
DeMorgen. DINSDAG 12/06/2018 11

Het is niet nodig om bij Jacques
Boël, wettelijke vader van
Delphine Boël, een nieuwe DNA-
test af te nemen. Dat heeft het
Brusselse hof van beroep beslist,
zo meldt Het Laatste Nieuws en
is bevestigd. Of koning Albert
II een DNA-test zal moeten
afleggen, wordt pas op
een volgende zitting, op
20 september, beslist.

Delphine Boël outte
zich in 1999 als de onwet-
tige dochter van Albert II en
diende in 2013 de vordering in om
zich als dochter te laten erkennen
door Albert II en eiste dat hij een
DNA-test zou afleggen. Dat was
mogelijk omdat Albert II sinds
zijn aftreden in juli van dat jaar
geen immuniteit meer genoot.

Volgens Boël had haar moeder
Sybille de Selys Longchamps tus-
sen 1966 en 1984 een relatie met
de vorige koning van België. De
kunstenares startte in 2013 tege-

lijk ook een procedure op voor
het betwisten van het vaderschap
door Jacques Boël. Hij besliste
om die niet aan te vechten en
legde een DNA-test af die uitwees
dat hij inderdaad niet de biologi-

sche vader is.
Eind maart vorig jaar

oordeelde de familie-
rechtbank van eerste
aanleg van Brussel het
vaderschapsgeding van

Delphine Boël ontvanke-
lijk, maar niet gegrond. Het

gerecht oordeelde dat er een
familiale band bestond tussen de
wettelijke vader, Jacques Boël, en
de dochter, die zich gedurende
vele jaren als dusdanig hebben
gedragen en voorgehouden.

Eén van de advocaten van
Delphine Boël, Marc Uyttendaele,
stelt dat het hof met de uitspraak
bevestigt dat ze niet de biologi-
sche dochter van Jacques Boël is.
(BELGA)

Delphine Boël mag geen
DNA vragen van Albert II

In een onderzoek naar sociale
dumping heeft het federaal par-
ket 17 huiszoekingen uitgevoerd
op verschillende plaatsen in
West- en Oost-Vlaanderen.
Roemeense postbusvennoot-
schappen zouden tientallen
werknemers naar België gede-
tacheerd hebben om zo sociale
bijdragen te ontduiken. 

Daarnaast is er ook sprake
van witwaspraktijken en men-
senhandel. 

Het onderzoek naar de crimi-
nele organisatie loopt al sinds
2016. Het parket kwam enkele
Roemeense bedrijfjes van die
ingewikkelde constructies op
het spoor. Bij die constructie
waren zowel Roemenen als
Belgen betrokken, en er werden

zo tientallen mensen in de
Belgische bouwsector tewerk-
gesteld. Die werknemers wer-
den uitgebuit, ontvingen niet
het loon waar zij volgens de
Belgische wetgeving recht op
hebben en logeerden vaak in
erbarmelijke omstandigheden.

Samen met de Rijksdienst
Sociale Zekerheid (RSZ) en het
Toezicht Sociale Wetten (TSW)
vonden maandagochtend vijf
huiszoekingen plaats bij ver-
dachten in Wortegem-Petegem,
Staden en Zwevegem. Ook op
het adres van een van de bedrij-
ven in Wevelgem en op een werf
in Roeselare werd een huiszoe-
king uitgevoerd. Twee personen
werden voorlopig aangehou-
den. (BELGA)

Huiszoekingen 
bij postbusbedrijven

‘We zetten ons
verstand dus nog
maar eens op nul

en ploeteren voort’
CHRISTINE THIJS

KREEG GEEN PAB VOOR HAAR
DOCHTER MET

DOWNSYNDROOM

FEMKE VAN GARDEREN 

Van de 846 minderjarigen met een
beperking die dit jaar een persoonlijk
assistentiebudget aanvroegen, zijn er 605
in het vakje ‘afgekeurd’ beland. Mirte is één
van hen. 

“We wisten dat de kans klein was, ja. Maar we
dachten: misschien lukt het ons deze keer wel.”
Dat zegt Christine Thijs (45) over het persoonlijk
assistentiebudget (PAB). Zij en haar man deden
begin dit jaar een nieuwe aanvraag hiervoor. Met
zo’n budget zou hun dochter Mirte (14), bij wie
het downsyndroom is vastgesteld, een assistent
kunnen krijgen die haar thuis en op school bij-
staat. “Je moet een ellenlange vragenlijst invullen
om te bewijzen dat je situatie heel schrijnend is.
Maar in maart zat het verdict al in de bus: afge-
keurd. We zetten ons verstand dus nog maar eens
op nul en ploeteren voort.”

De moeder van Mirte kan niet meer uit het
hoofd zeggen hoeveel keer ze al een njet kreeg.
“De eerste aanvraag deden we toen Mirte nog in
de kleuterschool zat. Dat hebben we jaarlijks vol-
gehouden tot het derde studiejaar. Dan zijn we de
moed verloren en zijn we het zelf gaan oplossen.”

Het zelf oplossen betekent in hun geval: het
werk voor de eigen drukkerij zoveel mogelijk in
functie van Mirte verschuiven, zodat ze thuis tot
rust kan komen en begeleid kan worden tijdens
lessen en uitstappen. “Mirte zit in het eerste mid-
delbaar van een gewone school. We vinden het
belangrijk dat ze daar kan blijven. Ze steekt er veel
meer op dan in het bijzonder onderwijs. En we

vinden het ook fijn dat ze vriendjes in de buurt
kan maken.”

Mirte is een van de vele minderjarigen die dit
jaar naast een PAB greep. Dat blijkt uit cijfers die
Bart Van Malderen (sp.a) via het Agentschap
Jongerenwelzijn kon krijgen. Daaruit blijkt dat de
vraag naar zo’n budgetten jaar na jaar stijgt. Van
702 ingediende dossiers in 2017 ging het in 2018
naar 846. “Maar van de 846 aanvragen werden er
slechts 197 positief beantwoord. Dat wil zeggen
dat drie op de vier minderjarigen, en dit zijn de
dringendste dossiers die we kennen, het deksel
op de neus hebben gekregen”, aldus Van
Malderen, die het heeft over “een loterij”.

Hij gelooft dat het probleem nog groter is. “Je
moet weten dat er in totaal 1.746 minderjarigen

recht hebben op een PAB. Zo’n 900 van hen heb-
ben dus geen aanvraag gedaan.” Volgens hem
doen ze dat niet, omdat ze niet geïnformeerd zijn,
omdat het hen wordt afgeraden maar ook, omdat
ze, zoals Mirte en haar ouders niet meer de energie
hebben om nog maar eens alle papierwerk in orde
te brengen. “Gemiddeld is het dan ook vijf jaar
wachten op zo’n budget.”

Grote budgetten
Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) stelt
in een reactie dat de conclusies van Van Malderen
voorbarig zijn. De toekenningsprocedure voor
2018 is volgens hem nog niet afgerond. Hij bena-
drukt ook dat de investeringen in PAB sinds twee
jaar groter zijn dan ooit. “In 2017 was er 8,6 mil-
joen euro voor 228 extra budgetten. In 2018 is er
7,6 miljoen voor 200 extra budgetten. Ook in 2019
is een gelijksoortige extra investering voorzien.”
Zijn kabinet wijst ook naar het maandelijkse basis-
ondersteuningsbudget (BOB) van 300 euro dat
zevenduizend minderjarigen ontvangen in
afwachting van een PAB.

Ook Mirte ontvangt die 300 euro. “We houden
dat geld aan de kant om de vrijwilligers die met
haar mee naar school gaan, iets toe te stoppen.
Maar ver spring je daar niet mee. We steunen toch
vooral op het goede hart van veel mensen.”

Christine wil volgend jaar een nieuwe aanvraag
doen. “We hebben geen andere keuze. Mijn man
en ik zijn vijftigplus. Onze netwerk wordt steeds
kleiner.” Ze is sceptisch, dat ze dan wel in het vakje
“goedgekeurd” zal belanden. “Er wordt hier veel
gesproken over een inclusieve maatschappij, maar
in de praktijk zie je er weinig van, integendeel.”

‘Het lijkt wel een loterij’
Drie op de vier minderjarigen met dringende zorgvraag krijgen geen budget

► Christine Thijs probeert al jaren een persoonlijk assistentie-
budget voor haar dochter Mirte te krijgen, maar stoot telkens
op een afwijzing. © WOUTER VAN VOOREN


