EEN INCLUSIEVE MAATSCHAPPIJ MET MEER RESPECT
VOOR PERSONEN MET EEN VISUELE HANDICAP
Memorandum van de Brailleliga
voor de Federale Overheid
Vanuit de Brailleliga willen we meedenken en
meewerken aan een inclusieve maatschappij waar
personen met een visuele handicap een volwaardige
plaats hebben. Er is echter nog veel werk voor de
boeg. Wij willen dan ook met aandrang vragen aan de
Federale Overheid om aandacht te hebben voor de
volgende punten :
1. DE NEGATIEVE GEVOLGEN VAN DE VERSNIPPERING
VAN DE BEVOEGDHEDEN TEGENGAAN

De bevoegdheid voor het gehandicaptenbeleid is verdeeld
over verschillende beleidsverantwoordelijken. In bepaalde
omstandigheden kan dit het de personen met een
handicap een heel stuk moeilijker maken.
Er moet dan ook een totaalaanpak komen voor personen
met een handicap, binnen een maatschappelijke en inclusieve benadering die dichter bij
de realiteit staat en beter afgestemd is op hun behoeften.
Vandaar de nood aan een coherent beleid en aan verbindingskanalen, niet alleen binnen
de Federale Regering, maar met alle beleidsniveaus, zowel op gemeenschaps-,
gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau.
2. IMPLEMENTATIE VAN DE VN-CONVENTIE INZAKE DE RECHTEN VAN PERSONEN MET
EEN HANDICAP

De VN-Conventie heeft tot doel personen met een handicap ten volle en op een
evenwaardige manier van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden te laten
genieten. België heeft dit Verslag geratificeerd, nu moet dit nog toegepast worden. Het is
dus essentieel dat deze conventie op alle beleidsniveaus en in alle domeinen van het
leven geïmplementeerd wordt. Om deze implementatie tot een goed einde te brengen is
een globale aanpak nodig.
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Op 12/07/11 werd beslist om aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding het mandaat toe te vertrouwen van het onafhankelijk mechanisme
zoals bedoeld in het artikel 33.2 van het VN-Verdrag. Dit is een belangrijke stap die lang
op zich liet wachten. Wij hopen dat deze instantie vanuit dit mandaat deze implementatie
zal kunnen bekrachtigen en bespoedigen.
Wij willen echter de nadruk blijven leggen op en vragen een blijvende aandacht voor de
principes van het artikel 33.3 van de Conventie, dat erin voorziet dat het maatschappelijk
middenveld – en in het bijzonder de personen met een handicap en de organisaties die ze
vertegenwoordigen – hierbij steeds zou betrokken worden en volop aan de opvolging
ervan kan deelnemen. “Nothing about us without us”.
3. HULP AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP OUDER DAN 65 JAAR
Ondanks de vergrijzing van de maatschappij is het
in België nog steeds mogelijk om “te laat” blind te
worden en onterecht uitgesloten te worden van
bepaalde overheidssteun (vb: ondersteuning bij de
aanschaf van een beeldschermloep of andere
technische hulpmiddelen) ... en dit enkel en alleen
op basis van het feit dat men ouder is dan 65 jaar
op het moment dat men de handicap krijgt! En als
er nu een handicap is die vaak op latere leeftijd
opduikt, is het wel het gezichtsverlies.
Uit eigen cijfers blijkt echter dat meer dan 65 % van de mensen die zich voor de eerste
keer tot de Brailleliga richten, ouder zijn dan 65 jaar en dat deze groep groeiende is.
En zelfs al gaat het hier over regionale competenties, de Brailleliga wil dat de federale
regering de interministeriële conferentie de opdracht geeft een werkgroep op te starten die
dient te zoeken naar oplossingen voor deze problematiek. Oudere personen met een
handicap dienen deze discriminatie niet langer te moeten ondergaan. Alles moet in het
werk gesteld worden opdat deze personen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving
kunnen blijven leven zonder afhankelijk te worden van hulp of zelfs uitgesloten te worden
uit de samenleving.
De toenemende vergrijzing zorgt voor een steeds groter wordende digitale kloof waarvoor
in het verleden reeds verschillende initiatieven werden opgestart. Vanuit de Brailleliga
willen we in dit kader specifieke aandacht vragen voor de groep van de ouderen met
visuele problemen. Beleidsmakers dienen te beseffen dat visuele problemen die gelinkt
zijn aan ouderdom, steeds talrijker worden. Ouderen met een visuele handicap dreigen
hier helemaal de boot te missen aangezien meerdere problematieken bij elkaar komen.
4. UITKERINGEN DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID (FODSZ)
VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Personen met een visuele handicap moeten vaak een echt hindernissenparkoers afleggen
om hun handicap medisch te laten erkennen.
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De medische expertises van blinde en slechtziende personen gebeuren niet altijd in
optimale omstandigheden.
De afwezigheid van een oogarts - toch het best bevoegd om de reële functionele
problemen en de zelfredzaamheid van de patiënt in te schatten – heeft vaak tot gevolg dat
de bekwaamheden overschat worden, wat de uitkering aanzienlijk vermindert.
Een sensibilisering van de artsen van de FOD Sociale Zekerheid zou hen toelaten over de
nodige middelen te beschikken om de problemen waarmee een visuele handicap gepaard
gaat, objectiever te beoordelen.
Een fundamentele hervorming van het uitkeringssysteem voor personen met een handicap
is nodig. De wetgeving is verouderd, ingewikkeld en niet meer aangepast aan de
problemen en de noden van personen met een handicap.
Deze hervorming zal minstens volgende aspecten moeten inhouden : het bedrag van de
inkomensvervangende tegemoetkoming, die lager is dan de armoedegrens, moet
verhoogd worden, de berekening van de integratietegemoetkoming mag geen rekening
meer houden met het inkomen van de partner noch van de arbeid, de
belastingverminderingen op de vervangingsinkomens (werkloosheid, pensioen, mutualiteit)
moeten verhoogd worden en het is noodzakelijk dat de tijd die nodig is voor de
afhandeling van de dossiers, nog meer ingekort wordt.
Ook al is er de laatste jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt inzake tewerkstelling, heel
wat personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
en willen werken, concretiseren hun professionele integratie niet omwille van beperkingen
gelinkt aan het systeem voor het toekennen en berekenen van de uitkeringen.
Soms terecht vrezen bepaalde personen met een handicap dat bij de medische
herevaluatie van de vermindering van hun vermogen tot het verdienen van een inkomen,
rekening gehouden wordt met het feit dat ze ooit een bezoldigde beroepsactiviteit hebben
uitgeoefend - ook al was dat slechts gedurende beperkte tijd – net alsof werken hun
handicap verminderd heeft!
5. TEWERKSTELLING BEVORDEREN
De principes van antidiscriminatie en gelijke
kansen op de arbeidsmarkt kunnen pas echt
doeltreffend zijn als ze gepaard gaan met globale
maatregelen inzake onderwijs, opleiding,
vervoer, toegankelijkheid van gebouwen.
Inzake tewerkstelling bij de Federale Overheid,
vraagt de Brailleliga dat de norm van 3 %
aanwerving van personen met een handicap
wordt nageleefd. De Brailleliga ondersteunt dan
ook het werk van de Begeleidingscommissie
voor de Aanwerving van Personen met een
Handicap (BCAPH). Deze commissie moet uiteraard kunnen beschikken over een
passend monitoringssysteem om haar missie ten volle te kunnen uitvoeren.
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Naast de compensatiepremies die worden toegekend door de regio's en de
gemeenschappen, moet de Federale Overheid stimulerende maatregelen nemen om de
tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen.
Meer specifiek wensen wij volgende elementen naar voor te brengen :
− De verenigingssector moet betrokken worden bij elke maatregel die de
tewerkstelling van personen met een handicap ondersteunt, en meer bepaald voor
wat betreft de sensibilisering van de verschillende actoren binnen de
ondernemingen (management, collega's, vakbonden, arbeidsgeneesheren, ...).
Vooroordelen vormen immers vaak nog een groter obstakel dan de handicap zelf.
− Het is noodzakelijk om te ijveren voor de vermindering van “inactiviteitsvallen”, in
het bijzonder op het gebied van de tegemoetkomingen voor personen met een
handicap.
− Het project ECV (Eerder Verworven Competenties) dient geëvalueerd en
gepromoot te worden als middel om het tekort aan diploma's op te vangen.
Het Fonds van 5 miljoen euro voor de tewerkstelling van personen met een handicap moet
vrijgemaakt worden en exclusief voor dit doel gebruikt worden. Uiteraard dient de
Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betrokken te worden bij
de toepassing en de evaluatie van deze maatregelen.
6. DE TOEGANKELIJKHEID VERBETEREN EN DE MOBILITEIT BEVORDEREN
Omgevingsobstakels kunnen soms een grotere hinderpaal zijn voor maatschappelijke
integratie dan de functionele beperkingen van de handicap zelf.
De Federale Overheid heeft op het gebied van toegankelijkheid een belangrijke rol te
vervullen, niet alleen op architecturaal vlak, maar ook voor wat betreft de dienstverlening
en de wijze waarop informatie de gehandicapte burgers bereikt.
Ondanks intenties en nieuwe wetgevingen blijven helaas nog zeer veel problemen
bestaan op dit gebied. Controles zijn daarom onvermijdelijk indien we de theorie in de
praktijk willen omzetten.
Bovendien zou de Overheid fabrikanten en operatoren
moeten aanzetten tot het toegankelijk maken van hun
producten volgens het “Universal Design” concept. Denken
we bijvoorbeeld aan touch screens die volop in opgang zijn,
maar helaas ontoegankelijk voor personen met een visuele
handicap. Personen met een handicap vormen momenteel
een onvoldoende grote markt om door fabrikanten en
operatoren als een economische prioritaire doelgroep te
worden beschouwd. Nochtans komt elke aanpassing,
uitgevoerd om het dagelijkse leven van een persoon met
een handicap te vergemakkelijken, meestal iedereen ten
goede.
Personen met een visuele handicap zijn grote gebruikers
van het openbaar vervoer. Om die reden dient de NMBS
niet enkel de toegankelijkheid van haar stations te voorzien,
maar ook de toegankelijkheid van haar diensten (loketten,
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website, online verkoop van vervoersbewijzen, ...). Dit laatste wordt zeer belangrijk indien
men de klanten meer en meer duwt in de richting van online-verkoop voor de aankoop van
ticketten.
Voor wat de aangepaste dienstverlening betreft: deze dient als dusdanig georganiseerd te
worden dat personen met een handicap het openbaar vervoer kunnen gebruiken zoals
iedereen dat doet.
Tot slot vraagt de Brailleliga aan de Federale Overheid om er over te waken dat ook het
beheerscontract van Bpost voorziet in de toegankelijkheid van de postkantoren.
Brailleliga – augustus 2011

DE BRAILLELIGA IN EEN OOGOPSLAG :
Doelstelling:Blinde en slechtziende personen gedurende hun hele leven helpen hun
zelfstandigheid, integratie en ontplooiing te bevorderen.
Oprichting: 1922.
Aantal geholpen personen in 2010: 12.692.
Diensten: sociale hulp, psychologische steun, aanleren van technieken die de
zelfstandigheid bevorderen (verplaatsingen, geleidehonden, braille, koken, ...), informatie
en raadgeving bij het verwerven van aangepast materiaal, beroepsopleiding en
tewerkstelling, aangepaste spelotheek, vrijetijdsactiviteiten, …
Vestigingen: Actief in het hele land, sociale zetel te Brussel en lokale huizen te
Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Charleroi, Jambes, Libramont en Luik. En binnenkort
ook in Leuven en Ath.
Personeel: 113 medewerkers et 397 vrijwilligers.
Financiële bronnen (2010): Giften en legaten (56,4%), tombola (6,7%), inkomsten uit onze
activiteiten (12,8%), subsidies (24,1%).
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