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Belgian Disability Forum – Activiteitenverslag 2015 

1. Inleiding 

Het doel van dit activiteitenverslag is een betrouwbaar beeld te geven van 

de manier waarop het Belgian Disability Forum vzw (BDF) in 2015 zijn 
taken heeft vervuld. 

Het verslag gaat niet te gedetailleerd in op alles wat in 2015 is 
verwezenlijkt. De raad van bestuur wil benadrukken dat er heel veel werk 
is en dat het secretariaat maar een beperkt aantal personeelsleden telt.  

Het jaar 2015 was het jaar van een "terugkeer naar het normale" wat de 
werkkracht van het secretariaat betreft. Toch moesten we er rekening 

mee houden dat we de gecumuleerde achterstand van de 3 vorige jaren 
moesten inhalen en dat we het personeel de kans moesten bieden 

opgespaarde overuren op te nemen, vooral met het oog op de afwerking 
van het alternatief verslag.  

In het actieplan 2015 werd zo goed mogelijk rekening gehouden met deze 

realiteiten, door de actie van het BDF nieuw leven in te blazen, wetende 
dat het nog nodig zou zijn de actie toe te spitsen op een aantal prioritaire 

doelstellingen. 

De raad van bestuur wil het secretariaat nogmaals danken voor de 
behaalde resultaten dankzij de enthousiaste inzet.  

Wat de gevolgde thema's betreft, heeft het BDF in 2015 een belangrijke 
kentering doorgemaakt. Dat was voorzien. Na 3 jaar die sterk toegespitst 

waren op de opstelling van het alternatief verslag van het BDF over de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap van de VN, heeft het BDF zich dit jaar toegelegd op het 

gebruik van de aanbevelingen van het Comité van de rechten van 
personen met een handicap bij de ontwikkeling van beleidslijnen die een 

invloed hebben op het leven van personen met een handicap. 

2. VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD) 

a) Verspreiding en communicatie 

Het hele jaar 2015 heeft het BDF elke gelegenheid aangegrepen om de 
politieke besluitvormers te melden dat ze bij hun besluitvorming rekening 

moesten houden met de inhoud van het UNCRPD. Dit aspect is een 
"leitmotiv" geworden in alle schriftelijke documenten van het BDF. 

Het doel om een ontmoeting te hebben met elke federale minister of 
staatssecretaris met een bevoegdheid die van belang is voor personen 
met een handicap, werd gehaald. Dit gebeurde in combinatie met de 
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geplande ontmoetingen door de Nationale Hoge Raad voor Personen met 
een Handicap (NHRPH).  

Zo konden de vertegenwoordigers van het BDF, zij aan zij met de 
vertegenwoordigers van de NHRPH, de nadruk leggen op de noodzaak van 

de tenuitvoerlegging van het UNCRPD en in het bijzonder van de 
raadpleging van de structuren die personen met een handicap 
vertegenwoordigen (Reco 8) voor elk dossier dat een implicatie heeft voor 

personen met een handicap tijdens ontmoetingen met:  

 Mevrouw de staatssecretaris voor Personen met een beperking 

(Elke Sleurs), op 14 januari 2015 en 04 juni 2015. Tijdens deze 
ontmoetingen werd vooral de nadruk gelegd op: 

o het problematische gebruik van de term ‘beperking’ in het 

Nederlands: die term is niet neutraal genoeg. De term 
‘handicap’ moet de voorkeur genieten.  

o de betrokkenheid van de NHRPH van bij het begin van de 
besprekingen: akkoord van de staatssecretaris en beslissing 
van de ministerraad van 27 maart 2015 over de invoering 

van een aanspreekpunt handicap en de invoering van 
handistreaming in de federale kabinetten en besturen 

o de oprichting van adviesraden op alle niveaus van 
gewestelijke en communautaire overheden (Reco 9): dit is 

niet de bevoegdheid van de staatssecretaris, maar ze heeft 
beloofd haar ambtgenoten hiervoor te sensibiliseren. 

o de verzameling van statistische gegevens en de invoering 

van indicatoren (Reco 43): akkoord van de staatssecretaris 

o de activering en de tewerkstelling van personen met een 

handicap 

o de mobiliteitskaart, een dossier waarvoor de staatssecretaris 
haar steun heeft beloofd 

 De minister van Werk (Kris Peters), op 4 februari 2015. Tijdens 
deze ontmoeting werd vooral de nadruk gelegd op: 

o aanbevelingen 38 en 37 die het Comité voor de rechten van 
personen met een handicap aan België heeft gedaan en die 
concrete vorm moeten krijgen in dossiers zoals tewerkstelling 

in de privésector 

o de beroepsintegratie na een arbeidsongeschiktheid, het 

begrip "geschikt werk"  

o het dossier van de "sociale voordelen" die worden toegekend 
om de meerkosten in verband met de handicap te 

compenseren… 

 De minister van Sociale Zaken (Maggie De Block), op 6/2/2015. 

Tijdens deze ontmoeting werd vooral de nadruk gelegd op: 
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o het begrip Handistreaming 

o de toegang tot gezondheidszorgen voor iedereen 

o het observatorium voor chronische ziekten 

o het uitkomen van het medisch model (Reco 7) 

De minister bevestigde: 

o haar aandacht voor niet-discriminatie en de mensenrechten  

o dat ze nadacht over hoe ze de NHRPH kan betrekken bij het 

gezondheidsonderzoek en bij het Observatorium van 
chronische ziekten  

o de verbetering van de toegang tot gezondheidszorgen 

o dat haar kabinet zou worden vertegenwoordigd bij plenaire 
vergaderingen van de NHRPH waarop punten met betrekking 

tot haar bevoegdheden worden besproken 

 Het kabinet van de Eerste minister, op 2 maart 2015. De 

ontmoeting besloeg een zeer ruim veld. We zullen in het bijzonder 
ingaan op de volgende aspecten: 

o de naleving van de bepalingen van de UNCRPD 

o de noodzaak om een actieplan met betrekking tot 
handicap op te stellen: aanbeveling 5 van het Comité voor de 

rechten van personen met een handicap (Reco 5) 

o de zeer strikte scheiding van de functies: de politieke functie 

van de premier, de adviserende rol van de vereniging en de 
noodzaak om tot overleg te komen 

o het belang van het proces van Handistreaming 

o het wetgevende proces dat bezig is over de situatie van de 
mantelzorgers 

o het belang van de sensibilisering om de deelname van 
personen met een handicap aan de maatschappij te 
bevorderen (Reco 18) 

o de inzet van de statistieken voor een realistische aanpak van 
de realiteiten van de handicap (Reco 43) 

 Het kabinet van de minister van Mobiliteit, op 16 maart 2015. 
Tijdens deze ontmoeting werd vooral de nadruk gelegd op: 

o het verkrijgen van een belofte betreffende de verkorting van 

de ”reserveringstijd” bij verplaatsingen met de trein waarbij 
de aanwezigheid van een assistent vereist is 

o de dringende noodzaak om de mobiliteitskaart (InclEUsiv 
Card) te ontwikkelen 
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o de noodzaak om rekening te houden met handicap van bij de 
opstelling van lastenboeken bij de lancering van 

overheidsopdrachten 

De vertegenwoordigers van de minister stonden dan weer 

helemaal niet open voor de argumenten die hen ertoe moesten 
brengen de regelgeving op de toepassing van de boordtarieven 
aan te passen. Deze argumenten waren nochtans systematisch 

gebaseerd op de beginselen van de UNCRPD. Concreet moesten 
de deelnemers aan deze vergadering vaststellen dat hun 

gesprekspartners helemaal geen voeling hadden met de realiteit 
van personen met een handicap… 

 De minister van Justitie (Koen Geens): 15 april 2015. Tijdens deze 

ontmoeting werd vooral de nadruk gelegd op: 

o de problematiek van de internering van personen met een 

handicap in psychiatrische afdelingen van gevangenissen 

o de juridische bescherming (Reco 24) 

o het rekening houden met de realiteit van personen met een 

handicap in alle dossiers die door Justitie worden behandeld 

o de toegankelijkheid van de gerechtsgebouwen (Reco 22) 

 De minister van Sociale Integratie (Willy Borsus): 5 mei 2015 
Tijdens deze ontmoeting werd vooral de nadruk gelegd op: 

o het belang van de koppeling van het werk tussen het kabinet 
sociale integratie en het kabinet van de staatssecretaris voor 
Personen met een beperking 

o de noodzaak om de armoededrempel op te trekken 

De minister heeft zich ertoe verbonden bijzondere aandacht te 

besteden aan de adviserende functie 

 De minister van Pensioenen (Daniel Bacquelaine): 20 mei 2015. 
Tijdens deze ontmoeting werd vooral de nadruk gelegd op: 

o het belang van de adviserende functie  

o de neutraliteit van de eindeloopbaanregelingen voor 

personen met een handicap op de berekening van hun 
pensioen  

o het vrij lage pensioenbedrag en de armoedesituatie waarmee 

veel personen met een handicap worden geconfronteerd 
doordat hun loopbaan is onderbroken door ziekte of handicap 

De vertegenwoordiger van de minister heeft zich ertoe 
verbonden een beroep te doen op de deskundigheid van de 
NHRPH in het dwingende kader van het regeerakkoord. Hij heeft 
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zich ertoe verbonden rekening te houden met de aangehaalde 
uitdagingen bij de definitie van het regime van "punten" 

 De minister van Financiën (Johan Van Overtveldt): 11/12/2015. 
Tijdens deze ontmoeting werd vooral de nadruk gelegd op: 

o de btw-fiscaliteit op het werk van advocaten 

o de btw-fiscaliteit op toestellen voor slechtzienden werd 
aangehaald 

o de minister heeft geluisterd naar de argumenten en gaat 
deze punten bespreken met zijn werkgroep 

 Het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken (Jan 
Jambon): de ontmoeting is aangevraagd, maar heeft nog niet 
plaatsgevonden 

 De minister van Ambtenarenzaken (Steven Vandeput): een 
ontmoeting is aangevraagd, maar heeft nog niet plaatsgevonden 

Deze vergaderingen zijn zeer nuttig gebleken, zowel wat de inhoud als 
wat de positionering betreft. Het was de eerste keer dat de 
vertegenwoordigers systematisch een aanzienlijk aantal ministers zagen in 

"bilaterale" ontmoetingen.  

De vergaderingen waren goed voorbereid  volgens de bevoegdheid van de 

vertegenwoordigers van de NHRPH en het BDF, maar ook naar de inhoud 
van het UNCRPD, het alternatief verslag van het BDF en de aanbevelingen 

van het Comité voor de rechten van personen met een handicap. Telkens 
werd een en ander in perspectief geplaatst met het regeringsakkoord 
enerzijds en de nota's van het algemene beleid van elke minister 

anderzijds. 

Hierbij werd een zeer concrete stand van zaken gegeven van de 

belangrijkste dossiers voor personen met een handicap. Hierbij kon ook 
de ernst van de vertegenwoordigers van personen met een handicap 
worden aangetoond en het belang om structureel te werken met de 

opgerichte adviesraad en met de officiële vertegenwoordiger van België 
binnen het EDF, met name respectievelijk de NHRPH en het BDF.  

Deze aspecten werden teruggekaatst tijdens vergaderingen van het 
Platform van adviesraden (zie titel 7).  

Parallel met de ontmoetingen met de federale ministers vroeg het BDF 

ontmoetingen met de parlementaire vergaderingen om te waarborgen dat 
de parlementaire controle zo doeltreffend mogelijk zal zijn.  

Zo was er op 3 juli 2015 een ontmoeting tussen een delegatie van het 
BDF en Philippe Courard, voorzitter van het Parlement van de Federatie 
Wallonië-Brussel. Deze ontmoetingen hebben tot de volgende conclusies 

geleid: 
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 wat de oprichting van een adviesraad betreft, zal de heer Courard 
het project dragen als voorzitter van de PS-fractie en zal hij in die 

zin de minister-president aanschrijven 

 het opzetten van een handicapplan wordt voorgesteld als de 

belangrijkste bestaansreden van de oprichting van de adviesraad 

 het aspect "inclusie" wordt versterkt in de besprekingen betreffende 
levenslang leren 

 de toegankelijkheid van de site van het Parlement van de Franse 
Gemeenschap zal in de toekomst bijzondere aandacht krijgen 

Zo ook heeft een delegatie van het BDF Karl-Heinz Lambertz ontmoet, 
voorzitter van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap, op 17 
september 2015. De heer Lambertz legde de nadruk op de volgende 

zaken:  

 het feit dat de tenuitvoerlegging van het UNCRPD een hoge 

prioriteit heeft. Op dit vlak heeft de Duitstalige Gemeenschap haar 
actieplan handicap uitgewerkt, evenwel zonder tijdschema 

 het belang van de transversale aanpak zonder ontkenningen, 

zonder dit evenwel absoluut te maken: uit ervaring blijkt dat 
specifieke maatregelen in bepaalde situaties nodig blijven: 

"iedereen moet alles doen en uiteindelijk doet niemand iets" 

 wat de oprichting van een echte adviesraad voor personen met een 

handicap betreft, heeft hij zijn ontevredenheid uitgedrukt met de 
aanbeveling van het Comité voor de rechten van personen met een 
handicap die het Kleines Forum niet erkent, terwijl dit volgens hem 

zijn functie goed vervult 

Helaas was het, ondanks de inspanningen van het secretariaat, niet 

mogelijk een datum vast te leggen voor een ontmoeting met de andere 
voorzitters van de vergadering. André Antoine, voorzitter van het Waalse 
parlement, heeft wel een belofte gedaan voor 2016. 

b) Conferentie van de staten 

De voorzitter van het BDF, Pierre Gyselinck, en de voorzitter van de 

NHRPH, Gisèle Marlière, stelden het Belgische maatschappelijke 
middenveld voor tijdens de Conferentie van de staten die de UNCRPD 

hebben ondertekend. 

Het BDF heeft deelgenomen aan de voorafgaande vergadering van 
Coormulti1 op 7 mei 2015 die de interventie van België op deze 

conferentie moest voorbereiden. Het heeft meegewerkt aan de opstelling 

                                                 
1
 Coormulti: coördinatievergadering georganiseerd door de diensten van de FOD 

Buitenlandse Zaken in het kader van de deelname van België aan internationale 

conferenties. De bevoegde administraties van de deelstaten zijn erop 

uitgenodigd. In het kader van het UNCRPD neemt het maatschappelijke 

middenveld deel aan sommige vergaderingen van Coormulti. 
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van de verklaring die het hoofd van de officiële Belgische delegatie tijdens 
de openingszitting heeft voorgelezen.  

De verklaring van België had betrekking op de volgende aspecten: 

 de verslaglegging en de voorstelling bij het Comité van de 

rechten van personen met een handicap 

 het belang van de alternatieve verslagen 

 armoede bij personen met een handicap 

 het belang van de statistische gegevens en van een 

gemeenschappelijke definitie van handicap 

De wijzigingen die het BDF voorstelde, zijn allemaal verwerkt. Hierdoor 
konden het BDF en de NHRPH de inhoud van de officiële verklaring van 

België ondertekenen.  

De kosten die met deze deelname gepaard gingen, werden gedragen door 

de staatssecretaris voor Personen met een beperking. Door dit te doen, 
leefde ze het voorschrift van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
de rechten van personen met een handicap na. 

c) Bezoek van de Mensenrechtencommissaris 

Op 14 september 2015 had het BDF een ontmoeting met de 

Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, de heer Nils 
Muížnieks, in het kader van zijn vijfdaagse bezoek aan België. 

Tijdens deze ontmoeting kon het BDF in detail uitleggen op welke 
domeinen personen met een handicap niet van dezelfde mensenrechten 
kunnen genieten als de andere Belgen. 

Zo werd onder meer het volgende benadrukt:  
 de problemen met betrekking tot de uitvoering van de nieuwe wet 

op de juridische bescherming 
 de traagheid waarmee de Gemeenschappen hun onderwijssysteem 

naar een echt inclusief onderwijs laten evolueren 

 de problemen die optreden in de huisvesting, waar het gebrek aan 
diensten een rem is op de uitwerking van alternatieven voor een 

instelling 
 de bijzonder precaire situatie inzake internering en vooral inzake 

noodsituaties in de psychiatrische afdelingen van gevangenissen 

De Commissaris moet zijn bemerkingen overmaken aan de Belgische 
staat. 

d) Ontmoeting met buitenlandse delegaties 

Ook in 2015 kon het BDF bezoekers uit andere landen ontvangen en 

met hen van gedachten wisselen over het alternatief verslag of een 
deel ervan. 
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1. Patrick Gohet, adjunct van de Verdediger van de rechten, 

belast met de strijd tegen discriminatie en de bevordering van 
gelijkheid: 27/05/2015 

Tijdens deze ontmoeting heeft het BDF uitleg gekregen over 
de procedures voor tenuitvoerlegging van de niet-

discriminerende richtlijnen in Frankrijk. 

Het BDF heeft op zijn beurt uitgelegd wat het heeft gedaan 

inzake de tenuitvoerlegging van artikel 33 van het UNCRPD en 
inzake het alternatief verslag. Er werd ook gesproken over het 

probleem van de opvang van Franse personen met een 
handicap in de Belgische instellingen en scholen. De heer 

Gohet heeft bevestigd dat dit dossier de komende maanden 
een van de aandachtspunten van de Verdediger zou zijn. 

 
2. SOSTE, Finse Nationale Raad: 1/06/2015 

SOSTE, de Finse federatie voor sociale zaken en gezondheid, 

bracht een driedaags bezoek aan Brussel om haar leden een 
concreet beeld te geven van de werking van de Europese 

instellingen. De delegatie bestond uit 25 deelnemers, allemaal 
kaderleden van een instelling die lid is van de federatie, 

waaronder organisaties van personen met een handicap. 

Ze maakte van de gelegenheid gebruik om het BDF te 

ontmoeten. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: de 
organisatie van de vertegenwoordiging van personen met een 

handicap, de tenuitvoerlegging van het UNCRPD en de 
financieringswijze van de vereniging.  

In dit verband is het belangrijk te zien dat SOSTE wordt 
gefinancierd door de Finse loterij en beschikt over een 

jaarlijks budget van 6 miljoen EUR, waarmee ze meer dan 50 
mensen kan tewerkstellen. 

3. Andrew Denton, Australisch journalist: 24/07/2015 

Andrew Denton is een "vedettejournalist" in Australië die 
reportages maakt over spraakmakende onderwerpen uit de 

nationale politieke actualiteit. In de zomer van 2015 had hij in 
Europa een reeks gesprekken in het kader van het debat over 

de invoering van een euthanasiewet in zijn land.  

Uiteraard waren Nederland en België zijn belangrijkste doelen. 

Bij zijn ontmoeting met het BDF was hij vooral geïnteresseerd 
in de mate waarin een euthanasiewet een potentieel gevaar 

vormt voor personen met een handicap.  

Het BDF heeft hem uitgelegd wat de Belgische wet inhoudt en 

wat de grenzen van de toepassing ervan zijn. Het heeft zich 
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beperkt tot de grenzen van wat is bepaald in het kader van de 

verdediging van zijn alternatief verslag: de euthanasiewet 
werd besproken en gestemd in het kader van een 

democratische procedure. Wanneer de voorzorgen in het 
kader van de wet strikt worden nageleefd, is er geen enkele 

reden waarom personen met een handicap in het bijzonder 
gevaar zouden lopen door de euthanasiewet.  

Integendeel: een duidelijk wettelijk kader vormt een 
onmiskenbaar voordeel. 

4. Mevrouw Tekeli (Turkije): 16/09/2015 
Mevrouw Didem Tekeli is projectcoördinator bij de Turkse 

vereniging Human Rights in Mental Health. 
Tijdens deze ontmoeting werd er gesproken over de 

organisatie van de vertegenwoordiging van personen met een 
handicap in België, de financiering ervan, het werk dat is 

uitgevoerd om te komen tot de opstelling en de verdediging 

van het UNCRPD-verslag, de ontwikkelingen rond artikel 12 
van de UNCRPD met betrekking tot rechtspersoonlijkheid. 

Mevrouw Tekeli van haar kant had het over de problemen met 
de evolutie van de zorg voor mensen met mentale problemen 

in Turkije: de zorg blijft hoofdzakelijk rusten op de familie. 

Mevrouw Tekeli heeft contact opgenomen met de NVHVG om 

het thema verder uit te diepen. 

5. Noorse federatie van organisaties van personen met een 

handicap (FFO): 12/11/2015 

De delegatie van de FFO bestond uit 7 personen. Ze was 

vooral geïnteresseerd in de methodologie van het BDF om zijn 
alternatief verslag op te stellen, in die mate zelfs dat de FFO 

nu zelf is begonnen met de opstelling van een alternatief 
verslag over de tenuitvoerlegging van het UNCRPD door 

Noorwegen. 

Er is een belangrijk verschil aan het licht gekomen: het 
Comité voor de rechten van personen met een handicap heeft 

de alternatieve verslagen voortaan beperkt tot maximaal 40 
pagina's, terwijl er geen grenzen waren toen het BDF zijn 

alternatief verslag opstelde. Dit zorgt voor een heel andere 
aanpak en beperkt zeer sterk de mogelijkheid om verslag te 

doen van de dagelijkse realiteit. 
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e) Andere acties in het kader van verdragen inzake 
"mensenrechten" 

Het onderzoek naar de nationale vordering van de verdragen betreffende 

de "mensenrechten" gebeurt met verschillende snelheden. Velen snijden 
kwesties aan die van belang zijn voor personen met een handicap. Dankzij 
de opstelling van zijn alternatief verslag over de tenuitvoerlegging van het 

UNCRPD beschikt het BDF over een basisinstrument waarmee het op 
doeltreffende manier verslagen kan opstellen over de andere verdragen 

inzake mensenrechten. 

1. Bijdrage van het BDF in het kader van het Universeel Periodiek 
Onderzoek (Universal Periodic Review - UPR) 

In 2015 heeft het BDF bij de VN een "bijdrage" aan het Universeel 
Periodiek Onderzoek ingediend. Om de 4 of 5 jaar wordt de vooruitgang 

die België op het vlak van mensenrechten heeft geboekt, door alle VN-
lidstaten geanalyseerd.  

Aangezien het onderzoek van België is voorzien voor 20 januari 2016, 

werden de bijdragen van het maatschappelijke middenveld verwacht 
tegen 20 juni 2015.  

De bijdrage van het BDF had betrekking op de volgende aspecten:  

 de problemen in verband met de transversaliteit in het kader van 
het federale België 

 het onderwijs 

 de tewerkstelling 

 het levensniveau 

 de toegankelijkheid van openbaar vervoer en openbare gebouwen 

Op basis van de bijdragen werd het BDF door UPR info2 uitgenodigd om 

deel te nemen aan de presessie die ze op 15 december organiseerde. 
Thérèse Kempeneers is naar Genève gegaan om de bijdrage van het BDF 

aan de VN-lidstaten voor te stellen: ze kreeg de gelegenheid om de 
werkelijkheid van een handicap in België uit te leggen aan een panel van 
een twintigtal diplomaten.  

Naar aanleiding van de uitwisselingen tussen deze diplomaten en de 
Belgische delegatie bij het UPR van 20 januari 2016 zullen er 

aanbevelingen aan de Belgische staat worden gedaan. Het BDF hoopt dat 
bepaalde aspecten van zijn bijdrage als basis zullen dienen voor de 

opstelling van een specifieke aanbeveling met betrekking tot de situatie 
van personen met een handicap. 

2. Europees sociaal handvest van de Raad van Europa 

Het Europees sociaal handvest is geen instrument van de Verenigde 
Naties. Het is een instrument van de Raad van Europa.  

                                                 
2  UPR Info: http://www.upr-info.org  

http://www.upr-info.org/
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Toch zijn de inhoud en het evaluatieproces ervan sterk gelijkend. Zo kon 
het BDF zich baseren op de inhoud van zijn alternatief verslag over het 

UNCRPD om zijn alternatief verslag over het Europees handvest voor te 
bereiden. 

Het voorbereidend werk van dit verslag werd in het tweede semester van 
2015 uitgevoerd door het secretariaat en voor advies ingediend bij alle 
leden van het BDF en bij de verschillende federale en regionale 

adviesraden. Het alternatief verslag zal eind februari 2016 worden 
overgemaakt aan de Raad van Europa, na verwerking van de 

opmerkingen van de leden-organisaties van het BDF. 

3. De opvolging van de conventie op Europees niveau 

2015 was toegespitst op de afronding van het alternatief verslag van het 

EDF over de tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap op Europees niveau. 

Het secretariaat van het EDF heeft dit werk tot een goed einde gebracht. 

Globaal gezien is het BDF tevreden met de inhoud van dit alternatief 
verslag. 

Hetzelfde kan niet worden gezegd van de methodologie. De RvB van het 
BDF betreurde de werkwijze waarbij niet alle leden-organisaties van het 
EDF konden tussenkomen in elke stap van het redactieproces. Dit aspect 

is uitgelegd onder de titel "Deelname aan de instanties van het EDF", 
want het heeft een invloed op andere dossiers. 

De inhoud van het alternatief verslag van het EDF werd afgerond eind 
december 2014. Het jaar 2015 stond dan ook in het teken van de 
publicatie ervan, de definitie van de List of issues en de verdediging 

hiervan voor het VN-Comité voor de Rechten van personen met een 
handicap, in Genève. 

1) Publicatie 

Wat de publicatie van het alternatief verslag van het EDF betreft, ging het 

alleen om de technische conclusie van het werk dat in het jaar 2014 was 
uitgevoerd. Het verslag werd in maart 2015 overgemaakt aan het 
secretariaat van de VN. Het is beschikbaar in het Engels en in formaat 

"easy to read"3. 

2) Antwoord op de List of issues  

De List of issues is een document dat is opgesteld door het Comité voor 
de Rechten van personen met een handicap. De Europese Commissie was 

uitgenodigd om erop te antwoorden en het maatschappelijk middenveld 
kon erop reageren. Deze lijst en de ontvangen antwoorden hebben tot 
doel de deskundigen te oriënteren in hun lezing van het officiële verslag 

en de alternatieve verslagen.  

                                                 
3
 http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=34244  

http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=34244
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De antwoorden op de List of issues werden voorbereid door het 
secretariaat van het EDF, met name tijdens vergaderingen met de 

Europese ngo's die lid zijn van de "ngo"-pijler van het EDF. De lijst werd 
vervolgens goedgekeurd door het Uitvoerend Comité van het EDF en 

daarna voorgelegd aan de leden-organisaties van het EDF. 

Dit aspect in het proces was beperkt tot een periode van enkele dagen: 
van 10/06/2015 tot 19/06/2015. Toch verwachtte het Expertencomité de 

antwoorden van het maatschappelijk middenveld tegen eind juli… Het EDF 
had haar leden dan ook een meer redelijke termijn kunnen geven om de 

voorgestelde antwoorden te bestuderen. Deze beperkte periode maakte 
het de facto onmogelijk de leden-organisaties van het BDF echt te 
raadplegen. Het was dan ook de raad van bestuur die verzoeken tot - 

kleine - amendementen heeft ingediend op basis van het voorbereidende 
werk van het secretariaat. 

Er werd rekening gehouden met de amendementen die het BDF heeft 
ingediend en ze zijn grotendeels in de eindversie opgenomen. 

Uiteindelijk heeft het EDF, na protest van het BDF, een bijkomende 

antwoordtijd toegekend van… 5 dagen, wat in de praktijk niets opleverde. 
De RvB vestigde de aandacht van het uitvoerend comité uitdrukkelijk op 

het feit dat het niet normaal was dat de nationale raden niet waren 
uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking over de opstelling van 

deze List of issues. 

3) Revisieproces 

Het revisieproces (Review process) is het ogenblik waarop de staat, in dit 

geval de Europese Commissie, door het Comité voor de rechten van 
personen met een handicap wordt gehoord. Bij deze gelegenheid hebben 

de VN-experts een hele reeks vragen gesteld aan de delegatie van de 
Europese Commissie.  

Het maatschappelijk middenveld had niet echt de mogelijkheid om in deze 
oefening tussen te komen, behalve dan via een verklaring van tien 
minuten bij het begin van de zitting. 

De nationale raden hadden niet echt iets te zeggen in deze fase van het 
proces en de RvB van het BDF heeft beslist geen tijd en geld te investeren 

om hiervoor naar Genève te gaan.  

Al bij al is het revisieproces in de ogen van het EDF uiterst positief 
verlopen.  

Het revisieproces werd afgesloten met de overhandiging aan de Europese 
Commissie van de conclusies van het Expertencomité. Deze conclusies 

waren vergezeld van een reeks aanbevelingen4. De Commissie is 
uitgenodigd hierop concreet te antwoorden in haar beleidslijnen en acties. 
Door dit te doen zal ze de reële tenuitvoerlegging van de Conventie op het 

niveau van de Europese Unie doeltreffender maken. 

                                                 
4
 recommendations from the UN CRPD Committee 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
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4. Vrij verkeer en toegankelijkheid in Europa 

Het vrije verkeer van goederen en personen is een van de basisprincipes 
van de Europese constructie. Al vele jaren besteedt het BDF hier 

bijzondere aandacht aan. 

Het jaar 2015 zal misschien wel het kantelpunt blijken te zijn inzake 
toegankelijkheid en mobiliteit van personen met een handicap in Europa. 

Bij de ontmoeting tussen het EDF, het BDF en Europees commissaris 
Marianne Thyssen verbond deze laatste zich ertoe spoed te zetten achter 

de uitwerking European Accessibility Acten de Europese mobiliteitskaart 
(InclEUsiv card). Het initiatief Access City Award daarentegen lijkt elk jaar 
verder aan kracht te verliezen… 

a) Mobiliteitskaart 

Het jaar 2015 is vruchtbaar gebleken wat betreft het dossier van de 

mobiliteitskaart die door het BDF op Europees niveau werd ingevoerd en 
opgelegd.  

Bij de ontmoeting tussen het EDF, het BDF en commissaris Thyssen 
verbond deze laatste zich ertoe dit dossier concreet vooruit te helpen.  

De Commissie heeft daarop een oproep tot inschrijvingen voor een bedrag 

van 1.550.000 EUR gelanceerd om de deelnemende lidstaten te 
ondersteunen bij de lanceringsfase van de Europese kaart.  

Meer concreet moest de Europese financiering bijdragen tot de oprichting 
van gegevensbanken en nationale internetplatformen die nodig zijn voor 
de uitwerking van de kaart. Deze oproep tot inschrijvingen moest eind 

september zijn afgesloten. 

8 Europese landen van de mogelijke 17 (het moest gaan om een van de 

lidstaten van de Unie die hadden deelgenomen aan de werkgroep van het 
project over de opstelling van de Europese invaliditeitskaart) hebben op 
de oproep geantwoord. Het spreekt voor zich dat de betrokkenheid van 

België niet van bij het begin was gewonnen: de 8 regeringen van het 
federale België moesten namelijk akkoord gaan en hun eigen technische 

en financiële verantwoordelijkheden opnemen. Er was ook een akkoord 
tussen de regeringen nodig om de integratie van het voorbereidende werk 

en de uitwisseling van de nodige gegevens te verzekeren. Tot slot werd 
België gekozen uit de begunstigde lidstaten. 

Het BDF was tevreden dat zijn inspanningen op die manier werden 

beloond. Het zal erop toezien dat de adviesraden betrokken zijn bij de 
verschillende stadia van de tenuitvoerlegging van de kaart. 

Uiteraard was het beter geweest dat alle lidstaten bij dit project betrokken 
waren, maar het belangrijkste is dat deze eerste concrete stap is gezet. 
De concrete voorbereidingsfase van de kaart is inmiddels begonnen. 

De Europese Commissie streeft naar een actieve voorbereiding vanaf 
2015 zodat het systeem eind 2016 operationeel is. 
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De uitdaging is aanzienlijk en valt voortaan onder de operationele 
bevoegdheid, die buiten het BDF ligt. Het zal dit dossier dat het op 

Europees niveau heeft ingevoerd evenwel zeer aandachtig blijven 
opvolgen. Het zal erop toezien dat het binnen de hoge prioriteiten van het 

EDF blijft, met als doelstelling dat zoveel mogelijk landen zich de 
komende jaren bij het proces aansluiten.  

b) EU Accessibility Act 

Al jaren spreekt men over de lancering door de Europese Commissie van 
een wetgevende Europese rechtshandeling over toegankelijkheid (EU 

Accessibility Act). In april, tijdens de ontmoeting EDF – BDF – Marianne 
Thyssen, beloofde deze laatste de concrete uitwerking ervan vóór eind 

2015.  

Op 3 december, de symbolische datum van de internationale dag van 
personen met een handicap, was het zover: de Europese Commissie 

diende haar ontwerp van richtlijn voor een rechtshandeling over 
toegankelijkheid in. 

De indiening van het ontwerp ging gepaard met een raadplegingsperiode 
van het maatschappelijk middenveld van twee maanden, te kort omdat 
ook de feestdagen in die periode vielen. Maar toch. Het BDF heeft dan een 

raadpleging van haar leden opgestart die op 20 januari 2016 wordt 
afgesloten.  

c) Coördinatie van de Belgische jury van "Access.City Award" 

Voor het zesde jaar op rij heeft het BDF de coördinatie op zich genomen 

van de Belgische jury van de wedstrijd Access.City Award (ACA), een 
initiatief van de Europese Commissie in samenwerking met het EDF. 

Dit jaar was nochtans in een heel andere optiek begonnen voor het BDF. 

Gezien de relatieve interesse die de grote Belgische steden hadden 
getoond om aan deze wedstrijd deel te nemen, had de RvB van het BDF 

aan zijn secretariaat gevraagd het EDF te vragen of het wel nuttig was om 
de komende jaren nog tijd en energie te blijven investeren in de 
coördinatie van dit evaluatieproces.  

Het EDF heeft zelfs een evaluatieproces gelanceerd dat aan de Europese 
Commissie werd voorgelegd. Bij de medewerking hieraan had het BDF de 

volgende problemen benadrukt: 

 oproep tot samenstelling van de jury gelanceerd eind juni, een 

weinig gunstige periode voor een dergelijk proces 

 vraag rechtstreeks verstuurd door het secretariaat van ACA naar de 
juryleden van het vorige jaar, wat het proces van samenstelling van 

een evenwichtige jury nog bemoeilijkte 

 "bodem"-grootte van de steden vastgelegd op minstens 50.000 

inwoners, wat het aantal mogelijke kandidaatsteden voor de 
"kleine" landen sterk beperkt 
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De Europese Commissie heeft een grond voor niet-ontvankelijkheid 
verstuurd betreffende de minimale grootte van de kandidaat-steden en 

aangezien het communicatiebedrijf geen organisatorische oplossing heeft 
aangebracht, heeft het BDF per koerier betekend dat het de coördinatie 

van ACA in 2015 niet langer op zich wilde nemen. 

Als antwoord op de dringende en herhaalde vragen van het EDF en op 
basis van een uitdrukkelijke belofte van de Europese Commissie om het 

proces van aanstelling van de juryleden te verbeteren, heeft het BDF 
uiteindelijk toch aanvaard deze taak opnieuw op zich te nemen.  

Voor het vierde jaar op rij daalde het aantal Belgische kandidaat-steden: 
er bleven er nog maar twee over, La Louvière en Luik. 

De steden Luik en La Louvière werden door de Belgische jury 

genomineerd voor deelname op Europees niveau. Ze hebben op dit niveau 
geen prijs gewonnen. 

De laureaten van 2015 waren:  

 Eerste prijs: Milaan 

 Tweede prijs: Wiesbaden 

 Derde prijs: Toulouse 

 Prijs voor toegang tot werk: Vaasa (Finland)  

5. Deelname aan de instanties van het EDF 

In de loop van 2015 heeft het BDF verder zijn verantwoordelijkheden 

opgenomen binnen de instanties van het EDF.  

a) Een regelmatig werk 

Op elke vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering 
hebben de vertegenwoordigers van het BDF en in het bijzonder Gisèle 

Marlière, zijn vertegenwoordiger bij de RvB van het EDF, met overtuiging 
de posities verdedigd die collectief binnen de raad van bestuur van het 
BDF waren voorbereid.  

Zo hebben vertegenwoordigers van het BDF deelgenomen aan de RvB van 
het EDF die werden gehouden in Jürmala (Letland) op 21 en 22 februari 

2015 en in Brussel op 31 oktober en 1 november 2015. Ze hebben ook 
deelgenomen aan de algemene vergadering van het EDF die op 30 en 31 

mei 2015 in Warschau werd gehouden.  

Door zijn regelmatige, constructieve en bewust kritische werk (in de 
goede zin van het woord) is het BDF een van de nationale raden waarvan 

de stem binnen het EDF wordt gehoord. 

b) Ontmoetingen met commissaris Thyssen 

Een van de functies die de nationale raden kunnen (of moeten) spelen, is 
het vergemakkelijken van de contacten tussen het EDF en de Europese 

commissarissen. Hier kon het BDF zijn goede diensten aanbieden door 
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twee ontmoetingen met commissaris Thyssen te regelen in de loop van 
2015. 

De eerste ontmoeting vond plaats bij de Europese Commissie op 20 april 
2015. Het BDF was er vertegenwoordigd door zijn voorzitter en zijn 

secretaris-generaal. 

De inhoud van de toespraken was voorbereid door de secretariaten van 
het BDF en het EDF. Het doel was de belofte te verkrijgen van concrete 

vooruitgang in een aantal dossiers en niet zozeer de "grote principes" te 
herhalen: 

 Tenuitvoerlegging van het UNCRPD. Mevrouw Thyssen heeft zich 
hiertoe geëngageerd. 

 Het dossier European accessibility act ("Europese rechtshandeling 

over toegankelijkheid") tot een goed einde brengen. Mevrouw 
Thyssen heeft beloofd dit dossier uit te werken tussen nu en eind 

2015 
 Concreet maken van het ontwerp van Europese mobiliteitskaart. 

Mevrouw Thyssen heeft zich ertoe verbonden dit dossier nog dit 

jaar concreet te maken  
 Beter gebruik van de Europese sociale fondsen, met naleving van 

de "ex-ante"-criteria betreffende de toegankelijkheid en de 
betrokkenheid van personen met een handicap. Mevrouw Thyssen 

is zich bewust van de omvang van de problemen en heeft 
aangekondigd dat ze haar diensten zal opdragen toe te zien op een 
betere naleving van deze criteria door de lidstaten 

 Tewerkstelling en armoedebestrijding. Mevrouw Thyssen heeft 
bevestigd dat ze niet zou toestaan dat de meest kwetsbare 

personen aan hun lot worden overgelaten ten voordele van het 
streven naar groei 

 Tot slot heeft het EDF de commissaris uitgenodigd voor een 

ontmoeting met de Board van het EDF. Marianne Thyssen heeft de 
uitnodiging aanvaard 

De tweede ontmoeting had moeten plaatsvinden tijdens de Board van 
november, maar om logistieke redenen moest het EDF de ontmoeting 
beperken tot het uitvoerend bureau van het EDF. Deze tweede ontmoeting 

vond plaats op 29 oktober 2015 in Brussel. Deze meer formele 
ontmoeting was vooral een gelegenheid om een overzicht te geven van de 

vorderingen die sinds de ontmoeting van april waren geboekt. Het BDF 
was vertegenwoordigd door zijn voorzitter. 

Werking van het EDF 

Begin 2015 trad de nieuwe directrice van het EDF, Catherine Naughton, 
aan. Het BDF heeft de nieuwe directrice uitgenodigd op de vergadering 

van de RvB van 12/02/2015. Bij deze gelegenheid hebben we haar de 
werking van het BDF uitgelegd en konden we van gedachten wisselen 
over de verwachtingen van België ten opzichte van het EDF. 

Het BDF had een drievoudige boodschap:  
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1. Het BDF beschikt over een secretariaat, waardoor het de 
beleidslijnen op Europees en supranationaal vlak kan opvolgen, 

maar dit secretariaat is beperkt, waardoor het keuzes moet maken 
uit alle op te volgen dossiers.  

2. Het BDF groepeert 18 leden-organisaties en tracht ze zoveel 
mogelijk te betrekken bij het Europese proces. Helaas zijn de 
raadplegingstermijnen die de Europese instanties toekennen 

meestal veel te kort, waardoor een echte raadpleging praktisch 
onmogelijk is. 

3. Het BDF heeft vaak gewezen op een relatief gebrek aan 
duidelijkheid of transparantie in de wijze waarop het EDF werkt ten 
opzichte van zijn leden. Dit heeft, toch voor een groot deel, te 

maken met de te korte termijnen waarvan sprake in punt 2. 

Catherine Naughton is het ermee eens dat een inspanning voor 

rationalisering en planning zeker nodig is. Ook zouden de statuten van de 
vereniging moeten worden herzien. Toch zal dit niet voor meteen zijn, 
gelet op de termijnen in lijn met het alternatief verslag over het UNCRPD. 

Ze heeft gezegd dat ze hiermee wil beginnen in 2016. 

Tot slot was er in 2015 een zekere spanning tussen het BDF en het EDF 

over de werkwijze van het EDF, niet wat het statuut betreft, maar wel in 
verband met het beheer van het dossier "alternatief verslag van het EDF". 

Zoals we eerder al hebben aangehaald, gaf de publicatie door het EDF van 
zijn alternatief verslag een kwalitatief zeer hoogstaand resultaat.  

Het BDF was echter niet tevreden over de toegepaste methode om tot dit 

resultaat te komen. Het werk werd namelijk uitgevoerd volgens een vrij 
ondoorzichtig proces waarbij de "nationale raden" in een bijzonder 

passieve rol werden gehouden. 

De wijze van organisatie van het EDF is gebaseerd op twee "pijlers": de 
nationale raden enerzijds en de internationale ngo's anderzijds. In de 

"pijler nationale raden" is er een raad per lidstaat van de Europese Unie. 
In de ngo-pijler zijn er grote organisaties die gespecialiseerd zijn per 

"types" handicap. 

Het is gebleken dat het EDF voor de opstelling van zijn alternatief verslag 
eigenlijk bijna uitsluitend werkte met de ngo-pijler, tijdens vergaderingen 

die in Brussel werden gehouden, waarop de nationale raden niet waren 
uitgenodigd. Het EDF heeft zich pas tot de "pijler nationale raden" gericht 

nadat de tekst was voorbereid, besproken, onderhandeld. Bovendien had 
deze pijler slechts een beperkte reactietermijn van 15 tot 20 dagen. Op 
geen enkel ogenblik werd deze werkwijze besproken tijdens de 

vergaderingen van de raden van bestuur van het EDF of van het Comité 
UNCRPD van het EDF. 

Het resultaat van deze werkwijze was dat de "nationale raden" werden 
gereduceerd tot de eenvoudige rol van bekrachtiging van het verslag dat 
zonder hen was voorbereid. 
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We willen wel benadrukken dat dit geen enkel belangrijk gevolg heeft 
gehad wat de inhoud van het alternatief verslag betreft. Dit verslag is van 

goede kwaliteit en het eindresultaat zou in grote lijnen wellicht hetzelfde 
zijn geweest als de nationale raden nauwer betrokken waren geweest. Het 

probleem ligt bij de toegepaste methode. Het BDF heeft deze wel degelijk 
aangeklaagd.  

Om te beginnen moesten we zicht krijgen op de realiteit. Dit is gebeurd 

door vergelijking van e-mailuitwisselingen waaruit blijkt dat er 
vergaderingen werden gehouden waarop slechts een deel van de leden-

organisaties van het EDF waren uitgenodigd. Toen was het al april. 

Op de AV van mei 2015 heeft het BDF het uitvoerend comité duidelijk 
vragen gesteld over de wijze waarop de nationale raden bij het proces 

zouden worden betrokken. Er kwam geen enkel voldoeninggevend 
antwoord en er is in de daaropvolgende maanden geen enkele verbetering 

opgetreden.  

Het BDF heeft de vraag dan opnieuw gesteld op de RvB van november, en 
dit keer scherper. Er volgde een vrij pittige discussie die ertoe leidde dat 

de voorzitter aan het BDF vroeg om schriftelijk zijn suggesties over te 
maken voor een betere betrokkenheid van de nationale raden.  

Het lijkt erop dat de interventies van het BDF effect hadden: de EDF-
medewerkster belast met interne communicatie kreeg ook de taak de 

betrokkenheid van de nationale raden te verbeteren.  

De RvB van het BDF is ervan overtuigd dat hij gelijk had om de aandacht 
van de uitvoerende raad van het EDF te wijzen op de ongepastheid van de 

werkwijze van de organisatie betreffende het dossier van het alternatief 
verslag. Hij hoopt dat het jaar 2016 een aanzienlijke verbetering op dit 

vlak met zich zal meebrengen. 

c) De Europese dagen van personen met een handicap 

Ter herinnering: de laatste edities van de evenementen die op Europees 
niveau worden georganiseerd in het kader van de Europese Dagen lieten 
een zeer verdeelde indruk na bij de vertegenwoordigers van het BDF die 

eraan hebben deelgenomen. Het BDF had zelfs naar het EDF geschreven 
om te vragen de focus te corrigeren, op de 3 volgende punten:  

 Coherentie van het programma 

 Kwaliteit van de interventies: qua inhoud, maar ook qua 
communicatie 

 Doeltreffendheid van de organisatie, in het bijzonder wat de 
naleving van de timing betreft 

Gelukkig had de Europese Commissie een evaluatieproces gelanceerd 
tijdens hetwelk het EDF de aandachtspunten van het BDF kon opnemen. 

Het BDF was vertegenwoordigd door de leden van zijn secretariaat tijdens 

de Europese dagen van personen met een handicap die het EDF en de 
Europese Commissie samen organiseerden op 7 en 8 december 2015. Het 

thema van de conferentie was toegespitst op de plaats van jonge 



   
 

19 

 

personen met een handicap in de maatschappij: Growing together in a 
barrier-free Europe.  

Het is gebleken dat de organisatoren op doeltreffende wijze conclusies 
hebben getrokken uit de vorige edities. Het wereldwijde niveau van deze 

tweedaagse conferentie was aanzienlijk hoger, zowel wat de kwaliteit van 
de interventies betreft als wat de organisatie betreft. Alle sprekers hadden 
zelf een handicap of stonden in nauw contact met personen met een 

handicap, waardoor de tussenkomsten concreet waren en een directe en 
duidelijke boodschap hadden.  

Deze twee dagen maakten duidelijk hoe belangrijk het is de maatschappij 
te laten evolueren naar een meer inclusief model, zowel op het stuk van 
de opvang van kinderen met een handicap, van bij hun geboorte, met een 

meer efficiënte ondersteuning van het gezin, als op het stuk van scholing 
en beroepsintegratie. 

Globaal gezien kwam de noodzaak boven om te zorgen voor een 
vroegtijdige, specifieke en efficiënte begeleiding van elke persoon met een 
handicap om hem of haar de kans te bieden zijn of haar capaciteiten zo 

goed mogelijk te ontwikkelen. 

De oproep van de vertegenwoordiger van het Comité van de jongeren van 

het EDF was de volgende: "er moet dringend werk worden gemaakt van 
de invoering van een "natuurlijk toegankelijk" schoolsysteem. 

Studieprogramma's, infrastructuren, vervoer, leerkrachten moeten… 
toegankelijk zijn. We moeten nu handelen. De Europese Unie mag niet 
nog eens een generatie opofferen. Deze conferentie moet de gelegenheid 

zijn voor een nieuwe sprong voorwaarts…" 

Merken we nog op dat de conferentie niet de bedoeling had de moeilijkste 

debatten uit de weg te gaan: zo kreeg de dovengemeenschap het woord, 
naast structuren van inclusief onderwijs die met name een beroep doen 
op cochleaire technieken. 

Uiteraard kwam ook de diversiteit van de nationale situaties inzake 
inclusief onderwijs aan bod. Maar de algemene trends tekenen zich af 

rond de volgende assen: 

 Omvorming van de instellingen voor gespecialiseerd onderwijs tot 
centra voor hulpmiddelen voor leerkrachten 

 Ontwikkeling van de capaciteiten van de scholen 

 Wegwerken van de technische hindernissen van het onderwijskader 

 Rechtstreekse betrokkenheid van leerlingen, studenten 

 Nadruk veeleer op capaciteiten en competenties dan op "slagen" 

 Wegwerken van stereotypes gebaseerd op het begrip "normaal" 

 Versterking van de samenwerking met gezinnen 

 De handicap moet deel uitmaken van de school om deel te kunnen 

uitmaken van de maatschappij 
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Tot slot sprak Marianne Thyssen zich uit over de actie die de Europese 
Commissie uitwerkt: 

 Toegankelijkheid verzekert volwaardige deelname  

 Lancering van de Accessibility Act  

 De economische heropleving moet leiden tot sociale convergentie 

voor iedereen. Sociale uitsluiting is schadelijk voor de economische 

ontwikkeling 

 Basisrechten: volledige deelname vanaf zeer jonge leeftijd  

 Toegang tot onderwijs is essentieel voor deelname aan de economie  

 De eisen aanpassen aan de noden van de markt; de tekorten 

invullen  

 Het "Erasmus +"-programma is herzien, zodat studenten die in het 

buitenland studeren beter kunnen worden begeleid 

 De versterking van de banden tussen onderwijs en tewerkstelling  

 De toegankelijkheid van nieuwe technologieën: pijler van het 

inclusief onderwijs  

6. Samenwerking met de adviesraden 

De realiteit van de Belgische staat impliceert dat de beslissingen die een 

invloed hebben op het leven van personen met een handicap worden 
genomen door de federale staat en de betrokken deelstaten. Een 
informele coördinatie inzake handicap is dus nodig, met name vanwege de 

tenuitvoerlegging van de regelgevende en conventionele teksten die op 
supranationaal niveau zijn opgesteld. 

In 2011 had het BDF het initiatief genomen om de voorzitters van de 
representatieve structuren van personen met een handicap op federaal, 
regionaal en gemeenschapsniveau samen te brengen. Deze groep werd 

"Platform van adviesraden" genoemd.  

Het BDF neemt hier nog steeds aan deel. Dit is voornamelijk belangrijk 

gezien de tenuitvoerlegging van het Europese beleid op Belgisch niveau 
soms op federaal en soms op regionaal niveau gebeurt: overleg en 
wederzijdse informatie zijn op dit niveau belangrijk. Het BDF wordt in het 

Platform van adviesraden vertegenwoordigd door zijn voorzitter, Pierre 
Gyselinck.  

In 2015 werden er drie vergaderingen gehouden5. De volgende thema's 
werden behandeld: 

 De Europese sociale fondsen 

 Het alternatief verslag van het BDF 

 Het verband tussen inclusief onderwijs en armoede 

 De tewerkstelling van hoogopgeleide personen met een handicap 

                                                 
5
  Deze vergaderingen werden gehouden op: 2015/03/13, 2015/06/19 en 

2015/12/11 
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 De regionale actieplannen inzake toegankelijkheid van openbare 
diensten 

 De Europese mobiliteitskaart 

 De zesde staatshervorming en met name de uitdagingen 

betreffende de mobiliteit van personen in België en de toegang tot 
de rechten 

 De ontmoetingen van de gezamenlijke delegaties BDF-NHRPH met 

de federale ministers (zie titel 2) 

Sinds eind 2012 is het platform NOOZO in Vlaanderen ontbonden. Er is 

dus geen officieel vertegenwoordiger van Vlaanderen meer in het platform 
van de adviesraden. Ronald Vrydag blijft deze groep evenwel informeel 
opvolgen om een minimale opvolging ten opzichte van de organisaties die 

NOOZO hadden opgericht te verzekeren. 

Het BDF betreurt ook dat er geen adviesraad is voor de Federatie 

Wallonië-Brussel en voor de Duitstalige Gemeenschap van België. 

Alle adviesraden willen graag snel de oprichting zien van een adviesraad 
voor de kwesties die vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest 

en in de Franstalige en Duitstalige Gemeenschappen 

7. Communicatie - Sensibilisering 

a) Informatie voor het "grote publiek" 

In tegenstelling tot 2014, toen de communicatie van het BDF uitsluitend 
was toegespitst op het "alternatief verslag", werd de communicatie van 
het BDF in 2015 weer wat gevarieerder.  

Er werden 10 Directo's verspreid, wat een regelmatig tempo is. De 
behandelde thema's geven een goed beeld van de spreiding van de 

inspanningen van het BDF: 

 Verspreiding van de aanbevelingen van het comité van de rechten 
UNCRPD 

 Algemene vergadering van het BDF 

 Publicatie van het alternatief verslag van het EDF 

 Ontmoeting EDF-BDF-Marianne Thyssen 

 Recht op onderwijs 

 Sociale bescherming van de personen met een handicap 

 Mobiliteitskaart 

 Ontmoeting met de Europese Mensenrechtencommissaris 

 Europese rechtshandeling over toegankelijkheid 

 Universeel periodiek onderzoek 

De Directo's worden voortaan naar in totaal 2000 personen verstuurd. 
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De Directo's worden verspreid vanop het internetplatform van het BDF, 
waardoor we een zicht hebben op de evolutie van het aantal bezoeken op 

de site van het BDF: 

 

Deze cijfergegevens zijn moeilijk te interpreteren zolang we niet weten 
waarom er een stijging is, zoals het geval is voor de raadplegingen in 

Nederlandstalig en Duitstalig België, of een daling, zoals het geval is voor 
Franstalig België.  

Dat neemt niet weg dat deze verschillende trends ons bezighouden, want 
de exploitatie van de website is identiek dezelfde in Vlaanderen als in 
Wallonië. Het secretariaat zal aan de internetprovider van het BDF vragen 

of hij meer nauwkeurige analysetools kan voorstellen. 

b) Informatie voor de leden 

Het gedeelte "members only" van de website van het BDF werd in 2015 
intensiever gebruikt. Zo wordt het werk van de raad van bestuur voortaan 

gevoed via de website. Hetzelfde geldt voor de algemene vergadering. 

Het secretariaat had evenwel niet voldoende tijd om de website voldoende 
aan te vullen. Samen met de internetprovider hebben we er wel aan 

gewerkt om de toegang tot de site van het BDF met mobiele interfaces te 
vergemakkelijken. 

Internet vormt uiteraard niet de enige bron van informatie voor de leden 
van het BDF. Het spreekt voor zich dat de algemene vergaderingen de 
bevoorrechte plaats van informatie-uitwisseling over de werking van het 

BDF blijven. 

De verantwoordelijken van de leden-organisaties van het BDF werden 

overigens regelmatig per e-mail op de hoogte gebracht van de 
belangrijkste ontwikkelingen op Europees en supranationaal niveau. 

8. Besluit 

Het feit dat het BDF en haar leden-organisaties voortaan regelmatig 
verwijzen naar de artikelen van het Verdrag, zowel in hun werkwijze als in 
hun communicatie, vormt een belangrijk element in de verspreiding van 

de geest van het UNCRPD.  
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We beschikken voortaan over aanbevelingen van het Comité inzake de 
rechten van personen met een handicap die zeer goed overeenstemmen 

met de verwachtingen die vermeld staan in het alternatief verslag van het 
BDF.  

Twee instrumenten die zeer nuttig zullen blijken voor de leden-
organisaties van het BDF in hun contacten met de overheden, om de 
inclusie van personen met een handicap in de Belgische maatschappij te 

bevorderen. 

Het is interessant de positieve impact vast te stellen van het werk van de 

voorbije jaren om het alternatief verslag over de tenuitvoerlegging van 
het UNCRPD voor te bereiden en in te dienen.  

Het heeft vele uren werk gekost, maar het werk blijft nuttig op vier 

niveaus: 

1. het biedt het BDF de mogelijkheid om op doordachte en 

georganiseerde wijze te antwoorden op andere vragen die 
voortvloeien uit het thema "mensenrechten". Het zal weldra tijd zijn 
om te beslissen over de uitvoering van de inhoud. 

2. Het BDF werd een vorm van erkenning verzekerd op internationaal 
vlak voor zaken in verband met handicap: werk met internationale 

verenigingen (International Disability Alliance, UPR Info), erkenning 
op het niveau van de instanties van de VN belast met de nationale 

opvolging van de verdragen, contacten met de Raad van Europa, 
raadpleging in de hoedanigheid van voorbeeld van goede werkwijze 
door de nationale raden van andere landen in het kader van de 

voorbereiding van hun alternatief verslag. 
3. Het dient als bundel argumenten die bijzonder nuttig is bij 

contacten met de ministers van de federale regering en de 
voorzitters van sommige parlementen van de deelstaten. 

4. Het is tot slot nuttig omdat het een verband voedt tussen de 

verenigingen van het BDF en de bestaande adviesraden op federaal 
en regionaal niveau. 


