
Mededeling ter attentie van het Comité van experts 

Geachte dames en heren, 
Geachte leden van het Comité, 
 

GRIP, het Belgian Disability Forum vzw (BDF) en het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum (het Centrum) danken u voor de mogelijkheid die hen 

wordt geboden om zich tijdens deze "Formal briefing" tot u te richten. Omwille 

van de kosten konden zij niet vanaf het begin van deze week in Genève 

aanwezig zijn.  

Als vertegenwoordig(st)er van de International Disability Alliance, heb ik de eer 

om de verklaring voor te lezen die zij samen voor u hebben geschreven.  

Het BDF en GRIP enerzijds en het Centrum als onafhankelijke instantie 

anderzijds, hebben veel tijd en inspanningen gestopt in de opmaak van hun, 

respectievelijk, alternatieve verslagen en parallel verslag betreffende de 

uitvoering van het VN-verdrag in België. 

België heeft zeker en vast werk gemaakt van de uitvoering van het Verdrag, 

maar er is nog een groot onevenwicht tussen alles waarin de Belgische 

regelgeving voorziet en de manier waarop die regelgeving concreet wordt 

toegepast op het terrein.  

Bovendien vinden de organisaties die deze verklaring hebben ondertekend dat de 

principes van het Verdrag nog onvoldoende ingang hebben gevonden in de 

verschillende domeinen van de Belgische maatschappij. 

De drie organisaties die deze verklaring hebben ondertekend, hebben de 

volgende algemene opmerkingen: 

 er bestaat geen globaal plan ter omkadering van de uitvoering van het 

verdrag 

 er zijn weinig beleidsinitiatieven waarbij handicap in aanmerking kan 

worden genomen als transversaal thema 

 het juridisch kader waarborgt niet voor alle personen met een handicap 

het recht op ondersteuning op elk niveau 

Concreet stemt de realiteit waarin personen met een handicap in België leven 

niet overeen met wat de Staat naar voor brengt in zijn verslagen. 

De situatie van personen met een handicap in België werd uitgebreid toegelicht 

in de alternatieve verslagen van GRIP en het BDF en in het parallel verslag van 

het Interfederaal Gelijkekansencentrum die u werden voorgelegd in april 2014. 

Met het oog op de "constructieve dialoog" wensen de drie organisaties het 

Comité te wijzen op een aantal elementen uit deze verslagen:  

 De noodzaak om de representatieve organisaties van personen met een 

handicap te betrekken bij het besluitvormingsproces voor alle maatregelen 

die een impact hebben de levenssituatie van personen met een handicap 

 Het gebrek aan bruikbare statistische gegevens 



 Het gebrek aan diversifiëring in het aanbod van diensten aan personen 

met een handicap die noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen leven in 

de maatschappij 

 Het gebrek aan officiële informatie- en sensibiliseringsinitatieven met 

betrekking tot het Verdrag en de uitvoering ervan  

 Het gebrek aan oplossingen die de zelfredzaamheid en de integratie van 

alle personen met een handicap bevorderen 

 De trage invoering van een inclusief onderwijssysteem 

 Het feit dat de recente wet betreffende de rechtsbekwaamheid niet in 

overeenstemming is met het Verdrag, waarbij wel benadrukt dient te 

worden dat deze nieuwe wet een grote stap in de goede richting is ten 

opzichte van de vroegere situatie 

 De bekommernissen met betrekking tot de concrete uitvoering van de 

wetgevingen inzake rechtsbekwaamheid en internering  

 Het gebrek aan concrete oplossingen op het vlak van de toegang tot 

tewerkstelling 

 Het gebrek aan planning op het vlak van toegankelijkheid, in het bijzonder 

wat de bestaande bebouwing betreft 

Al deze elementen zullen u synthetisch en aan de hand van voorbeelden worden 

voorgesteld tijdens het "Side Event" dat plaatsvindt op donderdag 18/09, van 

13.45 uur tot 14.45 uur. 

Om af te sluiten, onderstrepen de organisaties die deze verklaring hebben 

ondertekend dat zij ten volle bereid zijn mee te werken aan constructieve 

initiatieven. Het doel van hun bijdragen is een licht te werpen op de concrete 

situatie waarin personen met een handicap leven in België.  

Zij willen dat de Belgische overheden zich bij de uitvoering van hun opdrachten 

ten volle bewust zijn van de moeilijkheden waarmee personen met een handicap 

worden geconfronteerd. 

De drie organisaties danken u voor de aandacht die u bij het formuleren van uw 

algemene opmerkingen zult schenken aan de alternatieve verslagen en het 

parallel verslag.  

Zij hebben samengewerkt om zich met één stem tot u te kunnen richten. Zij 

hopen tot een gelijkaardige dialoog te kunnen komen met de Belgische 

overheden, zodat snel werk kan worden gemaakt van de volledige uitvoering van 

het Verdrag in België. 


