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VN-Verdrag over de personen met een handicap :  

het BDF stelt het verslag op van het middenveld  
 
Met de steun van zijn leden en meerdere adviesraden van personen met 
een handicap en rekening houdend met het dringende karakter van de 
situatie, de omvang van het karwei en het huidige institutionele 
immobilisme, heeft de Raad van Bestuur van het Belgian Disability Forum 
(BDF) besloten zelf het initiatief te nemen en het verslag van het 
middenveld, voorzien in het artikel 33§3 van het Verdrag van de 
Verenigde Naties (UNCRPD), op te stellen.  

Hoewel het al meer dan een jaar geleden is dat België het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van de personen met een handicap 
(UNCRPD) ratificeerde, hebben de verschillende regeringen van de 
deelstaten en het federale niveau de opvolgingsmodaliteiten van het 
Verdrag ter toepassing van het artikel 33 van het UNCRPD nog niet 
vastgelegd. 

Tegen 1 augustus 2011 moet België zijn eerste verslag overgemaakt 
hebben aan het Comité voor de rechten van de personen met een 
handicap in Geneve. Uit het verslag dat de Belgische Staat moet 
opstellen, zal de vooruitgang moeten blijken die geboekt is bij de concrete 
uitvoering van de verschillende artikelen van het UNCRPD. Wegens het 
uitblijven van een beslissing is het opstellen ervan nog niet begonnen.   

Ook voor het opstellen van het verslag van het middenveld is er nog geen 
enkele concrete verduidelijking gekomen over de te volgen procedure. Dat 
verslag wordt geacht de tegenhanger van het verslag van de Belgische 
Staat te leveren aan het Comité voor de Mensenrechten. Een dergelijk 
‘tegenverslag’ is nochtans essentieel als men een benaderingswijze wil die 
objectief kan genoemd worden. 

Daarom heeft het Belgian Disability Forum (BDF) besloten zelf zijn 
verantwoordelijkheid te nemen. Behalve aan zijn statutaire informerings- 
en sensibiliseringstaken zal het Belgian Disability Forum ook het nodige 
aandeel van zijn energie en van zijn – al te beperkte – beschikbare 
mankracht aan die taak wijden gedurende de 9 maanden die ons scheiden 
van de inleveringsdatum van het eerste verslag. 

Concreet betekent dit dat het BDF de expertise van de 
vertegenwoordigende organisaties, van de adviesraden van de personen 
met een handicap en natuurlijk van de personen met een handicap zelf 
gaat verenigen. De presentatie van de gegevens zal zowel de vereisten 
van de UNCRPD als de dagdagelijkse realiteit van personen met een 
handicap in België in de verf zetten. 

Het BDF wenst ook de volgende jaren ten gronde betrokken te worden bij 
de opvolgingstaak van het Verdrag zoals voorzien in artikel 33§3 en 4§3. 

Bijlagen: 
• Verklaring van het BDF over het « verslag van het middenveld » 
• Het Belgian Disability Forum vzw (BDF): presentatie 
• Tekst van het UNCRPD 


