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Belgian Disability Forum – Activiteitenverslag 2014 

1. Inleiding 

Dit activiteitenverslag heeft tot doel een getrouw beeld te schetsen van de 

manier waarop het Belgian Disability Forum vzw (BDF) zijn opdrachten in 
2014 vervuld heeft. 

Dit verslag gaat niet in detail in op alles wat in 2014 gerealiseerd is. De 
raad van bestuur wil erop wijzen dat een enorme massa werk verzet is en 
dat het secretariaat een beperkt aantal medewerkers telt.  

Net als vorig jaar werd een van de twee afwezige 
secretariaatsmedewerkers niet vervangen. De terugkeer van de betrokken 

medewerkster in november 2014 was een serieuze verademing. Dankzij 
haar terugkeer zat het BDF tegen het einde van het jaar weer op 
kruissnelheid. 

Er werd getracht in het actieplan 2014 zo goed mogelijk rekening te 
houden met die realiteit. De nadruk lag voornamelijk op noodzakelijke 

acties inzake de opvolging van het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (UNCRPD).  

Terwijl het BDF-secretariaat gehalveerd werd, bleef een deel van het 

essentiële werk echter identiek: de statutaire verplichtingen en de 
deelname aan de instanties van het European Disability Forum ivzw 

(EDF), …  

Dat was zeker het geval in 2014 omdat er interne verkiezingen 
georganiseerd moesten worden voor de hernieuwing van de BDF-

instanties. Hierdoor was er meer administratief werk. 

Evenzo moest rekening gehouden worden met een ander belangrijk 

aspect op de politieke agenda: de Europese verkiezingen, waarvoor het 
BDF ook actief moest zijn. 

Het secretariaat heeft zijn werk dus vooral op die drie aspecten moeten 

toespitsen. Gelukkig kon het op gezette tijdstippen rekenen op de zeer 
gewaardeerde hulp van collega's van het NHRPH-secretariaat. Die 

"helpende handen" zijn van pas gekomen om de voornaamste 
doelstellingen van de vereniging te bereiken.  

De raad van bestuur wenst het secretariaat nogmaals te bedanken voor 

de resultaten die het ondanks de moeilijke omstandigheden bereikt heeft. 
Hij is blij dat 2015 rustiger zal verlopen op het vlak van organisatie en 

deadlines.  
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2. VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap 

In de opvolgingsprocedure van het Verdrag werd bepaald dat het officieel 

verslag van België 2 jaar na de publicatie van het oorspronkelijk verslag 
van België door het VN-Comité van deskundigen in Genève geanalyseerd 
moest worden.  

Aangezien België zijn oorspronkelijk verslag op 2 augustus 2011 ingediend 
had, had het in 2013 geanalyseerd moeten worden. Gezien de 

hoeveelheid werk die het Comité voor de rechten van personen met een 
handicap moest verrichten door het grote aantal Staten die het UNCRPD 
ondertekend hebben, werd de analyse van het oorspronkelijk verslag van 

België uiteindelijk voor de vergadering van september 2014 
geprogrammeerd, meer bepaald op 18 en 19 september. 

Uiteraard heeft het BDF in 2014 naar die deadline toegewerkt: publicatie 
van het alternatief verslag, voorstelling van dit verslag aan het Comité 
voor de rechten van personen met een handicap, reactie op de vragen van 

het Comité aan de Belgische Staat, aanwezigheid tijdens de constructieve 
dialoog en opvolging van de aanbevelingen die het Comité voor de 

rechten van personen met een handicap geformuleerd heeft voor de 
Belgische Staat. 

a) Publicatie van het alternatief BDF-verslag 

2014 startte met een laatste krachtinspanning: de inhoud van het 
alternatief verslag werd weliswaar afgerond in 2013, maar het moest nog 

in vorm gegoten en gepubliceerd worden.  

Op 20 februari was dit een feit: het alternatief verslag 

 werd in het Frans en het Engels verstuurd naar het secretariaat van 
het Comité voor de rechten van personen met een handicap in 
Genève; 

 werd op de website van het BDF gezet: de volledige versie in het 
Frans, Nederlands en Engels; het deel met de aanbevelingen in het 

Duits en in een gemakkelijk leesbare versie. 

De Franse en Nederlandse audioversies van de aanbevelingen konden 
helaas pas in mei online gezet worden. Maar ze zijn er tenminste. 

Deze publicatie is het resultaat van 3 jaar intensieve samenwerking 
tussen alle lidorganisaties van het BDF en de 4 adviesraden op het 

federale, regionale en gemeenschapsniveau. 

Daarna moest de inhoud van het alternatief verslag bekendgemaakt 
worden in België: het verslag was weliswaar in de eerste plaats bedoeld 

voor het Comité voor de rechten van personen met een handicap, maar 
het gaat over het werkelijke leven van personen met een handicap in 

België, en het moet de Belgische politici doen inzien dat de mentaliteit en 
wetgeving aan verandering toe zijn. 

Er werd dus een specifieke communicatieplanning uitgewerkt om dit te 
kunnen opvolgen. 
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Een persmededeling werd verstuurd naar alle contacten uit de 
contactenlijst van het BDF, onder wie 500 journalisten.  

Het alternatief verslag werd bezorgd aan alle federale, regionale en 
gemeenschapsministers. Aangezien het einde van de regeerperiode 
naderde, heeft het BDF geen ontmoetingen met de ministers meer 

gevraagd. 

Het heeft wel gevraagd ontvangen te worden door de federale en 

regionale parlementen. Een BDF-afvaardiging werd ontvangen door: 

 de Kamervoorzitter: op 25/02/2014 

 het bureau van het Vlaams Parlement: op 25/02/2014 

 het bureau van het Brussels Parlement: op 26/02/2014 

 de leden van de Commissie voor sociale zaken van het Waals 

Parlement: op 12/03/2014 

 de Voorzitter en 3 leden van de Commissie voor sociale zaken van 
het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel: op 27/03/2014 

 de MR-fractie van het Brussel Parlement: op 02/03/2014 

Al die ontmoetingen werden aangekondigd en er werd over bericht in een 
persmededeling.  

Voor de informatie van personen met een handicap werd een beroep 

gedaan op de lidorganisaties van het BDF. In totaal tellen zij ongeveer 
250.000 personen met een handicap en leden van hun gezin. De 

lidorganisaties van het BDF hebben de nodige informatie gekregen over 
het verslag, de uitwerking en inhoud ervan en de procedure die thans op 
VN-niveau loopt. 

b) Voorstelling van het alternatief verslag aan het Comité voor de 

rechten van personen met een handicap 

In het VN-systeem is een tussenstap die komt vóór wat de constructieve 
dialoog tussen de lidstaat en het Comité voor de rechten van personen 

met een handicap genoemd wordt (tweede helft van september 2014). 

Die tussenstap, doorgaans voorafgaande zitting genoemd, vindt plaats in 
april, in Genève, en biedt de deskundigen van het Comité voor de rechten 

van personen met een handicap de gelegenheid van gedachten te 
wisselen met de afvaardigingen van de organisaties die een alternatief of 

parallel verslag ingediend hebben. 

Drie Belgische organisaties hadden een dergelijk verslag opgesteld: de 

GRIP, het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en het BDF. De 
hoorzitting was gepland op 14 april 2014. Dergelijke hoorzittingen 
verlopen volgens een uiterst strikt en "krap" schema: 

 Aan het begin van de dag kunnen de afvaardigingen die dat 
wensen, het lid van het Comité dat de rol van rapporteur voor het 

betrokken land op zich neemt, ongeveer een uur lang ontmoeten.  

 Daarna verloopt de eigenlijke hoorzitting, die ongeveer een uur 
duurt, als volgt: 20 minuten voor de uiteenzetting en 40 minuten 
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voor vragen en antwoorden. Dit uiterst strikte tijdschema geldt per 
land: voor België moest de spreektijd dus onder de drie 

organisaties verdeeld worden! 

Daarom heeft het BDF de GRIP en het Interfederaal Centrum voor gelijke 
kansen uitgenodigd op een coördinatievergadering. Die vond plaats op 

woensdag 26 maart 2014.  

Op die vergadering werd bekeken welke thema's prioritair aan bod 

moesten komen en werd de spreektijd over die thema's verdeeld.  

Een frustrerende, maar noodzakelijke denkoefening: een verslag van 270 
bladzijden moest teruggebracht worden tot 9 prioriteiten. Er werd 

overeengekomen volgende thema's te behandelen:  

 coördinatie en transversaliteit van het beleid tussen de 

verschillende overheidsniveaus; 

 ondersteuning en inrichten van officiële adviesorganen van 
representatieve organen voor personen met een handicap in elk 

deelgebied; 

 ontoereikend aanbod van diensten die een zelfstandig leven en 

deelname in de maatschappij mogelijk maken, met inbegrip van de 
situatie van zwaar zorgbehoevende personen; 

 universele toegankelijkheid; 

 werkgelegenheid; 

 situatie van geïnterneerde personen met een handicap;  

 onderwijs; 

 ondersteuning van de persoon door opgeleid en bekwaam 

personeel;  

 ondersteuning bij de besluitvorming.  

Ter afronding van de voorbereiding hebben de leden van de afvaardiging, 
Pierre Gyselinck, Gisèle Marlière en Thérèse Kempeneers, de dag voor de 

hoorzitting deelgenomen aan een oefensessie met een medewerkster van 
de International Disability Alliance (IDA), Victoria Lee, en een 

medewerkster van het European Disability Forum (EDF), An-Sofie 
Leenknecht. 

's Anderendaags verliep de hoorzitting vlekkeloos (volgens de 

deskundigen en de medewerksters van het EDF en de IDA): de 
deskundigen toonden een grote interesse, en uit hun vragen bleek dat zij 

de alternatieve verslagen gelezen hadden en reeds goed op de hoogte 
waren van de realiteit van de handicap in België.  

In dit verband is het belangrijk erop te wijzen dat in Vers l'Avenir van 

14/04/2014 een artikel geschreven werd over de aanwezigheid van het 

BDF in Genève in het kader van het UNRPD.  
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c) Reactie op de vragen van het Comité voor de rechten van 

personen met een handicap aan de Belgische Staat 

Op basis van de informatie tijdens de voorafgaande zitting met de 
vertegenwoordigers van het Belgische maatschappelijk middenveld 

hebben de deskundigen van het Comité voor de rechten van personen 

met een handicap op 22/04/2014 een vragenlijst van 4 bladzijden over 

de inhoud van het eerste verslag gepubliceerd en aan de Belgische 
overheid bezorgd. 

Zodra het antwoord van de Belgische regering beschikbaar was op de 

website van de UNCRPD, heeft het BDF het Comité voor de rechten van 

personen met een handicap op 6/8/2014 zijn eigen commentaar op de 

antwoorden van België bezorgd. 

d) Aanwezigheid van het BDF in Genève tijdens de constructieve 

dialoog 

Na al die stappen was het Comité voor de rechten van personen met een 
handicap behoorlijk voorbereid op de constructieve dialoog met de 

Belgische Staat.  

Die vond plaats op 18 en 19 september 2014, in Genève. Het BDF en de 

NHRPH hadden het principeakkoord van de FOD Buitenlandse Zaken 
gekregen om de adviesraden financieel te ondersteunen indien zij de 

personen met een handicap op hun bevoegdheidsdomein wilden 
vertegenwoordigen tijdens de constructieve dialoog.  

Op die basis waren de Commission wallonne de la personne handicapée 

(Waalse Commissie voor gehandicapte personen), de Brusselse 
Franstalige Dienst voor mindervaliden en de Nationale Hoge Raad voor 

personen met een handicap aanwezig in Genève om samen met het BDF 
deel te nemen aan de constructieve dialoog. De BDF-afvaardiging bestond 
uit Pierre Gyselinck en Ronald Vrydag.  

Tijdens de eigenlijke constructieve dialoog is het maatschappelijk 
middenveld niet aan het woord geweest. Toch was zijn aanwezigheid om 

vier redenen belangrijk: 

 Aan het begin van de hoorzitting kreeg het Belgische 
maatschappelijk middenveld 20 minuten het woord. Zoals gezegd 

was die spreektijd verdeeld over het BDF, de GRIP en het 
Interfederaal Centrum voor gelijke kansen1. 

 Er werd "druk" uitgeoefend op de officiële afvaardiging en op het 
Comité voor de rechten van personen met een handicap, door aan 
te tonen dat het Belgische maatschappelijk middenveld de 

werkzaamheden voor de uitvoering van het UNCRPD nauwgezet 
volgt. 

 Er was een gesprek voorzien met de rapporteur voor België, de 
heer Lofti Ben Lallahom. Dit gesprek, dat normaliter één uur zou 
duren, duurde meer dan anderhalf uur en bood de gelegenheid de 

                                                 
1
 In de periode tussen de zitting van april en de zitting van september is de naam van het Centrum voor 

gelijke kansen veranderd in Interfederaal Centrum voor gelijke kansen. 
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realiteit voor personen met een handicap in België nader toe te 
lichten. 

 Ook de pauzes tijdens de zittingen, de maaltijden en koffiepauzes 
tijdens die twee werkdagen waren de ideale gelegenheid om 
onverwacht gesprekken aan te knopen met de leden van het 

Comité voor de rechten van personen met een handicap, waardoor 
de nadruk op de essentiële aspecten van de lopende besprekingen 

gelegd kon worden. 

Echt "lobbywerk" met andere woorden, dat heel nuttig en leerrijk voor de 
afgevaardigden van het BDF gebleken is. 

e) Opvolging van de aanbevelingen van het Comité voor de 

Belgische Staat 

Op 3 oktober 2014 heeft het Comité voor de rechten van personen met 
een handicap de conclusies van zijn analyse van de 

uitvoeringsmodaliteiten van het Verdrag inzake mensenrechten van 
personen met een handicap door België bezorgd aan de Belgische Staat.  

In 21 aanbevelingen toont het Comité de Belgische beleidsmakers in 

welke domeinen zij dringend vooruitgang moeten boeken voor een betere 
inclusie van personen met een handicap in de Belgische maatschappij. 

Link naar de aanbevelingen van het Comité voor de rechten van personen 
met een handicap 

Op zich is elke aanbeveling voor België heel belangrijk. Het BDF wil 
evenwel de volgende elementen uitlichten, wegens hun "strategisch" 
belang: 

 opmaak van een strategisch "handicapplan" (§ 6); 

 participatie van personen met een handicap in de 

besluitvormingsprocessen die voor hen van belang zijn (§ 10); 

 noodzaak om op beleidsniveau te beschikken over bruikbare 
statistieken en gegevens (§ 43); 

 evolutie naar inclusief onderwijs (§ 24); 

 invoering van een mechanisme voor de ondersteuning van gezinnen 

met kinderen met een handicap (§ 35); 

 zorgen voor hulp bij het nemen van beslissingen (§ 37); 

 uitwerken van een dwingende planning inzake toegankelijkheid (§ 

22); 

 garanderen van het recht op tewerkstelling (§ 39); 

 uitwerken van een strategie met het oog op de sensibilisering voor 
de inhoud van het UNCRPD (§ 18 en 20). 

Het BDF-secretariaat heeft de aanbevelingen van het Comité voor de 
rechten van personen met een handicap en de aanbevelingen uit het 

alternatief verslag van het BDF naast elkaar gelegd. Hieruit blijkt dat de 

http://bdf.belgium.be/nl/themes/human_rights/uncrpd/belgian_ratification/recommandations_onu.html
http://bdf.belgium.be/nl/themes/human_rights/uncrpd/belgian_ratification/recommandations_onu.html
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meeste aandachtspunten van het BDF opgenomen zijn in de 
aanbevelingen van het Comité. Jammer genoeg geldt dat niet voor  

 het begrip vrije keuze, wat in de verwachtingen van het BDF 
nochtans centraal staat; 

 de verwachtingen van het BDF inzake participatie van personen met 

een handicap in de samenleving.  

Dit instrument werd gebruikt in de plenaire vergadering met de NHRPH en 

in de vergadering van de Brusselse Franstalige Dienst voor mindervaliden. 

Het werd samen met twee nota's (een uitvoerige nota en een nota met 
actiepunten) bezorgd aan de lidorganisaties van het BDF. De bedoeling 

van die nota's is dat de lidorganisaties van het BDF de aanbevelingen van 
het Comité voor de rechten van personen met een handicap de komende 

jaren zullen gebruiken in hun contacten met de beleidsmakers. 

Tot slot staat in de conclusies van het Comité voor de rechten van 
personen met een handicap dat het volgende tussentijdse verslag van 

België in augustus 2019 verwacht wordt. Het zal het werk afbakenen dat 
de Belgische overheid en het BDF de komende jaren zullen moeten 

verzetten.  

3. Opvolging van het Verdrag op Europees niveau 

In 2014 heeft het BDF het werk van het EDF op regelmatige basis 

opgevolgd om zijn alternatief verslag over de uitvoering van het UNCRPD 
op Europees niveau op te stellen. 

Dit project wordt gestuurd door een werkgroep waarin het BDF 

vertegenwoordigd is door Gisèle Marlière. Door haar toedoen heeft de RVB 
van het BDF regelmatig zijn opmerkingen en suggesties over de werknota 

over de toegankelijkheid en over de voorbereidende versies van het 
verslag bezorgd. 

a) Conferentie van de Staten die Partij zijn 

Zoals in de voorbije jaren heeft de voorzitter van het BDF, Pierre 
Gyselinck, en de ondervoorzitster van de NHRPH, Gisèle Marlière, het 

Belgische maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd op de 
conferentie van de Staten die Partij zijn van het UNCRPD2. 

Het BDF heeft deelgenomen aan de voorafgaande COORMULTI-
vergadering3 om de bijdrage van België voor die conferentie voor te 

bereiden. Het BDF heeft meegewerkt aan de verklaring die het hoofd van 
de officiële afvaardiging van België gelezen heeft op de openingszitting.  

                                                 
2 De conferentie van de Staten die partij zijn brengt ieder jaar de staten die de UNCRPD 

hebben ondertekend bij elkaar. Het is de gelegenheid bij uitstek om te bespreken hoe de 
Staten die partij zijn de UNCRPD toepassen. Elk jaar komen 2 of 3 artikels van de UNCRPD 
aan bod.  
3 COORMULTI: coördinatievergadering van de diensten van de FOD Buitenlandse Zaken in 
het kader van de deelname van België aan de internationale conferenties waarvoor de 

bevoegde overheden van de deelgebieden uitgenodigd worden. Voor de UNCRPD neemt 
het maatschappelijk middenveld deel aan bepaalde COORMULTI-vergaderingen. 
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De wijzigingen die het BDF voorgesteld heeft, werden allemaal 
geïntegreerd. Hierdoor konden het BDF en de NHRPH de inhoud van de 

officiële verklaring van België goedkeuren.  

Inhoudelijk bood deze conferentie de gelegenheid om een derde van de 
leden van het Comité voor de rechten van personen met een handicap te 

hernieuwen.  

Heel wat Staten wezen op de noodzaak om een aanzienlijke vooruitgang 

te boeken op het vlak van het verzamelen en de methode voor het 
gebruik van statistische gegevens over personen met een handicap. 

Op het eerste discussieplatform werd de situatie van jongeren met een 

handicap aangesneden; op het tweede het begrip inclusie. Gelijktijdig 
organiseerden het EDF en de Europese Commissie een zitting over de 

samenwerkingsmodaliteiten. 

De afgevaardigden van het BDF en de NHRPH brachten een paradox onder 
de aandacht: het maatschappelijk middenveld moet aan die jaarlijkse 

conferenties deelnemen, maar de materiële omstandigheden voor 
deelname zijn ronduit slecht door de werken die al jaren aan de gang zijn 

in het VN-gebouw: de gebruikte zaal is te klein, de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld zitten op stoelen zonder 

schrijfplankje, microfoon niet bereikbaar, …  

Die problemen moeten aangepakt worden voor de volgende 
vergaderingen. De geloofwaardigheid van de VN staat op het spel. Het 

BDF zal het EDF, en eventueel het algemeen secretariaat van de VN, 
hierover aanschrijven met het oog op de conferentie van 2015. 

De deelnamekosten waren voor rekening van de Staatssecretaris voor 
personen met een handicap. Op die manier handelt hij in 
overeenstemming met het Verdrag. 

b) Andere acties in het kader van de mensenrechtenverdragen 

Ondanks het personeelstekort heeft het BDF de andere lopende VN-

procedures met een impact op het leven van personen met een handicap 
opgevolgd. 

Op 23 februari heeft het BDF een positienota van de representatieve 
adviesraden voor personen met een handicap in België over het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen 

(CEDAW) aan de VN bezorgd. Het BDF heeft de coördinatie en uitwerking 
van die positienota in het eerste kwartaal van 2014 voor zijn rekening 

genomen. 

Deze nota gaat dieper in op het geweld tegen vrouwen met een handicap, 
onderwijs en beroepsopleiding van meisjes en vrouwen met een handicap, 

de arbeidsmarkt en vrouwen met een handicap, het moederschap en 
vrouwen met een handicap en het gevoelsleven en vrouwen met een 

handicap. 

Op 7 november 2014 heeft het CEDAW de opvolging afgerond met de 
publicatie van zijn eindopmerkingen betreffende het 7e periodiek verslag 
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van België. Er wordt meermaals verwezen naar de situatie van vrouwen 
met een handicap. Hieruit blijkt dat deelname aan dergelijke procedures 

nuttig kan zijn. De deskundigen raden de Belgische overheid aan: 

 de bestaande specifieke maatregelen te evalueren om 
ongelijkheden ten opzichte van specifieke groepen, onder wie 

vrouwen met een handicap, weg te werken, en indien nodig 
maatregelen te treffen om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 

te waarborgen; 

 vrouwen met een verstandelijke of psychosociale handicap niet 
meer gedwongen te steriliseren; 

 zich meer in te spannen om discriminatie en geweld ten opzichte 
van vrouwen met een handicap uit de wereld te helpen.  

4. Bewegingsvrijheid en toegankelijkheid in Europa 

Vrij verkeer van goederen en personen is een van de belangrijkste 

fundamenten van de Europese constructie. Sinds vele jaren hecht het BDF 
er veel belang aan. 

In 2014 stonden de activiteiten van het BDF voor deze thematiek jammer 
genoeg op een laag pitje. 

a) Mobiliteitskaart 

Uiteraard blijft het BDF dit dossier, dat het op Europees niveau opgestart 
heeft, aandachtig opvolgen. In 2014 kon het BDF evenwel enkel ervoor 

ijveren dat het EDF deze thematiek als een prioriteit blijft beschouwen.  

Er was in 2014 geen vooruitgang in het dossier van de InclEUsive card, 

gelanceerd door de Europese Commissie, waarschijnlijk wegens de 
legislatuurwissel. 

b) Coördinatie van de Belgische jury van Access City Award  

Voor het vijfde jaar op rij heeft het BDF de coördinatie op zich genomen 
van de Belgische jury van de wedstrijd Access City Award, een initiatief 

van de Europese Commissie in samenwerking met het EDF. 

Voor het derde jaar op rij waren er minder Belgische kandidaten. Slechts 

3 steden stelden zich kandidaat: Gent, La Louvière en Luik. 

De Belgische jury had Luik en Gent genomineerd om deel te nemen aan 

de wedstrijd op Europees niveau. Zij wisten op dat niveau echter geen 
onderscheiding in de wacht te slepen. 

Aangezien de Belgische grootsteden maar matig geïnteresseerd zijn in 

deelname aan die wedstrijd, heeft de RVB van het BDF zijn secretariaat 
gevraagd of het EDF kan bekijken of het nog loont om de komende jaren 

tijd en energie in de coördinatie van dit evaluatieproces te steken. 
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5. Deelname aan de instanties van het EDF 

In 2014 is het BDF zijn verantwoordelijkheid bij de EDF-instanties blijven 
nemen.  

a) Regelmatig werk 

Tijdens elke vergadering van de raad van bestuur en van de algemene 
vergadering hebben de vertegenwoordigers van het BDF en in het 

bijzonder Gisèle Marlière, zijn vertegenwoordigster in de RVB van het EDF, 
met veel overtuigingskracht de standpunten verdedigd die gezamenlijk 

werden voorbereid in de raad van bestuur van het BDF.  

Vertegenwoordigers van het BDF namen deel aan de RVB's van het EDF 
die plaatsvonden in Athene van 21 tot 23 februari 2014 en in Brussel van 

7 tot 9 november 2014. Zij namen ook deel aan de algemene vergadering 
van het EDF die plaatsvond in Zagreb van 16 tot 18 mei 2014.  

Door zijn regelmatig, constructief en vaak kritisch (in de goede zin van 
het woord) werk, is het BDF een van de nationale raden waarnaar 
geluisterd wordt in het EDF. 

b) Europese dagen van personen met een handicap 

Het BDF was vertegenwoordigd door Peter Schlembach en de leden van 

het BDF-secretariaat tijdens de Europese dagen van personen met een 
handicap in Brussel die gezamenlijk door het EDF en de Europese 

Commissie georganiseerd werden. Thema's voor 2014 waren 
werkgelegenheid, toegankelijke maatschappij en "werk maken van een 
positieve toekomst".  

Inhoudelijk waren de bijdragen van de sprekers dit jaar van "gemiddelde" 
kwaliteit. Aangezien er drie thema's waren – in 2013 was er maar één 

(toegankelijk toerisme) – bleven veel deelnemers waarschijnlijk op hun 
honger omdat er volgens hen niet grondig genoeg op ingegaan werd. 

Door het gebrek aan diepgang in de bijdragen werd de aandacht 

waarschijnlijk meer op een vormelijk probleem gevestigd: heel wat 
sprekers hielden onvoldoende rekening met hun publiek.  

Velen van hen spraken heel snel, hoewel hun bijdrage nog mondeling en 
soms nog in gebarentaal of in een "gemakkelijk verstaanbare taal" 

vertaald moest worden. Dit was voor verschillende bijdragen het geval. 

Over het algemeen was het een povere editie. Het BDF zal het EDF dan 
ook aanspreken om oplossingen hiervoor te zoeken. 

6. Hernieuwing van de instanties van het BDF 

In 2014 liep het mandaat van de raad van bestuur van het BDF af. Het 
mandaat moest dus hernieuwd worden.  

Op 6 maart 2014 werd een oproep tot kandidatuurstelling voor de RVB 

gelanceerd. De verkiezingen vonden plaats op de buitengewone algemene 
vergadering van 22 april 2014. 
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Voortaan bestaat de raad van bestuur van het BDF uit:  

 Pierre Gyselinck, voorzitter 

 Gisèle Marlière, secretaris-generaal 

 Philippe Bodart, penningmeester 

 Thérèse Kempeneers-Foulon, ondervoorzitster 

 Ronald Vrydag, ondervoorzitter 

 Annelies Weyntjes, ondervoorzitster 

 Anaïs Boukerdous 

 Peter Schlembach 

Het team telt meer leden dan het vorige, en is dus representatiever voor 

de complexiteit van de handicap in ons land. De leden van de Raad van 
Bestuur bereiden de vergaderingen voor en leiden die in goede banen. Zo 

kan het BDF zowel de NHRPH als het EDF van de nodige informatie 
voorzien. 

7. Europese verkiezingen 

Het BDF heeft de goede gewoonte de verschillende democratische partijen 

uit te nodigen om hun programma te komen voorstellen voor de Europese 
verkiezingen. Voor de leden van het BDF is het ook de gelegenheid om 

hun verwachtingen naast de voorstellen van de verschillende politieke 
partijen te leggen. 

Elke partij werd gevraagd een kandidaat te sturen naar een debat-

ontmoeting die plaatsvond op 22 april, als tweede deel van de 
buitengewone algemene vergadering. 

Waren aanwezig:  

 Antoine Tanzilli, cdH, 1e plaatsvervangend lid 

 Saskia Bricmont, Ecolo, 2e gewoon lid 

 Cristina Coteanu, FDF, 1e gewoon lid 

 Bart Staes, Groen, 1e gewoon lid 

 Louis Michel, MR, 1e gewoon lid 

 Helga Stevens, N-VA, 2e gewoon lid 

 Eva De Bleeker, Open VLD, 4e gewoon lid 

 Franco Seminara, PS, 1e plaatsvervangend lid 

 Nick Mouton, SP.A, 1e plaatsvervangend lid 

Na de bijeenkomst verklaarde iedereen dat de gedachtewisseling enorm 
interessant was en dat zij zeker regelmatig zouden samenzitten met het 
BDF indien zij verkozen werden. Het BDF zal hen met plezier ontvangen 

vanaf 2015 … 
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8. Samenwerking met de adviesraden 

Door de realiteit in België moesten beslissingen met een invloed op het 
leven van personen met een handicap genomen worden door de federale 
overheid en de betrokken deelgebieden. Er is dus een informele 

coördinatie inzake handicap nodig, onder meer voor het uitvoeren van de 
reglementaire teksten en overeenkomsten die vastgesteld werden op het 

supranationale niveau. 

In 2011 zijn de voorzitters van de representatieve structuren voor 
personen met een handicap op het federale, regionale en 

gemeenschapsniveau op initiatief van het BDF samengekomen. Die groep 
werd Platform van de adviesraden genoemd.  

Inmiddels wordt dit platform door de NHRPH georganiseerd. Het BDF blijft 
eraan deelnemen. Dit is bijzonder belangrijk omdat het Europees beleid in 
België soms op federaal niveau en soms op regionaal niveau uitgevoerd 

moet worden: overleg en wederzijdse gegevensuitwisseling zijn hiervoor 
belangrijk. In het Platform van de adviesraden wordt het BDF 

vertegenwoordigd door zijn voorzitter, Pierre GYSELINCK.  

Drie vergaderingen vonden plaats in 20144. Thema's die aan bod 

kwamen: uitvoering van het UNCRPD op Belgisch niveau, voorstelling van 
het alternatief BDF-verslag over de uitvoering van het UNCRPD door 
België aan het Comité inzake de rechten van personen met een handicap, 

de aanbevelingen van het Comité inzake de rechten van personen met 
een handicap aan België, de overheveling van bevoegdheden van de 

federale overheid naar de deelgebieden naar aanleiding van de 6e 
staatshervorming, de opvolging van de werkzaamheden van de 
interministeriële conferentie "Personen met een handicap", de Europese 

structuurfondsen, het Nationaal Hervormingsprogramma en de 
gegevensuitwisseling over de activiteiten van de verschillende raden. 

Sinds eind 2012 is het  project NOOZO in Vlaanderen beëindigd. 
Vlaanderen wordt dus niet meer officieel vertegenwoordigd op het 
platform van de adviesraden. Ronald Vrydag en Bernadette Rutjes blijven 

het platform evenwel informeel opvolgen zodat de oorspronkelijk 
stuurgroep van NOOZO nog een minimale feedback krijgt. 

Voorts betreurt het BDF dat er geen adviesraad bestaat voor de Federatie 
Wallonië-Brussel en voor de Duitstalige Gemeenschap van België. 

Alle adviesraden zouden graag hebben dat er snel een adviesraad komt 

voor aangelegenheden waarvoor het Vlaamse Gewest bevoegd is. 

9. Communicatie - Sensibilisering 

a) Informatie voor het grote publiek 

In 2014 stond de communicatie van het BDF in het teken van de 
publicatie en verspreiding van het alternatief verslag van het BDF en van 

                                                 
4
 De vergaderingen vonden plaats op 2014/03/14, 2014/06/27 en 2014/12/12. 
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de aanbevelingen van het Comité inzake de rechten van personen met 
een handicap in België.  

Het BDF heeft in 2014 12 Directo's verstuurd, wat een regelmatiger 
publicatieritme is. Dit stemt de RVB tevreden. De Directo's worden thans 
naar 2000 personen verstuurd. 

b) Informatie voor de leden 

Het members only-gedeelte van de BDF-website werd minder gebruikt 

dan in 2013. Het secretariaat heeft echter onvoldoende tijd gehad om de 
website regelmatig bij te werken en om de rest van de interne 

communicatie via het members only-gedeelte van zijn website op te 
starten, in het bijzonder met het oog op de samenwerking met de 
instanties.  

De website is natuurlijk niet de enige informatiebron voor de leden van 
het BDF. De algemene vergaderingen zullen vanzelfsprekend de 

belangrijkste uitwisselingsmomenten zijn voor informatie over de acties 
van het BDF. 

Bovendien werden de verantwoordelijken van de lidorganisaties 

regelmatig per mail geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op 
Europees en supranationaal niveau. 

10. Conclusie 

Het feit dat het BDF en zijn lidorganisaties regelmatig verwijzen naar de 
artikelen van het Verdrag, zowel bij hun werking als in hun communicatie, 

is een belangrijk element voor de verspreiding van het gedachtegoed van 
het UNCRPD.  

De aanbevelingen van het Comité inzake de rechten van personen met 

een handicap komen heel goed overeen met de verwachtingen uit het 
alternatief verslag van het BDF.  

Dit zijn twee instrumenten die heel nuttig kunnen zijn voor de 
lidorganisaties van het BDF bij hun contact met de overheid, met het oog 
op een grotere inclusie van personen met een handicap in de Belgische 

maatschappij. 


