
GRIP vzw staat voor Gelijke Rechten voor Iedere Per-
soon met een handicap. Als burgerrechtenbeweging 
streven wij naar gelijke rechten en kansen voor ie-
dere persoon. 

GRIP wil de samenleving en het beleid beïnvloeden 
om zo zelfbeschikking, evenwaardige behandeling 
en participatie in een inclusieve samenleving te re-
aliseren. 

GRIP vertrekt vanuit een vernieuwde visie op handi-
cap. De traditionele zorgreflex evolueert steeds meer 
naar een burgerschapsdenken. Mensen met een 
handicap willen behandeld worden als volwaardige 
burgers, met gelijke rechten en plichten. We willen 
gelijke kansen om deel te nemen aan alle domei-
nen van het maatschappelijk leven. Inclusie is geen 
kwestie van zorg, wel van gepaste ondersteuning.

GRIP helpt de overheid een inclusief beleid te voeren 
door beleidsvoorbereidend werk waarbij inzichten en 
kennis vanuit studiewerk gecombineerd worden met 
ervaringsdeskundigheid.

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon 
met een handicap 

Koningsstraat 136 – 1000 Brussel
Tel 02 214 27 60 – Fax 02 214 27 65

gripvzw.be

Contactpersoon 
Katrijn Ruts – katrijn@gripvzw.be
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De Vlaamse verkiezingen kunnen 

ons een stapje dichter brengen bij 

een inclusieve samenleving. Wij 

roepen de politieke partijen op 

om zich uit te spreken voor deze 

doelstelling, door de volgende 

beleidsvoorstellen op te nemen in 

hun partijprogramma en zich in te 

zetten voor de realisatie hiervan.
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1. Recht op ondersteuning op maat  
     en directe financiering 

Ondersteuning op maat is een randvoorwaarde voor personen met een 
handicap om hun leven uit te bouwen en kwaliteitsvol in te vullen en als 
volwaardige burgers te participeren aan de samenleving. Vlaanderen staat 
anno 2009 ver af van het realiseren van dit recht in de praktijk. Te weinig 
middelen voor ondersteuning en de lange wachtlijsten zijn hier gedeel-
telijk de oorzaak van. Logge en aanbodsgestuurde systemen, overbodige 
regelgeving en te weinig invloed van de persoon zelf op de organisatie van 
de ondersteuning zorgen voor inefficiënte besteding van de schaarse mid-
delen. GRIP roept algemeen de politieke partijen op om vanuit de regering 
meer middelen vrij te maken en de beschikbare middelen anders en ef-
ficiënter te besteden. 

BeleiDsVoorstellen 

Algemene uitvoering van het PGB-decreet. De nodige uitvoeringsbesluiten  >
voor de algemene invoering van een volwaardig persoonsgebonden budget 
voorbereiden en in voege laten treden tijdens de volgende legislatuur. Dit 
garanderen in het regeerakkoord. De tussentijdse evaluatie van het PGB-
experiment in september 2009 kan hierbij worden meegenomen. Belangrijke 
voorwaarden meenemen om met dit budget een ondersteuning op maat te 
realiseren, zoals een voldoende groot budget en een flexibele bestedings-
wijze. 

Directe financiering als keuzemogelijkheid implementeren op andere domei- >
nen: bijvoorbeeld de Vlaamse Ondersteuningspremie op vlak van werk aan 
de persoon zelf toekennen, een systeem PGB op vlak van onderwijs ontwik-
kelen,… 

Deregulering. Wegwerken van overbodige regelgeving die belemmerend  >
werkt voor het besteden van de budgetten in functie van ondersteuning op 
maat, die daardoor inefficiënt en duur is. 

2. Horizontaal beleid op vlak van ondersteuning

Mensen kunnen pas instaan voor hun eigen keuzes, het samenstellen en 
organiseren van hun ondersteuningspakket als de verschillende mogelijk-
heden gekend zijn. Op dit moment vinden mensen vaak moeilijk de weg 
naar de informatie die ze nodig hebben, welke informatie ze krijgen hangt 
af van met wie of welke organisatie ze in contact komen, en vaak houdt de 
informatie die men krijgt al een (gekleurd) advies in. 
Anderzijds moeten mensen ook voor verschillende tegemoetkomingen, 
subsidies, tickets bij verschillende deuren gaan aankloppen, verschillende 
procedures volgen, verschillende keren ingeschaald worden, etc. Afhan-
kelijk van vaardigheden en netwerk vinden mensen vrij goed hun weg of 
helemaal niet. 
Dit is niet alleen zeer ingewikkeld, ook enorm vermoeiend en voor som-
migen confronterend.
beide zaken wijzen op de nood aan een goed gecoördineerd horizontaal 
beleid op vlak van ondersteuning van mensen met een handicap. 

GRIP dringt aan op de al-
gemene uitvoering van het 
PGB-decreet.
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BeleiDsVoorstellen

Bundelen van informatie in een eenvormig overheidsloket. De informatie  >
wordt op een neutrale en toegankelijke manier ter beschikking gesteld van 
de persoon. 

Uitwerken van systeem van één kruispuntdossier waarbij de verschillende  >
gegevens over iemand gebundeld worden. Gegevens van inschalingen op een 
bepaald domein, aanvragen van hulpmiddelen,… zijn zaken die hierin passen. 
Al verzamelde informatie hoeft niet opnieuw gevraagd worden aan de per-
soon. De persoon kan het dossier te allen tijde inkijken en een eigen inbreng 
doen over de inhoud ervan. Horizontale coördinatie is noodzakelijk, bijvoor-
beeld voor het opvolgen van afstemming tussen beleidsdomeinen. 

3. antidiscriminatiewetgeving 

Dankzij de federale antidiscriminatiewetgeving kunnen gevallen van dis-
criminatie op federale bevoegdheidsdomeinen worden aangevochten. een 
nieuw decreet op Vlaams niveau geeft de kans om dit ook voor de Vlaamse 
bevoegdheden mogelijk te maken. In uitvoering van dit decreet gingen al 
vijf Vlaamse lokale meldpunten discriminatie van start die een bemidde-
lende rol kunnen opnemen.

BeleiDsVoorstellen 

Kiezen voor een stevige opvolging en coördinatie van de Vlaamse antidiscri- >
minatiewetgeving door de al bestaande expertise te valoriseren en het Cen-
trum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) in te 
stellen als onafhankelijke interfederale instelling. Dit orgaan de bevoegdheid 
geven over de bijstand van personen bij klachten rond discriminatie en het 
aanspannen van rechtszaken terzake. Binnen dit orgaan voldoende middelen 
en personeel voorzien voor de werking rond handicap. Men dient immers, re-
kening te houden met de vaak complexe materie en de nood aan verdiepend 
onderzoek naar verschillende handicapgerelateerde facetten binnen het 
dossier (bijv. aard en ernst van beperking/ ziekte, bepaling of een aanpassing 
al dan niet redelijk is, aanwezigheid van hulpmiddelen, context,…) 

Op Europees niveau de wetgeving inzake de bestrijding van discriminatie  >
m.b.t. goederen en diensten duurzaam verankeren, door een voortrekkersrol 
op te nemen in het totstandkomen van een toekomstige Europese Richtlijn. 
Het Belgisch voorzitterschap van de EU in 2010 aangrijpen om hier extra 
aandacht aan te geven. 

Inzetten op een basistoegankelijkheid van onze samenleving door het in- >
voeren van een Vlaams decreet m.b.t. toegankelijkheid. Hierbij niet enkel 
aandacht hebben voor de bouw van nieuwe infrastructuur. Voor bestaande 
infrastructuur normen vastleggen omtrent de gefaseerde aanpassing. Con-
trole- en sanctioneringsmogelijkheden inbouwen en toepassen. 

4. Inclusief beleid / gelijkekansenbeleid 

De nieuwe VN-Conventie voor de Rechten van Personen met een Handi-
cap biedt een kader voor het voeren van een inclusief beleid op alle be-
leidsdomeinen. een inclusief beleid is een beleid dat rekening houdt met 
de effecten op de inclusie van achtergestelde groepen zoals personen met 

GRIP vraagt een eenvormig 
overheidsloket en een kruis-
puntdossier

GRIP stelt voor: maak van 
het CGKR een interfederale 
instelling

GRIP dringt aan op een 
nieuw toegankelijkheids-
decreet
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een beperking. Algemeen pleit GRIP voor het inachtnemen van de geest 
van het Verdrag bij de uitvoering ervan, met name het respecteren van de 
gedachte van “full inclusion” (inclusie ten volle, inclusie voor iedereen). 

BeleiDsVoorstellen 

Een gelijkekansenbeleid dat inclusief beleid op alle domeinen stimuleert en  >
coördineert. Personen met een handicap hierin opnemen als volwaardige 
doelgroep. Het huidige gebruik van de open coördinatiemethode voortzet-
ten, krachtiger maken en uitbreiden naar de doelgroep personen met een 
handicap. In overeenstemming hiermee personen met een handicap als on-
derzoeksgroep opnemen in werkveld Steunpunt Gelijkekansenbeleid dat be-
leidsvoorbereidende studies uitvoert. 

Een systeem van inclusie-effectenanalyse ontwikkelen en implementeren.  >
Dit instrument is een hulp bij het uitvoeren van de VN-Conventie en bij het 
voorkomen van indirecte discriminatie door regelgeving van de overheid. Zo-
wel een inpassing van inclusie-effecten in de ambtelijke Reguleringsimpac-
tanalyse (RIA) als het uitbesteden van beleidsvoorbereidend onderzoek met 
oog op het voorbereiden van een decreet zijn mogelijkheden.

5. beleidsparticipatie 

Het opkomen voor de eigen rechten veronderstelt aanwezigheid in advies-
organen, commissies en raden van bestuur van verschillende overheden. 
Succesvolle praktijkvoorbeelden van structureel ingebedde en goed on-
dersteunde beleidsparticipatie (zoals de werking van het Gebruikersover-
leg Handicap en Arbeid) tonen aan dat dit ook voor de kwaliteit en efficiën-
tie van beleid een meerwaarde is. 
Algemeen pleit GRIP voor het betrekken van personen met een handicap 
en hun verenigingen en overlegstructuren op alle niveaus van de beleids-
cyclus. 

BeleiDsVoorstellen 

Op alle domeinen de structurele inbedding verzekeren van deelname van er- >
varingsdeskundigen en vertegenwoordigers van organisaties van personen 
met een handicap. De randvoorwaarden voor een succesvolle beleidsparti-
cipatie voorzien, met name een duidelijke erkenning en opdracht / mandaat, 
betoelaging die een degelijke ondersteuning toelaat en een volwaardig sta-
tuut voor vrijwilligers die aan beleidsorganen deelnemen, zodat zij tijd kun-
nen vrijmaken overdag en zich grondig kunnen voorbereiden. 

Als volwaardige partner meedenken betekent ook over alle agendapunten  >
van het adviesorgaan, de commissie, raad van bestuur,… op gelijke wijze 
kunnen meetellen en meestemmen. 

GRIP wil een gelijkekansen-
beleid met “personen met 
een handicap” als volwaar-
dige doelgroep

GRIP wil dat ervaringsdes-
kundigen als volwaardige 
partners kunnen meebeslis-
sen


