BELGIË

Tiende zitting van de Conferentie van de Staten die Partij zijn bij het
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Opening van de Conferentie
VERKLARING VAN BELGIË

13 - 15 juni 2017

1

Geachte Voorzitter,
Geachte leden van het Bureau,
Geachte panelleden en afgevaardigden,

“Nothing about us without us”, “niets over ons zonder ons”. Dit is de rode draad
doorheen het Verdrag. De participatie van personen met een handicap is van
cruciaal belang om de bepalingen van het UNCRPD doeltreffend te kunnen
uitvoeren. Deze participatie waarborgt een betere afstemming van het beleid op de
reële noden van de personen met een handicap en zorgt voor een breed
maatschappelijk draagvlak.

België kent een lange traditie van participatie. Dankzij het Verdrag is deze traditie
verder verbeterd en versterkt en werd er op de verschillende beleidsniveaus een
constructieve interactie met het middenveld teweeggebracht. Er bestonden reeds
verschillende adviesraden en, in uitvoering van de aanbevelingen van het VNComité,

hebben de overheden die nog niet geen adviesraad hadden, verdere

stappen gezet in hun wil om een wettelijk kader uit te werken, in overeenstemming
met de bepalingen van het Verdrag inzake onafhankelijkheid en initiatiefrecht.

Niettegenstaande de lange Belgische traditie van participatie is een daadwerkelijke
betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld ook een leerproces. Beide
partijen moeten elkaar leren kennen, wederzijds begrip en vertrouwen moeten
opgebouwd worden. Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid zijn cruciale elementen.
Dit betekent dat de nodige personeels- en materiële middelen aan de adviesorganen
worden toegekend. Daarnaast dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de
samenstellingen

van

de

adviesorganen:

alle

handicapsituaties

moeten

vertegenwoordigd zijn en elk lid van de advies- en consultatieorganen moet op
gelijke manier aan de activiteiten kunnen deelnemen.
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Het maatschappelijk middenveld wordt dus in verschillende beleidsdomeinen, op
verschillende niveaus, betrokken. Dat kan zijn via adviezen van voormelde organen,
die hetzij op vraag hetzij op eigen initiatief verstrekt worden, via informele en
formele overlegmomenten, via deelname aan vergaderingen, …

Het maatschappelijk middenveld is ook betrokken bij Unia, het onafhankelijk
mechanisme voor de opvolging van het Verdrag, via een begeleidingscommissie
bestaande uit 23 leden vanuit het middenveld, de sociale partners en academici. De
activiteiten van de commissie bestaan meestal uit besprekingen van de adviezen en
aanbevelingen aan de overheden.

Het maatschappelijk middenveld werd ook geconsulteerd bij de opmaak van het
Belgische rapport over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag. Een
aandachtspunt voor de volgende rapportage, in 2019, is alvast om ervoor te zorgen
dat het maatschappelijk middenveld van in het begin bij het proces betrokken wordt
en dat hem de nodige tijd en instrumenten gegeven worden voor een
daadwerkelijke consultatie. Zowel het maatschappelijk middenveld als het
onafhankelijk mechanisme hebben alternatieve rapporten ingediend. Het Belgische
middenveld stelt met tevredenheid vast dat het Comité bij het opstellen van de
aanbevelingen aan de Belgische Staat rekening heeft gehouden met de inhoud van
deze rapporten. Het Verdrag werpt dus zijn vruchten af voor de ontwikkeling van
een constructieve dialoog tussen de Staat en het middenveld.
Ik dank u.
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