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Betreft : Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap – artikel 33- rol van het BDF  
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Tijdens de vergadering van 7 oktober 2010, heeft de Raad van 
Bestuur van het Belgian Disability Forum (BDF) verder het dossier 
over de uitvoering en de opvolging van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap 

besproken. 
 
Het BDF zal het initiatief nemen voor de opmaak van het verslag 
van het maatschappelijk middenveld (artikel 33.3) over de 
uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap, om de volgende redenen: 

1. De lidverenigingen van het BDF, maar ook de verschillende 
Belgische Adviesraden van personen met een handicap 
zijn voorstander van een sterke betrokkenheid van het BDF 
bij het proces voor de bevordering en de opvolging van het 
Verdrag, met inbegrip van de rapportering over de realiteit 
op het terrein. 

2. Het dringend karakter van de situatie. We herinneren eraan 
dat België en het maatschappelijk middenveld het eerste 
rapport betreffende de uitvoering van het Verdrag moeten 
indienen tegen 1 augustus 2011. 

3. De huidige blokkering van het dossier op het institutionele 
vlak: door het Verdrag te ratificeren, heeft België zich ertoe 
verbonden concreet een mechanisme uit te werken voor de 
uitvoering (artikel 33.1), de opvolging, de bevordering en de 
bescherming van het Verdrag (artikel 33.2), waarin het 
maatschappelijk middenveld en de personen met een 
handicap in het bijzonder de essentiële en onmisbare rol op 
zich nemen van drijfveer en motor (artikel 33.3 en 4.3). Het 
BDF maakt zich ernstig zorgen over de daadwerkelijke 
invoering van deze mechanismen in een nabije toekomst en 
wenst nu reeds de bekommernissen van het terrein kenbaar 
te maken.  

  

Het BDF denkt trouwens dat een aantal factoren legitimeren dat het 
dit rapporteringswerk op zich neemt:  
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• zijn neutrale en onafhankelijke benadering die uitsluitend 
gebaseerd is op de verdediging van de mensenrechten van 
personen met een handicap, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun specifieke kenmerken en behoeften, in 
een logica van actieve participatie in alle domeinen van het 
leven en met respect voor hun levenskeuzes 

• zijn sterke territoriale representativiteit (het BDF is 
samengesteld ui 19 algemene en gespecialiseerde 
verenigingen, die op het volledige Belgische grondgebied 
actief zijn) 

• zijn terreinkennis op het vlak van de behoeften van de 
personen, maar ook op het vlak van de uitdagingen bij het 
overwinnen van obstakels in de omgeving, wat toelaat dat 
personen met een handicap zich persoonlijk kunnen 
ontwikkelen en kunnen deelnemen aan de maatschappij.  

• zijn uitwisselingsnetwerk dat het de laatste jaren heeft 
uitgebouwd met de verenigingsactoren op het terrein, maar 
ook met de Belgische en Europese politieke en economische 
actoren. 

 

Het rapport van het BDF zal de vereisten van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap 
en de dagdagelijkse realiteit van de personen met een handicap op 
het volledige Belgische grondgebied in perspectief trachten te 
plaatsen. Het zal de tekortkomingen en gebreken blootleggen en 
afsluiten met een aantal aanbevelingen voor de Belgische politieke 
overheden. 
 

Daartoe zal het een beroep doen op de expertise van de 
representatieve verenigingen en de adviesraden van personen met 
een handicap, met inbegrip van kinderen met een handicap, en op 
de expertise van de personen met een handicap zelf, zodat een juist 
en volledig beeld kan worden weergegeven van levenssituatie van 
personen met een handicap op het volledige Belgische grondgebied. 
 
Zoals artikel 33.3 bepaalt, wenst het BDF te worden betrokken en 
volledig te participeren bij de opvolging: het wenst aldus een 
gesprekspartner te zijn van het coördinatiesysteem en van de 
onafhankelijke instantie.  
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Overeenkomstig artikel 4.3 en met het oog op de concrete 
bevordering van de rechten en plichten van personen met een 
handicap in België, wenst het BDF ook structureel mee te werken 
aan de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van wetgeving en beleid 
tot uitvoering van dit Verdrag en […] andere 

besluitvormingsprocessen betreffende aangelegenheden die 

betrekking hebben op personen met een handicap. 

Omdat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap heel algemeen en ambitieus is, zullen 
voor deze opdracht enorm veel middelen nodig zijn op het vlak van 
tijd en informatieverzameling. Het BDF zal bovendien zijn rol van 
schakel tussen zijn leden, de verenigingen van personen met een 
handicap, en de supra-Europese overheidsniveaus blijven spelen. 

Tot slot stelt het BDF vast dat het thans geen middelen ter 
beschikking heeft voor de uitvoering van deze nieuwe taak. Het BDF 
is van mening dat de politieke overheden snel moeten overgaan tot 
het concreet vastleggen van de menselijke, financiële en technische 
middelen die ter beschikking zullen worden gesteld van het 
coördinatiesysteem en van de onafhankelijke instantie, maar ook 
van het maatschappelijk middenveld, zodat alle actoren hun eigen 
opdrachten kunnen uitvoeren en samen een echt beleid op korte, 
middellange en lange termijn kunnen opstarten, waarin alle reële 
behoeften van de personen met handicap aan bod kunnen komen, 
overeenkomstig de voorschriften van het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen met een handicap.  

Hoogachtend, 
 

  
Gisèle MARLIERE Pierre GYSELINCK 

BDF, Secretaris-generaal BDF, Voorzitter 
 


