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Wie zijn wij?
Wij zijn mensen met een handicap én de mensen die ons omringen. Dit zijn onze familie,
vrienden, vertrouwenspersonen, hulpverleners en verzorgers. Personen met een handicap
zijn mensen met langdurige fysieke, verstandelijke, communicatieve of zintuiglijke
beperkingen. Door verschillende drempels in de maatschappij is het daarom moeilijk om
volledig en op dezelfde manier als anderen aan de samenleving deel te nemen. Die drempels
zorgen voor de handicap.

Met hoeveel zijn wij?
Wij zijn geen kleine groep. In Europa zijn er 80 miljoen mensen met een handicap. Dat is
ongeveer 15% van de bevolking. In Vlaanderen én Brussel zijn we met meer dan één miljoen.
Je kan mensen met een handicap ontmoeten in alle leeftijdsgroepen en in alle lagen van de
bevolking.
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Wat moet u weten over onze situatie?
-

We leven in een ontoegankelijke samenleving. De helft van personen met een handicap
doen nooit mee met een cultureel of sportief evenement. Veel mensen zijn nog nooit
naar de bioscoop, bibliotheek, restaurant of theater geweest.

-

Velen van ons leven in voorzieningen omdat het niet anders kan. Aangepaste
ondersteuning zoals we zelf willen bestaat voor veel mensen niet.

-

Kinderen met een handicap hebben niet dezelfde kansen op onderwijs in de eigen
omgeving. Ook in het hoger onderwijs zitten minder mensen met een handicap.

-

Wij leven meestal van een uitkering. Wanneer we toch werken, verdienen we vaak
minder dan mensen zonder handicap.

-

Wij vinden heel moeilijk werk.

-

We krijgen vaak te maken met discriminatie en vooroordelen. Velen van ons worden
uitgesloten en zijn eenzaam.

-

Onze rechten worden beperkt.

Leven met een handicap, een kwestie van mensenrechten.
Het VN-verdrag erkent de rechten van alle personen met een handicap. Die rechten zijn niet
nieuw. Ze gaan over verschillende zaken in ons leven. Het verdrag wil deze basisrechten
beschermen en verbeteren.
Het verdrag maakt duidelijk dat er nog altijd geen gelijkheid is in
onze maatschappij. België en Vlaanderen ondertekenden dit
nochtans en beloofden naar dit verdrag te werken. In 2009 ging
het verdrag in werking. De oplossing is het uitbouwen van een
inclusieve samenleving. Zo kan iedereen deelnemen aan de
samenleving. Zonder drempels. Dit is niet eenvoudig. De
overheid moet hiervoor aan het werk.
In dit memorandum geven wij als organisatie van personen met een handicap enkele
werkpunten mee voor het beleid. Zo kan de samenleving toegankelijk en inclusief worden
voor personen met een handicap.
U kan het volledige verdrag raadplegen via onze website: www.kvg.be
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Wat verwachten wij van u op Europees vlak?
-

Maak een einde aan uitsluiting van mensen vanwege hun handicap. Keur hiervoor een
Europese antidiscriminatie-richtlijn goed.

-

Zorg dat personen met een handicap zich kenbaar kunnen maken met een kaart.
Zo kunnen zij eenvoudig in heel de EU beroep doen op dienstverlening en eventuele
kortingen.

-

Als passagier heb je bepaalde rechten. Dit moet ook zo zijn voor personen met een
handicap.

-

Zorg dat iedereen een verzekering kan betalen.

Wat verwachten wij van u op federaal vlak?
-

Geef iedere persoon met een handicap een inkomen boven de armoedegrens.

-

Veel mensen met een handicap stellen hun doktersbezoek uit omdat ze er geen geld
voor hebben. Maak de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

-

Zorg voor inclusieve en betaalbare verzekeringen voor iedereen. Verzekeraars moeten
verplicht motiveren waarom ze bepaalde beslissingen nemen.

-

Zorg voor concrete doelen qua toegankelijkheid voor de NMBS (treinen). Volg dit
streng op.

-

Stel richtlijnen op voor de toegankelijkheid van gebouwen en van informatie.
Zorg dat mensen zich aan deze regels houden.

-

Werken zorgt voor inclusie. Moedig personen met een handicap aan om te gaan
werken. Moedig bedrijven aan om mensen met een handicap aan te nemen. Wees als
overheid het voorbeeld. Neem zelf mensen aan met een handicap. Investeer in de
sociale economie en schakel hen zelf in bij eigen opdrachten.

-

Maak justitie toegankelijk: gebouwen, informatie, …
Zorg voor betaalbare rechtsondersteuning.
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Wat verwachten wij van u op Vlaams vlak?

-

Iedereen heeft recht op ondersteuning op maat, zoals hij dit zelf wil. Breid daarom het
aanbod van gespecialiseerde opvangstructuren uit. Zorg ook voor een flexibel
ondersteuningsaanbod voor thuis. Zo kunnen mensen zelf kiezen welke ondersteuning
ze willen.

-

Richt een adviesstructuur op waar mensen met een handicap hun stem kunnen laten
horen in het beleid.

-

Werken zorgt voor inclusie. Moedig personen met een handicap aan om te gaan
werken. Moedig bedrijven aan om mensen met een handicap aan te nemen. Wees als
overheid het voorbeeld. Neem zelf mensen aan met een handicap. Investeer in de
sociale economie en schakel hen zelf in bij eigen opdrachten.

-

Investeer in 1 duidelijk loket waar mensen een hulpmiddel kunnen aanvragen.
Handicapspecifieke hulpmiddelen moeten nog steeds bij het VAPH aangevraagd
worden.

-

Zorg voor inclusief, toegankelijk en goed onderwijs. Ondersteun scholen die kinderen
met een handicap inschrijven. Straf scholen die dit niet doen. Zij discrimineren!

-

Stel richtlijnen op voor de toegankelijkheid van gebouwen en van informatie. Zorg dat
mensen zich aan deze regels houden.

-

Schaf de reservatieplicht op trams en bussen van De Lijn af. Je moet een tram of bus
kunnen nemen, wanneer je het wil. Dat kan je geen 24 uur op voorhand zeggen. Zorg
voor toegankelijke voertuigen én haltes. Zo kan iedereen mee van begin tot einde.

-

Musea, theaters, horeca, evenementen… moeten toegankelijk zijn zodat personen met
een handicap hier ook van kunnen genieten.

-

Voorzie ondertiteling van het Journaal op de website.

-

Help projecten in de arme landen wanneer zij ook positief zijn voor personen met een
handicap daar. Kijk dit eerst na.
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