PERSBERICHT

Personen met een handicap zijn de dupe door een slecht werkende overheid.
bij het Directoraat-Generaal Personen met een Handicap rommelt het al een tijdje.
Problemen op alle fronten houden maar aan bij de overheidsdienst gehandicapten.
Politisering, gebrek aan artsen en een lamentabele dienstverlening zijn de grootse
pijnpunten. Als Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) vinden wij dat het
zo niet verder kan. Mensen met een beperking hebben rechten en dienen met respect
behandeld te worden.
Een tijdje geleden heeft Frank Van Massenhove, tot voor kort voorzitter van de federale
overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, het probleem van politisering binnen de overheid
aangekaart. Goede en vernieuwende ideeën voor een betere dienstverlening voor personen
met een handicap worden gewoon weggegooid door politiek gehakketak tussen het Federale
en Vlaamse beleidsniveau.
Mensen met een beperking moeten tot vijf maanden wachten voor de evaluatie van hun
handicap door gebrek aan artsen binnen de dienst. Bij het Directoraat-Generaal Personen met
een Handicap worden artsen aangenomen als adviseur en krijgen geen competitief loon. Dat is
één van de redenen waarom de dienst kampt met en dagelijks tekort aan artsen. Zolang er
geen evaluatie is ontvangen personen met een handicap ook geen tegemoetkoming en zijn zij
weer de dupe van het systeem.
Om dan nog maar te zwijgen over de ondermaatse dienstverlening. De dienst is telefonisch
praktisch niet bereikbaar en door de enorme achterstand van te behandelen dossiers zijn er
lange wachtlijsten voor tegemoetkomingen en parkeerkaarten. Alweer is hier de persoon met
een handicap de dupe.
Minister Peeters (CD&V) beloofde beterschap. Er zou een evaluatie komen maar er is geen
transparantie over de cijfers van de evaluatie. Is er nu al iets verbeterd op de dienst DG
Personen met een Handicap? Volgens de directeur-generaal van de dienst is er wel degelijk een

verandering maar hebben de mensen die daar hard werken, geen tijd om te communiceren. Dit
begrijpen wij niet. Communicatie is toch belangrijk?
LVPH vraagt dringend een betere dienstverlening binnen de DG Handicap zodat personen met
een handicap op een respectvolle manier behandeld kunnen worden.

Meer info:
Geert Messiaen (Voorzitter LVPH)
Tel. 02/ 542 86 10
E-mail: Geert.Messiaen@lm.be

