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Onze referenties: 2015-01-13-OME 

Uw correspondent: Olivier Magritte 
  

Betreft: UNCRPD – Alternatief verslag van het BDF en aanbevelingen van het 
Comité voor de rechten van personen met een handicap 

  

Geachte mevrouw  

Geachte heer  

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) heeft in 2012, 2013 en 2014 
fundamenteel werk verricht met als resultaat het alternatief verslag ter 

aanvulling van het officiële verslag van België over de uitvoering van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

Het alternatief verslag geeft enerzijds de stand van zaken van de werkelijke 
levenssituatie van personen met een handicap in ons land en anderzijds een 
reeks aanbevelingen met het oog op een meer inclusieve maatschappij. 

Dit verslag werd officieel overhandigd aan het VN-Comité voor de rechten van 
personen met een handicap. Het was een bron van informatie voor de leden 

van het Comité tijdens de Constructieve dialoog met de Belgische Staat op 18 
en 19 september 2014.  

De Constructieve dialoog werd gevolgd door de publicatie van een reeks 

aanbevelingen van het Comité aan de Belgische Staat. Door het volgen van die 
aanbevelingen kan België verdergaan in de implementatie van het Verdrag.  

De volgende evaluatie van de situatie zal in augustus 2019 starten. 
Ondertussen moet ieder beleidsniveau zorgen voor de verwezenlijking van de 
aanbevelingen en beleidslijnen en acties uitwerken ten voordele van de inclusie 

van alle personen met een handicap.  

De 18 verenigingen die lid zijn van het BDF1 en de 4 adviesraden2 die actief 

meegewerkt hebben aan het alternatief verslag zijn van mening dat het 
alternatief verslag van het BDF en de aanbevelingen van het Comité heel 

belangrijke instrumenten voor uw opdracht als bemiddelaar kunnen vormen : 
De gemeente is immers bij uitstek de plaats waar mensen leven en wonen. 

                                                 
1 http://bdf.belgium.be/nl/bdf/members.html 
2 http://bdf.belgium.be/nl/partners/representative_organs.html 
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Ook kan de inhoud van het Verdrag en van de teksten die eruit voortvloeien 
als argumentatie dienen bij beslissingen en subsidieaanvragen. 

Daarom verzoeken de vermelde verenigingen en adviesraden u op de volgende 
website kennis te nemen van het alternatief BDF-verslag: 

http://bdf.belgium.be/nl/Themes/UNCRPD/belgian_ratification/Rapport_alternatif_BDF.html 

U kunt ook de aanbevelingen van het Comité lezen via deze link : 

http://bdf.belgium.be/nl/themes/human_rights/uncrpd/belgian_ratification/recommandations_onu.html  

Voor alle vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het BDF. 

Met de meeste hoogachting  

 

 
Gisèle MARLIERE Pierre GYSELINCK 

Algemeen secretaris Voorzitter 
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