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Mijnheer de Eerste Minister, 

 
Zoals de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) reeds aanhaalde in 

het  memorandum  dat  u  in  2011  ontving,  vormen  de  tegemoetkomingen   in  België  een 

noodzakelijke bron van inkomsten voor talrijke personen met een handicap. Deze 

tegemoetkomingen zijn residuair en worden slechts na een inkomensonderzoek  toegekend, de 

huidige bedragen liggen onder de armoedegrens.  Bijgevolg kan gesteld worden dat een zeer 

aanzienlijk deel van deze bevolkingsgroep in een toestand van armoede en onzekerheid leeft. 

 
De handicap  en het ontbreken  van een primaire  toegang  tot een hele reeks  goederen  en 

diensten brengen aanzienlijke meerkosten voor de persoon met een handicap met zich mee, 

zeker in vergelijking met andere burgers. De persoon is in wezen het slachtoffer van zijn of 

haar handicap. De financieel-economische  crisis heeft een hele reeks beleidsprogramma's  ter 

ondersteuning   van  de  zwaksten   afgeremd,   zelfs  teruggeschroefd.   Ondertussen   laat  de 

maatschappij het na om de meest fundamentele behoeften en rechten van personen met een 

handicap te integreren in haar beleidslijnen. 

 
Zo worden de personen met een handicap en hun naasten slachtoffer van een drievoudige 

discriminatie: hun handicap zelf, hun materiële, maatschappelijke, economische en culturele 

omgeving die niet aan hun behoeften is aangepast en tot slot nog de crisis. Dit is een grondig 

onrechtvaardige situatie, een staat met een sociale reputatie onwaardig. 

 
De NHRPH is zich bewust van de context van de economische crisis en van de noodzakelijkheid 

maatregelen te nemen om de begrotingsdoelstellingen  te halen en weet dat dit een moeilijke 

opgave is. 

 
De NHRPH wil er echter op aandringen dat het absoluut noodzakelijk is om alles in het werk te 

stellen zodat de besparingsmaatregelen  die zullen moeten worden genomen de armsten, die 
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een  inkomen  hebben  dat  onder  de  armoedegrens  ligt,  zoals  de  gerechtigden  op  een 

tegemoetkoming voor personen met een handicap, niet treffen. 
 
 

De NHRPH dankt u en alle regeringsleden  voor de aandacht  die aan deze brief zal worden 

geschonken. 

 
Met de meeste hoogachting, 

 

 
 

Namens de NHRPH 

 

 
 
 

Jokke ROMBAUTS 

Voorzitter 
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