Belgian Disability Forum vzw (BDF)
Actieplan 2022
1. VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap
A. ALTERNATIEF VERSLAG 2-3 VAN HET BDF

a) Indienen van opmerkingen over het officiële verslag 2-3 van
België
•

Door de vertragingen bij het Comité voor de rechten van
personen met een handicap (het Comité) lijkt het zeker dat
er in 2022 geen alternatieve verslagen van het
maatschappelijk middenveld komen en dat de constructieve
dialoog tussen het Comité voor de rechten van personen
met een handicap en de regeringen van het federale België
in het beste geval pas in 2023 wordt georganiseerd.

•

In overeenstemming met de gedragslijn die het
bestuursorgaan1 van het BDF heeft aangenomen en het
toezichtcomité van de UNCRPD heeft bekrachtigd, heeft het
BDF beslist de opvolging van zijn voorbereiding voor zijn
alternatief verslag in de tweede helft van 2021 op te
schorten. De vergaderingen van het toezichtcomité van het
alternatief verslag worden in 2022 hervat op basis van de
voorbereiding van het secretariaat. Op die manier kan het
BDF vanaf begin 2023 snel reageren op elk verzoek van het
Comité.

•

De vergaderingen van het toezichtcomité om de inhoud van
het alternatief BDF-verslag te valideren, zijn gepland voor
28/04/2022 en 09/06/2022.

•

Vervolgens wordt de inhoud ervan aangepast naargelang
van de vorderingen van de regeringen van het federale
België op het vlak van de uitvoering van de UNCRPD.

Vanaf 2022 worden de BDF-statuten aangepast en wordt de term ‘bestuursorgaan’
gebruikt in plaats van ‘raad van bestuur’. Met het oog op de coherentie wordt deze
aanpassing reeds toegepast in het actieplan 2022.
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b) Constructieve dialoog
•

Er ligt nog geen datum vast voor de constructieve dialoog
van België.

•

Het zal hoe dan ook niet in 2022 zijn2.

B. CONFERENTIE VAN DE STATEN DIE PARTIJ ZIJN

•

Het BDF is van plan deel te nemen aan de Conferentie van
Staten die partij zijn bij de UNCRPD in juni 2022.
• Afhankelijk van de manier waarop het BDF betrokken was
bij de voorbereiding van de Belgische verklaringen, zal het
opnieuw overwegen zijn plaats in te nemen in de Belgische
delegatie en aldus aantonen dat overleg wel degelijk een
centraal element is in de werking van de regeringen van het
federale België en van het maatschappelijk middenveld.
• Het programma van de Conferentie van de Staten die partij
zijn, is nog niet officieel.

2. Andere internationale mensenrechteninstrumenten
2022 zal voor het BDF een nieuwe gelegenheid zijn om zich te
positioneren ten opzichte van de internationale
mensenrechteninstrumenten, volgens de VN-tijdschema's.
Het bestuursorgaan en het secretariaat zullen telkens een tekst
voorstellen, die wordt herlezen door alle verenigingen die lid zijn van
het BDF, voordat het aan het bevoegde VN-comité wordt bezorgd.

•
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Het BDF maakt zich klaar om te kunnen ingaan op elk verzoek van het
Comité voor de rechten van personen met een handicap door een BDFdelegatie naar Genève te sturen om de besprekingen bij te wonen en
van de gelegenheid gebruik te maken om bepaalde aspecten van de
leefsituatie van personen met een handicap in België te verduidelijken.
Indien nodig zal de samenstelling van deze delegatie worden
overeengekomen met de verschillende bestaande adviesraden in het
federale België, om te komen tot een zo volledig en doeltreffend
mogelijke vertegenwoordiging.

•

De reiskosten van de BDF-delegatie worden uit eigen middelen betaald.
Het BDF en de adviesraden op de verschillende niveaus van het federale
België zullen evenwel proberen te verkrijgen dat de bevoegde
autoriteiten deze kosten dragen.

•

Het BDF zal op het juiste moment het initiatief nemen om de toespraken
te coördineren met Unia en de aanwezige organisaties van het
maatschappelijk middenveld.
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In 2022 zal slechts een zitting voor mensenrechteninstrumenten over
België gaan.

• Commissie inzake de positie van de vrouw - zitting 66 (CSW66)
De 66e zitting van de Commissie inzake de positie van de
vrouw vindt plaats van 14 tot 25 maart 2022.
Op de agenda staan klimaatverandering, milieu en
rampenrisicovermindering: gendergelijkheid als oplossing.
Het BDF neemt deel aan de COORMULTI-vergadering hiervoor
in januari 2022, maar zal geen alternatief verslag hierover
publiceren.

3. Europese strategie inzake handicaps 2021 - 2030
De Europese Commissie heeft de strategie 2021 - 2030 begin maart
2021 voorgesteld.
In dit stadium is er nog niets concreets. De European Disability Card
wordt aangekondigd als het eerste concrete resultaat. Het BDF zal
ingaan op elk verzoek in dit kader.
Deze strategie zal de komende jaren, naast de UNCRPD, centraal staan
bij de structurering van het optreden van het BDF.

4. Conferentie in Parijs op 9 maart
Op 9 maart 2022 vindt in het kader van het Franse voorzitterschap van
de Europese Unie een conferentie op hoog niveau plaats in Parijs,
waaraan alle Europese ministers bevoegd voor handicap deelnemen.
Het BDF zal ervoor pleiten een vertegenwoordig(st)er van de
handicapsector in de Belgische delegatie op te nemen.
Komen aan bod tijdens de conferentie:
•
•
•
•

naar toegankelijkheid en mobiliteit: uitdagingen en kansen bij het
uitvoeren van de strategie 2021 - 2030;
verbetering van de kansen voor werkgelegenheid en onderwijs in
een inclusievere EU;
naar een Europees perspectief op het onderzoek naar autisme;
naar een inclusieve arbeidsmarkt, met het oog op het Europese
werkgelegenheidspakket voor personen met een handicap.
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5. Nadenken over de-institutionalisering
Het BDF is reeds tien jaar voorstander van een beredeneerde aanpak
van de-institutionalisering in België. Bijgevolg heeft het zich
gedistantieerd van de voorstanders van een radicale benadering van de
UNCRPD en uitgelegd waarom het een dergelijke benadering afwijst.
In 2022 kan het BDF verder nadenken door samen met professor
Isabelle Hachez een sessie te organiseren over het thema Opvang en
grote zorgbehoevendheid op de conferentie Rethinking institutions and
deinstitutionalisation from a disability perspective van Alter op 7 en
8 juli 2022.

6. Vrij verkeer en toegankelijkheid in Europa
Vrij verkeer staat centraal in het Europees project. Het werd zelfs tot
fundamenteel principe verheven. Voor personen met een handicap
vertaalt dit zich door de eis van een drempelloze toegang op alle
vlakken van het maatschappelijk leven.
In 2022 richt het BDF zich vooral op de volgende drie hoofdassen.
Afhankelijk van de omstandigheden kan het bestuursorgaan beslissen
werk te maken van andere assen.
a) European Accessibility Act
Het BDF zal toezien op de omzetting van de European Accessibility Act
in Belgisch recht.
Daartoe zal het ondersteuning vragen van de bestaande adviesraden
voor personen met een handicap op de verschillende overheidsniveaus.
Het zal ook moeten kunnen rekenen op de deskundigheid van zijn leden
en het European Disability Forum (EDF) op het vlak van
toegankelijkheidsnormen.
b) European Disability Card
Het BDF zal de ontwikkeling van het project European Disability Card in
België verder volgen.
Op Europees vlak zal het het EDF aanmoedigen te blijven lobbyen voor
de uitbreiding en verdieping van de kaart in zo veel mogelijk Europese
staten.
In het kader van de Europese strategie inzake handicaps heeft de
Europese Commissie zich ertoe verbonden de European Disability Card
tegen 2023 in alle lidstaten in te voeren. Het BDF zal het EDF steunen
bij de samenwerking met de Europese Commissie om dit doel te kunnen
bereiken.
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c) Elektronische toegankelijkheid en digitalisering
Communicatietechnologieën worden thans aanzienlijk meer gebruikt.
Digitalisering staat trouwens centraal in alle projecten van de Europese
Unie. Digitalisering zonder andere instrumenten voor informatie of
activering van rechten is een zeer belangrijke bron van uitsluiting.
In 2022 zal het BDF de nadruk leggen op een rationeel gebruik van
digitale instrumenten. Zij moeten de behoeften van iedere burger
respecteren. Niemand mag worden ‘achtergelaten’, vooral de meest
kwetsbare burgers niet.

7. Deelname aan de EDF-organen
In 2022 blijft het BDF met volle inzet deelnemen aan de
werkzaamheden van de instanties van het European Disability Forum en
blijft het er de belangen van de Belgische personen met een handicap
verdedigen.
In 2022 worden de EDF-instanties vernieuwd. Vier jaar geleden slaagde
het BDF erin Gisèle Marlière te laten verkiezen in de Board van het EDF.
Zo kon zij ten volle deelnemen aan het bestuur van het EDF en de
ontwikkeling van zijn activiteiten. Het BDF zal zijn uiterste best doen om
een kandidaat voor te stellen die het BDF actief kan blijven
vertegenwoordigen in de Board van het EDF.
Het BDF zal er zijn stem blijven laten horen, zodat de werking van het
EDF steeds meer op democratie en participatie zal zijn gebaseerd.
Het zal ervoor zorgen dat bijzondere aandacht wordt besteed aan
•
•
•
•
•

de opvolging van de uitvoering van de UNCRPD;
de inhoud en uitvoering van de Europese strategie inzake
handicaps 2021 - 2030;
het dossier European Disability Card;
de digitale kloof;
de concrete integratie van personen met een handicap in acties
die verband houden met duurzame ontwikkeling.

Lid zijn van het EDF impliceert naast deelname aan de vergaderingen
van instanties ook het volgen van de EDF-communicatie (verschillende
wekelijkse informatiekanalen (Weekly, verslag van de directrice,
informatie van de EDF-projectontwikkelaars, …) en het analyseren en
verbeteren van positienota’s van het EDF. Dit gebeurt op regelmatige
basis, via e-mailprocedures. Het BDF zal wijzigingen in deze teksten
blijven voorstellen om ze in overeenstemming te brengen met de
algemene doelstelling om de leefsituatie van personen met een
handicap in België te verbeteren.
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8. Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
In 2022 zal het BDF de video's SDG en handicap blijven gebruiken om
dit thema onder de aandacht van het grote publiek te brengen.
•

•
•
•

Er wordt verder onderhandeld met het Franstalige Réseau des
médias de proximité om deze video's gratis te kunnen uitzenden
op de verschillende lokale televisiezenders in de periodes tussen
twee programma's.
Het BDF neemt de gelegenheid te baat om deze video's te
gebruiken op elke vergadering of openbare toespraak,
bijvoorbeeld op zijn algemene vergadering.
Het blijft zijn leden aanmoedigen de video’s te verspreiden.
Het meldt zich als vrijwilliger om een conferentie te leiden op het
Belgisch Forum voor duurzame ontwikkeling, zoals het in 2021
heeft gedaan.

Het BDF zal actief blijven deelnemen aan de vergaderingen van de
Federale Raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO), waar het erop zal
toezien dat naar behoren rekening wordt gehouden met de realiteit van
personen met een handicap:
•

•

deelname als waarnemer aan de algemene vergadering van de
FRDO (Pierre Gyselinck en Gisèle Marlière). Het BDF hoopt
effectief lid te worden wanneer de AV van de FRDO wordt
vernieuwd;
opvolging van verschillende werkgroepen, met de steun van
Melanie De Schepper (ASPH): Federaal Plan inzake duurzame
ontwikkeling, elektromobiliteit, COP27, productnormen, ...

9. Platform van de adviesraden
In 2022 staan vier vergaderingen van het Platform van de adviesraden
gepland. Het BDF blijft overtuigd van het belang van dit informeel
overleg voor een optimale positionering van de sector die personen met
een handicap vertegenwoordigt in de context van het federale België.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan:
•

de noodzakelijke coördinatie van de krachten in het kader van een
nationaal actieplan handicap, eventuele regionale actieplannen en
de optimale uitvoering van de UNCRPD;

•

het oprichten van een adviesraad voor personen met een
handicap in elk deelgebied;

•

het opstellen van alternatieve verslagen in het kader van de
rapportage over de internationale verdragen die de situatie van
personen met een handicap beïnvloeden.
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10. Thematische werkgroepen
Het BDF-bestuursorgaan wil de ledenorganisaties van het BDF directer
en regelmatiger betrekken bij de evaluatie van de impact van het
supranationaal beleid op het leven van personen met een handicap.
Hiertoe overweegt het twee mogelijkheden:
•

•

een of meer werkgroepen in het leven roepen die zich
bezighouden met bepaalde kernthema’s voor personen met een
handicap, die zullen worden bepaald volgens de prioriteiten van de
algemene vergadering;
in de tweede helft van het jaar een tweede werk-AV organiseren.
Uit het verleden blijkt op die manier ook vernieuwende actielijnen
kunnen worden vastgesteld (ontstaan van het project European
Disability Card).

Deze manier van werken hangt evenwel af van de daadwerkelijke
versterking van het secretariaat. Dit zal vermoedelijk pas vanaf 2023
mogelijk zijn.

11. Communicatie
a) Gebruik van de website
De BDF-website blijft de natuurlijke toegangspoort naar de activiteiten
van het BDF. In 2020 werd begonnen met het aantrekkelijker maken
van de pagina's van de website. Dit wordt voortgezet. Het doel is het
bezoek aan de website aangenamer te maken.
Het BDF gebruikt voortaan online vragenlijsten om de mening van
personen met een handicap over diverse onderwerpen te verzamelen.
Afhankelijk van de omstandigheden zal het dergelijke vragenlijsten
hergebruiken aangezien ze een nuttige interactiviteit mogelijk maken.
Evenzo zal het bepaalde online enquêtes, die hoofdzakelijk van de
Europese Commissie afkomstig zijn, blijven sturen naar de verenigingen
die lid zijn van het BDF: het is belangrijk dat handicaporganisaties via
deze aanzet van directe democratie een standpunt innemen.
b) BDF op Twitter
Eind 2019 is het BDF Twitter beginnen te gebruiken om meer
bekendheid te geven aan zijn werkzaamheden. Deze praktijk werd in
2020 en 2021 gesystematiseerd. In 2022 wordt dit voortgezet.
Het BDF is niet van plan dit uit te breiden naar andere online
instrumenten van hetzelfde type, maar staat open voor suggesties van
zijn leden in dit verband.
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c) Algemene vergadering
In 2022 blijft de algemene vergadering van het BDF het andere
communicatiekanaal bij uitstek van het BDF. In dit kader blijft het BDF
een informatief deel organiseren: het is altijd het ideale moment om
samen te discussiëren en na te denken.
Op zijn vergadering van 17 maart 2022 buigt het BDF zich over de
impact van het toenemende en systematische gebruik van de nieuwe
technologieën op het leven van personen met een handicap.

Conclusie
Voor het optreden van het BDF is het van essentieel belang dat zijn
ledenorganisaties ideeën blijven aandragen door informatie te bezorgen
over de realiteit op het terrein, hun verwachtingen, hun vragen, ...
Hoewel op Europees niveau belangrijke consensusbeginselen tot stand
zijn gekomen (non-discriminatie, gelijkheid van kansen, genot van de
mensenrechten voor personen met een handicap, ...), mogen de
realiteit en de dagelijkse noden van personen met een handicap niet uit
het oog worden verloren. De besluiten op Europees niveau moeten de
reële behoeften van de Europese burgers inlossen.
Daartoe zal het BDF de stem van zijn leden blijven laten horen en eisen
dat de Europese en Belgische besluitvormers de slogan ‘niets over ons
zonder ons’ beter naleven. Het secretariaat staat open voor suggesties
en overwegingen van zijn leden. Het bestuursorgaan maakt er een
erezaak van elke interpellatie ter harte te nemen.
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