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België heeft het Verdrag inzake de rechten van de personen 
met een handicap geratificeerd  
 
De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) 
en het Belgian Disability Forum vzw (BDF) vernemen met blijdschap 
dat België het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van de personen met een handicap en het bijhorende facultatieve 
protocol geratificeerd heeft. 

Dit is een grote dag voor alle personen met een handicap in ons 
land. Het BDF en de NHRPH hebben geen inspanning geschuwd om 
dit resultaat te bereiken. Ze hebben zelfs verkregen dat hun 
vertegenwoordiger deel mocht uitmaken van de delegatie die zich 
op 30 maart naar New York begaf om de tekst van het Verdrag in 
naam van België te ondertekenen.  

De neerlegging van de akte van bekrachtiging vond plaats op de 
Zetel van de VN op 2 juli 2009. Voor België wordt het Verdrag dus 
van kracht op 1 augustus van dit jaar na publicatie in het Belgisch 
Staatsblad.  

Die datum van 1 augustus is essentieel: dat wordt voor de NHRPH 
het startschot voor een werk van lange adem op het vlak van 
inclusie, non-discriminatie, mainstreaming van de handicap, 
autonomie op het vlak van levenskeuzes en deelname aan de 
besluitvormingsprocedures,…   

Concreet wordt de volgende stap het invoeren van een 
opvolgingsstructuur. Zonder opvolging blijft de tekst van het 
Verdrag immers dode letter. Dat opvolgingsorgaan moet het eerste 
verslag opstellen dat België aan de VN zal overhandigen over de 
situatie van de personen met een handicap ten aanzien van de 
inhoud van het Verdrag. Dat verslag moet twee jaar na de 
inwerkingtreding van het Verdrag voor België afgeleverd worden, op 
1 augustus 2011 dus.  

Op 25 april 2008 bracht de NHRPH - in overeenstemming met 
artikel 33 van het Verdrag - een advies uit ten voordele van een 
grote en onafhankelijke vertegenwoordiging van personen met een 
handicap binnen dat opvolgingsorgaan. 

De NHRPH verlangt dat de bevoegde politieke autoriteiten rekening 
houden met zijn advies in hun werkzaamheden om het 
opvolgingsorgaan voor het Verdrag in te voeren. 


