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Net zoals iedereen hebben personen met een
handicap rechten. Om dit te blijven verzekeren
stelden de Verenigde Naties (VN) een verdrag op
over de rechten van mensen met een handicap.
De VN keurden dit verdrag goed op 13 december
2006 en op 2 juli 2009 onderschreef ook België
dit verdrag.
Onlangs startte de senaat met de behandeling
van een voorstel om de basisrechten van personen met een handicap vast te leggen in de
Belgische grondwet, luidend als volgt: ‘Iedere
persoon met een handicap heeft, afhankelijk van
de aard en de ernst van zijn handicap, recht op
maatregelen die hem zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie
waarborgen.’
Dat de rechten van personen met een handicap
vaststaan in de grondwet, is zeker een goede
zaak. Hiermee geeft België het signaal dat het
alle burgers met een handicap ernstig neemt als
mens en hun rechten en vrijheden erkent. Toch
moeten we erover blijven waken dat deze inschrijving in de grondwet geen dode letter blijft.
In de praktijk krijgen mensen met een handicap
namelijk nog vaak te maken met discriminatie!
Geert Messiaen
Voorzitter LVPH

Liberale Vereniging van
Personen met een Handicap vzw

Groene lijn
te druk
bezet
Wachtte u ook al eens tevergeefs
op antwoord als u belde naar het
groene nummer 0800/987.99 van
de Directie-generaal Personen met
een handicap (DG Handicap)?
Dan zou vanaf nu de situatie
moeten verbeteren.

Via het groene nummer van de DG Handicap kunnen personen met een
handicap het call center 5 dagen op 7 gratis bereiken. Uit een onderzoek
blijkt nu dat het call center niet bereikbaar genoeg is. Slechts 23 % van de
oproepen kregen een antwoord en ook de wachttijden zijn zeer hoog.
Toen de DG Handicap het groen nummer lanceerde in maart 2010, was het
succes erg groot. Vroeger kreeg het call center 42.000 oproepen per maand,
maar met de lancering van het groene nummer steeg dit aantal tot 76.000.
Daarnaast steeg ook het aantal aanvragen en personen met een handicap.
Bovendien is de wetgeving heel complex, zodat veel mensen met vragen
blijven zitten over hun situatie.
Om de bereikbaarheid te verbeteren,
neemt het staatssecretariaat voor personen met een handicap een aantal
maatregelen. Zo krijgt het call center
10 nieuwe medewerkers. Dankzij opleidingen, oplossingen met informatica en een betere organisatie moet
de bereikbaarheid van het call center
over 2 jaar verdrievoudigen. Tegen
dan moet het call center 80 % van de
oproepen kunnen beantwoorden. 6 op
de 10 oproepen moeten binnen de 2,5
minuten een antwoord krijgen, dat is 3
keer meer dan nu.

Groene lijn: 0800/987.99
Van maandag tot vrijdag,
van 8u30 tot 13u.

Onbegrensd
aspect (verplaatsing, persoonlijke hygiene, communicatie, onderhoud woning,
enz.);
• een nieuw overzicht van de maatregelen waarop u aanspraak kunt maken op
basis van de erkenning van uw handicap ( bv. parkeerkaart, begeleiderskaart,
openbaar vervoer);
• de datum van het medisch onderzoek;
• de rechtsgronden staan niet meer vermeld.

WANNEER IS HET NUTTIG OM EEN NIEUWE AANVRAAG
TE DOEN VAN ERKENNING VAN DE HANDICAP?

Erkenning
van de
handicap
Als u een tegemoetkoming, een parkeerkaart of een attest wilt aanvragen, dan
moet uw handicap erkend zijn. Hiervoor
kunt u een aanvraag indienen bij de Directie-generaal Personen met een handicap
(DG Handicap). Erkent de DG Handicap uw
handicap, dan krijgt u een algemeen attest
erkenning van de handicap. Hierin staat
het resultaat van de evaluatie van uw handicap. Naast het attest krijgt u een begeleidende brief met meer uitleg. Met dit attest
kunt u sociale en/of ﬁscale voordelen aanvragen bij sommige instanties.
Meer informatie hierover vindt u terug op
http://handicap.fgov.be.

VERNIEUWD ATTEST
Sinds 11 maart 2013 is het algemeen attest
erkenning van de handicap vernieuwd. Het
is nu duidelijker en concreter.
In de begeleidende brief staat nu ook vermeld voor welke maatregel de DG Handicap het attest rechtstreeks elektronisch
bezorgt aan andere instellingen. Dit kan
bv. voor de verhoogde tussenkomst in de
gezondheidszorgen, het sociaal tarief voor
gas en elektriciteit of een abonnement
voor het openbaar vervoer.
In de brief staat ook vermeld of u voor
deze maatregel enkel erkend moet zijn als
persoon met een handicap of dat u ook effectief een tegemoetkoming moet krijgen.
Hieronder vindt u een overzicht van de
belangrijkste nieuwigheden in het attest
zelf:
• het aantal punten voor zelfredzaamheid,
maar ook het aantal punten per deel-

Administratieve vereenvoudiging
voor personen met een handicap
Als u een tegemoetkoming wilt aanvragen voor een handicap, dan moeten
u en uw huisarts verschillende formulieren invullen. Dikwijls vragen deze
formulieren dezelfde informatie, wat onnodig veel tijd in beslag neemt. Om
die reden worden de gegevens die de arts moet invullen vanaf nu verzameld
in een digitaal medisch dossier. Zo kan de overheid deze gegevens delen met
andere actoren. De vragenlijsten zijn ingekort zodat de arts zo weinig mogelijk vragen moet beantwoorden en hij het formulier digitaal kan opsturen. De
Ministerraad heeft dit project op 21 maart 2013 goedgekeurd. De komende
maanden zal het project worden uitgevoerd, eerst in de vorm van een pilootproject en daarna in veralgemeende toepassing.

Stel: de Directie-generaal Personen met
een handicap (DG Handicap) heeft 3
maanden geleden beslist dat u niet erkend
wordt als persoon met een handicap. Is
uw handicap sindsdien geëvolueerd? Dan
is het nuttig om een nieuwe aanvraag in
te dienen.

WANNEER HEEFT HET GEEN ZIN OM EEN NIEUWE
AANVRAAG IN TE DIENEN?
• Als u niet akkoord bent met de beslissing en uw eigen arts wil hiervoor argumenten uitschrijven. In dit geval is het
mogelijk dat de DG Personen met een
handicap het dossier heropent. Op die
manier is een procedure bij de arbeidsrechtbank niet nodig. De nieuwe beslissing zal bovendien met terugwerkende
kracht geldig zijn.
• Als het duidelijk is dat uw handicap niet
is geëvolueerd.
Opgelet: een nieuwe erkenning leidt niet
altijd tot een hogere tegemoetkoming.
Twijfelt u? Neem dan eerst contact op met
de DG Personen met een handicap.

Wat zijn de voordelen
van dit pilootproject?
• Tijdsbesparing voor aanvragers,
artsen, overheidsdiensten en ziekenfondsen.
• De aanvrager krijgt enkel documenten die hij zelf moet invullen.
• De snellere behandeling van het dossier van de aanvrager.
• Minder printen, kopiëren en scannen.
• Minder post- en verwerkingskosten.
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Parkeerkaarten voor personen met een handicap
Een jaar geleden voerde de Directie-generaal Personen met een handicap een nieuw type parkeerkaart in.
De bedoeling was de aanvragen te vereenvoudigen, te versnellen en het misbruik ervan te beperken.
Vroeger moest de aanvrager eerst een formulier invullen en dit naar de Directie-generaal Personen met
een handicap terugsturen, voorzien van een handtekening en een pasfoto. Sinds maart vorig jaar is dit
formulier afgeschaft. Sindsdien haalt de Directie-generaal zelf de pasfoto op uit het Rijksregister en moet u
enkel uw handtekening zetten als u de kaart ontvangt. Deze vereenvoudigde procedure heeft duidelijk zijn
vruchten afgeworpen. Als uw handicap al erkend is, duurt het gemiddeld 4 weken voor u de parkeerkaart
krijgt. Vroeger bedroeg de gemiddelde termijn 8-9 weken. Is uw handicap nog niet erkend, dan duurt het
gemiddeld vier maanden voor u de parkeerkaart krijgt. Vroeger bedroeg deze termijn 5-6 maanden.
Sinds vorig jaar is de parkeerkaart ook beter beschermd tegen misbruik. De kaart heeft nu een hologram
en een uniek serienummer. Hiermee kunnen de politiediensten nagaan of een kaart al dan niet geldig is.

Toegankelijk Vlaanderen
Een dagje erop uit, een avondje naar het theater of een weekje op vakantie? Het lijkt vanzelfsprekend,
maar voor heel wat mensen met een handicap vraagt dit veel voorbereiding. Om onaangename verrassingen te vermijden, is het belangrijk dat u vooraf betrouwbare informatie over de toegankelijkheid van gebouwen kunt raadplegen. De website van Toegankelijk Vlaanderen biedt hierover uitgebreide informatie.
Sinds eind maart is deze website vernieuwd en beschikt u als bezoeker over meer zoekmogelijkheden. Zo
kunt u snel informatie vinden, aangepast aan uw eigen beperking en behoeften. Wanneer de toegankelijkheid net iets minder is, krijgt u een gedetailleerde beschrijving met foto’s.
De databank en de vernieuwde methodiek om gebouwen door te lichten bieden nu ook aan eigenaars en
beheerders van gebouwen bijkomende voordelen. Na een screening van het gebouw ontvangt de eigenaar een gedetailleerd rapport en een actieplan op maat om de toegankelijkheid van zijn of haar gebouw
te verbeteren.
Neem snel een kijkje op www.toegankelijkvlaanderen.be of www.toevla.be.

Inclusieve kinderopvang
De Vlaamse overheid maakt een half miljoen euro vrij voor de inclusieve kinderopvang van kinderen met
een speciﬁeke zorgbehoefte. ‘Inclusief’ wil zeggen dat de opvang voorzien is voor alle kinderen, zowel
kinderen mét als kinderen zonder speciﬁeke zorgbehoefte. Net als andere kinderen willen ook kinderen
met een speciﬁeke zorgbehoefte immers spelen met vrienden en nieuwe dingen ontdekken.
Voor Kind en Gezin is het de bedoeling om op termijn van alle vergunde kinderopvang inclusieve kinderopvang te maken. Deze doelstelling komt voort uit Perspectief 2020, het nieuw ondersteuningsbeleid van
de Vlaamse overheid voor personen met een handicap. Met dit beleid wil de overheid personen met een
handicap zoveel mogelijk gewoon laten deelnemen aan de samenleving.

Personen met niet-aangeboren hersenletsel krijgen erkenning
Personen met een niet-aangeboren hersenletsel krijgen nu ofﬁcieel erkenning als persoon met een handicap. Iemand heeft een niet-aangeboren hersenletsel als die persoon een blijvend hersenletsel heeft opgelopen na een ongeval of ander trauma. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
heeft dit onlangs beslist. Zo krijgen deze personen ofﬁcieel recht op hulpmiddelen en op zorg.
Het VAPH informeert de sector van de gehandicaptenzorg hierover. In juni volgt een groot informatiemoment voor alle betrokkenen.
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Liberty

Blankenberge
Langestraat 55
8370 Blankenberge
Tel: 050/41.42.24
Fax: 050/43.29.99
vakcentliberty@scarlet.be
www.liberty-blankenberge.be

Liberty staat voor gastvrijheid, comfort en een gemoedelijke sfeer. Dit vakantiecentrum ligt in de
winkelstraten in het centrum van Blankenberge op amper
100 meter van het strand. De jachthavens, de pier, het casino
en het marktplein liggen in de onmiddellijke nabijheid. Ook het
treinstation en de tram- en bushalte zijn heel dichtbij. U mag
kwaliteitsvolle vakanties voor een zachte prijs verwachten.

Cosmopolite

Blankenberge
Notebaertstraat 2
8370 Blankenberge
Tel: 050/42.99.54
Fax: 050/42.58.62
cosmopolite@skynet.be
www.cosmopolite-blankenberge.be
De Cosmopolite ligt op de hoek van de Grote Markt van Blankenberge, op 5 minuten van de jachthavens, het strand en de
Zeedijk. Ook de winkel-wandelstraten bevinden zich in de onmiddellijke omgeving. Het vakantiecentrum biedt u een rustgevend
verblijf aan in het hartje van deze aangename badstad, waar
altijd wel iets te beleven valt.
Informatie over de toegankelijkheid

Informatie over de toegankelijkheid
U komt de Liberty binnen via een draaideur of een alternatieve
inkomdeur en via een afgeschuind drempeltje. De belangrijkste
ruimtes van de Liberty liggen op de benedenverdieping of zijn
bereikbaar met de lift. De doorgangen zijn voldoende breed.
De Liberty heeft een restaurant, dat u kunt bereiken via een dubbele deur van 80 cm per deurdeel. In het restaurant is voldoende
circulatieruimte en er zijn onderrijdbare tafels aanwezig. In het gemeenschappelijk toilet zijn beugels en extra opstelruimte voorzien.
De Liberty heeft 3 toegankelijke kamers voor personen met een
handicap en voorziet ook een toegankelijke badkamer met een
inrijdbare douche met zitje en beugels. Ook voor het toilet is er
extra ruimte voorzien en de wastafel is onderrijdbaar.

Als u de Cosmopolite
binnenkomt, kunt u
terecht aan een
onderrijdbare balie.
De belangrijkste
ruimtes liggen op de
benedenverdieping
of zijn bereikbaar
met de lift. De
doorgangen zijn
voldoende breed.
De Cosmopolite heeft een restaurant waarin onderrijdbare tafels
zijn voorzien. In het gemeenschappelijk toilet is voldoende
opstelruimte en zijn er beugels voorzien.
De Cosmopolite heeft 1 toegankelijke kamer voor personen met
een handicap en dit met aangepaste badkamer. Deze kamer
heeft 2 eenpersoonsbedden, waarvan 1 toegankelijk hoog-laag
bed. De badkamer heeft een inrijdbare douche met een zitje en
beugels. De kraan hangt op dezelfde wand als het zitje.
Er is ook een losse douchestoel zonder leuningen beschikbaar die
u kunt opstellen hoe u wilt. Het toilet heeft voldoende
opstelruimte en is voorzien van beugels. De wastafel is
onderrijdbaar.
Er zijn ook rolstoelen, een papegaai (bedheffer), een toiletstoel,
verpleging, kinesist of dokter beschikbaar op aanvraag.

