
Twaalfde zitting van de Conferentie van de Verdragsparitjen bij het UNCRPD 

Verklaring van België (vertaling uit FR) 

Mijnheer (Mevrouw) de Voorzitter,  

Leden van het Bureau, afgevaardigden, 

Het is binnenkort 10 jaar geleden dat België het VN-Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap ratificeerde. Dat maakt 10 jaar gedurende dewelke de Belgische overheden 

zich geëngageerd hebben om dit referentiedocument in de praktijk te brengen. Gedurende deze 

periode werden een reeks strategieën en acties uitgevoerd, op de verschillende beleidsniveaus, 

om deze engagementen concrete uitwerking te geven.  

In deze context is België begonnen met de voorbereiding van zijn tweede en derde verslag over 

de implementatie van het Verdrag, dat het in april 2020 zal voorleggen aan het Comité voor de 

rechten van personen met een handicap. Dit geconsolideerd verslag en de constructieve dialoog 

met het Comité die daaruit zal voortvloeien zal de gelegenheid bieden om de balans op te maken 

van de geboekte vooruitgang, en van de uitdagingen die overwonnen moeten worden op Belgisch 

niveau. Dit is een belangrijke oefening en België ondersteunt de rol van het Comité hierin volledig. 

Er is nog een lange weg te gaan om de integratie van personen met een handicap in de gehele 

samenleving te garanderen. België is zich bewust van de resterende uitdagingen. Maar enkele 

belangrijke mijlpalen werden bereikt. 

We zouden hier vier concrete voorbeelden willen geven: 

1) Binnen de maatschappelijke integratie wordt werk gemaakt van de modernisering van de 

integratietegemoetkoming voor personen met een handicap. Een onderzoeksopdracht 

werd aan verschillende universiteiten toegewezen om een nieuw instrument te 

ontwikkelen ter evaluatie van de ondersteuningsbehoeften van personen met een 

handicap. Met dit nieuw uitgewerkt instrument wordt afstand genomen van het medisch 

model en wordt meer gewicht gegeven aan de deelname aan het maatschappelijk leven. 



2) De afgelopen jaren werden maatregelen genomen om seksueel geweld tegen vrouwen te 

bestrijden, met de nadruk op preventie, bescherming van de slachtoffers en vervolging 

van de daders. Om de rechten van vrouwen met een handicap die te maken hebben 

gehad met seksueel geweld te versterken, wordt aandacht besteed aan opleiding en 

bewustmaking van actoren binnen de sociale hulp en onderwijs.  

3) Verschillende initiatieven werden genomen in verband met de integratie van personen 

met een handicap op het gebied van cultuur, sport en vrije tijd. De bevordering van de 

toegankelijkheid van de toeristische infrastructuur werd versterkt, in samenwerking met 

de handicapsector, door middel van handvesten of certificeringsregelingen. België heeft 

ook deelgenomen aan het project European Disability Card. Een kaart die de toegang geeft 

tot cultuur, sport en vrije tijd voor personen met een handicap.  

4) Het jaarlijkse salon "EnVie d'amour" onderstreept het belang van het relationele, 

emotionele en seksleven van personen met een handicap. Deze dimensie wordt soms 

vergeten, maar betreft de reële noden van ieder individu, inclusief personen met een 

handicap. 

Tot slot is het ook belangrijk te wijzen op de noodzaak van een permanente dialoog met het 

maatschappelijk middenveld om de uitvoering van het Verdrag te waarborgen. De betrokkenheid 

van personen met een handicap en van hun representatieve organisaties bij de uitwerking van 

het beleid dat hen betreft, kan nog worden geconsolideerd, zowel op nationaal als op 

internationaal niveau. In dit opzicht gaat België verder met het opzetten en financieren van 

adviesstructuren op alle overheidsniveaus. “Niets over ons, zonder ons” is een belangrijk principe 

om de samenleving te helpen evolueren naar meer integratie. 

Ik dank u. 

 


