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Aanvullende opmerkingen van het BDF aan Coormulti belast met het Universeel 

Periodiek Onderzoek (UPO) 

 

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) diende een alternatief verslag in dat onder meer 
gebaseerd is op de 14 aanbevelingen (gegroepeerd in 9 thema's1) van het laatste 
vrijwillig tussentijds verslag van de tweede cyclus van de UPO van België.  

Het BDF wenst opmerkingen te maken over punt 4.8 "Rechten van personen met een 

handicap" van het Belgische ontwerpverslag dat op de informatievergadering van 12 
januari 2021 werd gepresenteerd: 

- Voetnoot 482 over adviesraden verschaft geen volledige duidelijkheid over de 
huidige situatie. Zij maakt geen melding van de Federatie Wallonië-Brussel, die 
nog geen adviesraad voor personen met een handicap heeft opgericht, ondanks 
het feit dat zij bevoegd is voor materies die absoluut essentieel zijn voor de 
inclusie van personen met een handicap, te beginnen met onderwijs. Het BDF 
heeft hierover op 23 december 2020 een brief geschreven aan de Minister-
President. Tot op heden heeft het BDF nog geen antwoord ontvangen. 

- Voetnoot 523 over toegankelijkheid: voor Brussel wordt Iriscare geciteerd, maar 
deze instelling is niet bevoegd op het gebied van toegankelijkheid. Ook moet 

 
1 Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens, situatie in gevangenissen, handicap, rechten van het 
kind, gender, racisme en discriminatie, jeugdwerkloosheid, politie, asiel en migratie 

2 In Brussel is in 2018 de Brusselse Raad voor Personen met een Handicap opgericht (naast de Raad die al 
vele jaren op COCOF-niveau bestaat). In de Vlaamse Gemeenschap is een "Vlaamse Adviesraad Handicap" 
opgericht, die momenteel wordt geëvalueerd (met het oog op een eventuele decretale consolidatie). Ook de 
regering van de Duitstalige Gemeenschap heeft zich ertoe verbonden het middenveld te steunen bij de 
oprichting van een adviesraad. In het Waalse Gewest worden mensen met een handicap en hun 
organisaties structureel bij het beleid betrokken via de "Commission wallonne des personnes handicapées". 
Voor een presentatie van deze maatregelen, zie VRPH zitting 21, blz. 6. 
 
3 Op federaal niveau heeft de Regie der gebouwen in 2018 een reeks nieuwe verplichtingen en 
aanbevelingen inzake de toegankelijkheid van gebouwen aangenomen. In Vlaanderen ondersteunt en 
adviseert het toegankelijkheidsagentschap 'Inter' de Vlaamse beleidsdomeinen; het biedt ondersteuning 
voor bouw en architectuur in alle fasen van het bouwproces, sensibiliseert, onderzoekt en organiseert 
toegankelijkheidsopleidingen en -screenings. In het Waals Gewest wil het Waals Toegankelijkheidsplan 
2017-2019 de universele toegankelijkheid bevorderen op het gebied van sociale actie, ruimtelijke ordening, 
huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, toerisme en lokale overheden. De verschillende overheidsniveaus 
hebben ook wetgeving ingevoerd tot omzetting van de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van 
websites en mobiele toepassingen van overheidsinstanties. In Brussel is Iriscare (Bicommunautair Bureau 
voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC)) het bevoorrechte contactpunt voor alle aangelegenheden betreffende de 
sociale bescherming van het Brussels orgaan voor sociale bescherming. Tot slot heeft België de Europese 
Richtlijn 2014/25/EU omgezet, die tot doel heeft toegankelijkheidscriteria vast te stellen voor personen met 

 



 
 

 
 

worden vermeld dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslissingen zijn 
genomen over de toegankelijkheid bij de MIVB. 

- Werkgelegenheid: tewerkstellingsquota in de federale overheidsdienst worden 
niet vermeld - zie het verslag van de BCAPH 2019 voor de exacte cijfers.  

- U vermeldt in uw verslag de acties die door de Belgische Staat zijn ondernomen 
zonder echt te spreken over de praktische uitvoering of evaluaties van deze 
acties.  

- Uw verslag wekt de indruk dat België bij voorbeeld toegankelijkheidsplannen 
heeft ingevoerd. Zij bestonden echter wel op papier, maar hebben in de praktijk 
weinig effect gesorteerd.  

- Wat betreft de adviesraden die bestaan in Vlaanderen, de Duitstalige 
Gemeenschap en Wallonië: er wordt geen uitleg gegeven over hun actiemiddelen 
of hun doeltreffendheid. 

 

Het BDF nodigt u uit om kennis te nemen van  zijn laatste alternatief verslag UPO dat 
mede ondertekend is met de verschillende Belgische adviesraden van personen met een 
handicap. Het werd in oktober jongstleden voorgelegd aan de Werkgroep UPO van de 
Verenigde Naties. Het is het resultaat van een brede discussie en consensus tussen alle 
medeondertekenaars. 

 
een handicap in het kader van de gunning van opdrachten door onder meer entiteiten die actief zijn in de 
sector van de postdiensten. Voor een presentatie van deze maatregelen, zie VRPH zitting 21, blz. 13-15.  
 


