Nieuwsbrief AK-VSZ – 13 mei 2009
De wachtlijsten in de gehandicaptensector zijn langer geworden.
Het wegwerken van de wachtlijsten was een prioriteit voor de uittredende Vlaamse regering. Ze
heeft er ook iets aan gedaan. Eerst 22,5 miljoen € per jaar voorzien; het laatste jaar 32,5 miljoen €.
Sinds 2002 zijn er, zoals beloofd, 6.000 plaatsen bijgekomen. Goed zo, maar lang niet goed genoeg!
In 2003 stonden er 8.900 personen op de wachtlijst waarvan 5.700 dringend.
Nu staan er 15.000 op de wachtlijst waarvan 10.500 dringend. Vooral omdat ook de gehandicapten
steeds langer leven. De Vlaamse Ministers van Welzijn (drie op vijf jaar!) waren dus niet bekwaam
om een realistische planning te maken en indien nodig aan te passen. Ze waren ook niet bekwaam om
het nodige geld te voorzien. En indien ze wel bekwaam waren dan waren ze niet bereid om de meest
machteloze mensen in onze maatschappij te helpen. Om de federale regering te helpen heeft de
Vlaamse regering in 2008 wel 600 miljoen € schulden van de gemeenten afbetaald maar ze mocht
geen extra geld besteden voor de gehandicapten. Staat dat in het Lambermontakkoord? Wil een
Vlaamse politieker dat eens uitleggen?
In afwachting geven wij de volgende uitleg:
o Eén opvangplaats kost 25.000 €
o 15.000 opvangplaatsen kosten 375 miljoen €
o De transfers in de ziekte- en invaliditeitsverzekering bedragen 1,4 miljard € (per jaar)
o Als de Vlamingen het willen kunnen zij in één jaar met een deel van deze jaarlijkse transfer
de wachtlijsten in één klap oplossen.
o In de daarop volgende jaren kunnen we makkelijk ieder jaar 2.500 nieuwe opvangplaatsen
voorzien en bovendien de uitkeringen aan de gehandicapten met 15 % verhogen en hun
vakantiegeld met 500 € verhogen.
DIT IS NOG MAAR HET BEGIN
In de sector van de bejaardenzorg zal in de komende jaren de behoefte aan zorg op een nog nooit
geziene manier stijgen. Nu al is het aantal 80-plussers met de helft gestegen t.o.v. het jaar 2000.
Tegen 2020, dat is overmorgen, zal de stijging het dubbele bedragen. Wie ligt hiervan wakker?
Zullen de rust-en verzorgingstehuizen er zijn? Ook voor het aantal dementerenden? En het nodige
personeel? Ook in de thuiszorg? En in de ziekenhuizen? En het nodige geld? Van al deze dingen
zullen er grote tekorten zijn!
Dan spreken we nog niet over de twee zwaarste posten in de sociale zekerheid: Pensioenen en
Ziekteverzekering. Ze zullen niet meer betaalbaar zijn. Wie ligt hiervan wakker?
De Vlaamse regering speelt Sinterklaas met links en rechts enkele tientallen miljoenen €. Wij praten
in de sociale zekerheid over transfers van enkele miljarden €.
Wij hebben het over de echte problemen van de Vlamingen. Wij zien een groot deel van de oplossing
in de splitsing van de sociale zekerheid. Wij willen het geld waar de Vlamingen voor werken, en dat al
meer dan veertig jaar wegvloeit naar Wallonië en Brussel, nu besteden aan de sociale noden van de
Vlamingen. Nu. Want de sociale noden zijn groot en morgen nog veel groter. Daar liggen wij wakker
van.

