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Wachtlijsten inkorten voor verhoogde zorgtoeslag voor een kind met 

een handicap 
 
Unia, Gezin&Handicap, KVG, Ouders voor Inclusie, VFG en het Steunpunt tot bestrijding van 
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting vragen met aandrang een correcte 
dienstverlening en dossierbehandeling voor het toekennen van de zorgtoeslag (voor kinderen met 
een beperking), zodat de rechten van kinderen met een handicap er niet op achteruitgaan.  
 
Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap stelt dat er geen inbreuk mag 
zijn op het standstill-principe, wat betekent dat de graad van bescherming niet aanzienlijk mag 
verminderen zonder redenen die aan het openbaar belang raken.  
 
Welke aspecten in de dienstverlening zijn problematisch?  
Na de overheveling van bevoegdheid naar Vlaanderen werd de procedure voor ouders verstrengd, 
en voor de administratie versoepeld :  
 

- Ouders hebben nu slechts 4 ipv 6 weken om een dossier samen te stellen.  

- De wachttijd bij de administratie is opgelopen tot 200 dagen en meer. Ouders met 
financiële moeilijkheden worden in de tussentijd doorverwezen naar het OCMW, met het 
risico om maanden uitkeringen te moeten terugbetalen als de medische evaluatie plots sterk 
verschilt.  

- Ouders vragen meer transparantie in de medische evaluaties, omdat ze grote 
verschillen zien in medische evaluatierapporten. Er ontstaat een vermoeden bij 
ouders dat de evaluaties niet objectief verlopen. 

Welke gevolgen heeft deze verslechterde dienstverlening voor gezinnen?  

- De kortere tijd om een dossier samen te stellen zorgt voor stress om alle medische verslagen 

vast te krijgen, mede doordat de medische wereld overbevraagd is door corona. 

o Deze medische verslagen zijn belangrijk omdat kinderen veel evolueren. Ouders 

willen een correcte aanvraag indienen, maar het moet hen mogelijk gemaakt 

worden. 

o Deze manier van werken bevoordeelt ouders, die goed zijn in administratie. 

 

- Als een dossier niet tijdig beoordeeld wordt, vervalt de erkenning inclusief de afgeleide 

rechten zoals sociale voordelen voor gas, elektriciteit, parkeerkaart enz. Die voordelen 

krijgen ze opnieuw toegekend als hun dossier goedgekeurd is, maar die wachttijd loopt sinds 
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de overheveling sterk op. Dit leidt tot financiële problemen voor gezinnen. Als ze 

aandringen, worden ze doorverwezen naar het OCMW. 

 

- Het OCMW heeft andere prioriteiten en is overbevraagd door de coronacrisis; dit is onnodig 

extra werk voor het OCMW.  

 

- Gezinnen riskeren maanden toelage te moeten terugbetalen aan het OCMW als de 

medische evaluatie tot een herziening van de toelage leidt, die lager is dan de 

oorspronkelijke toelage. Men dwingt hen tot zwaar financieel risicogedrag. 

 

- Daarnaast ondervinden ouders van kinderen met een beperking nog negatieve financiële 

gevolgen; oa door de afschaffing van de klusjeswet (die hen voordelig helpers liet 

aanstellen).  

 

- Ouders vragen onderzoek naar de toekenning van punten door de evaluatieartsen, wegens 

signalen over extreme verschillen van jaar tot jaar bij de beoordeling door verschillende 

evaluatieartsen.  

 

Deze verschillende aspecten leiden tot een achteruitgang in de rechten van personen met een 

handicap, wat niet overeenkomstig is met het VN-Verdrag. 
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