een oplossing voor de problemen waarmee
mensen met een handicap en hun naasten elke dag te maken hebben, zowel
in het Noorden als in het Zuiden van het land!”
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