MANIFEST PERSOONSGEBONDEN BUDGET
Recht op een ondersteuningsbudget voor iedere persoon met een handicap
Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen heeft op 3 maart 2011 het maatschappelijk
debat over het PGB geopend. Via dit manifest willen wij onze stem laten horen en onze
verwachtingen overbrengen.

Wat is directe financiering?
Directe financiering is een financieringsvorm waarbij de subsidies rechtstreeks
naar de persoon gaan en niet naar de aanbieders van ondersteuning. De
rechthebbende krijgt een individueel budget op maat op zijn of haar rekening
en kan hiermee de ondersteuning die nodig is, bekostigen.

Negen jaar wachten op PGB
Het decreet persoonsgebonden budget of PGB-decreet (2001) kwam voort uit
de emancipatiestrijd van personen met een handicap. Tot op vandaag kan
echter maar een kleine groep mensen men een handicap werken met een PGB,
binnen een beperkt experiment.

Wij willen gelijke rechten en gelijke kansen
Wij willen volwaardige burgers zijn en gelijke rechten en gelijke kansen hebben om
ten volle te participeren aan de samenleving. Wij willen zelf ons leven bepalen en
eigen keuzes maken. Het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een
Handicap steunt ons hierin. België ratificeerde dit verdrag op 2 juli 2009.

Wij willen zelf onze ondersteuning sturen
Zonder de juiste ondersteuning zijn gelijke kansen vaak een illusie. Vanuit het
principe van redelijke aanpassing hebben wij recht op ondersteuning en op de sturing
van deze ondersteuning.
Wij willen zelf kunnen bepalen wie ons ondersteunt, waar, wanneer, voor welke taken
en op welke manier.

Directe financiering vergroot onze autonomie
Directe financiering is een krachtig instrument voor meer autonomie, zelfbeschikking
en kwaliteit van bestaan. Door het geld zelf in handen te krijgen en te beheren,
behouden wij maximale controle en inspraak over de besteding ervan.
Wij vinden dat iedere persoon met een handicap, ongeacht de aard of de zwaarte van
de beperking en ongeacht de leeftijd, het recht moet hebben om via directe
financiering zijn of haar ondersteuning zelf te organiseren.

Nu werk maken van een werkbaar PGB!
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We beseffen dat werken met een budget voor velen van ons een uitdaging zal zijn.
Maar we vinden dat wij alle kansen moeten krijgen om met vallen en opstaan onze
weg hierin te vinden. Het PGB van de toekomst is daarom niet gelijk welk PGB!


Iedere persoon met een handicap, ongeacht de aard en de zwaarte van zijn of
haar ondersteuningsnood, moet kunnen kiezen voor een PGB in cash. Ook
werkgeverschap moet mogelijk zijn.



De individuele budgetten moeten hoog genoeg zijn om aan onze
ondersteuningsvragen tegemoet te komen.



De aanwezigheid van een persoonlijk netwerk mag de budgetten niet doen dalen.
Ons netwerk moet niet nog meer onder druk komen te staan maar daarentegen
juist ondersteund worden.



Er moet voldoende flexibiliteit in besteding zijn met inbegrip van betaalde
mantelzorg. Naar kostprijs moeten dit onderling evenwaardige alternatieven zijn.



Ieder van ons die onafhankelijke ondersteuning nodig heeft bij het beheer of de
besteding van het budget, moet hiertoe de toegang hebben. Wij willen zelf
kunnen kiezen wie die ondersteuning voor ons opneemt.

We vragen van de overheid dat ze dringend werk maakt van een werkbaar PGB en
uitvoeringsbesluiten maakt voor het PGB-decreet. We vragen van de overheid op
korte termijn een plan dat de stapsgewijze uitvoering garandeert.

Niets over ons zonder ons!
Wij willen dat het debat niet over onze hoofden gevoerd wordt, maar in nauwe
afstemming met ons en onze organisaties.

Dit Manifest dateert van 14 maart 2011 en wordt op 15 juni 2012 reeds onderschreven door de
volgende organisaties van personen met een handicap:
Absoluut, ALS-liga, Anna Timmerman, Debra-Belgium, En…eN Netwerkgroep Nijlen, European
Coalition for Community Living, European Network on Independent Living, Federatie van
Vlaamse Dovenorganisaties, Fokus op Emancipatie, Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met
een handicap, Gezin en Handicap, GOVAG, HAZO, Inclusie Vlaanderen, Katholieke Vereniging
Gehandicapten, Kenniscentrum Mantelzorg, Liberale Vereniging van Personen met een
Handicap, Marjan, MS-Liga Vlaanderen, Onafhankelijk Leven, Onze Nieuwe Toekomst, Ouders
voor Inclusie, Persephone, Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking, Vereniging
personen met een handicap, Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus, Vlaams
Patiëntenplatform, Vlaamse Reumaliga, Werkgroep Vorming en Aktie
… en volgende andere organisaties:
Ado-Icarus, De Ploeg, Gezinsbond, Liga voor Mensenrechten, OpMaat, Rondpunt
Andere organisaties die willen ondertekenen kunnen contact opnemen met:
Katrijn Ruts, Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) vzw, Koningsstraat
136, 1000 Brussel, 02/ 214.27.61, katrijn@gripvzw.be, www.gripvzw.be
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