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Bevraging van personen met een handicap 

In 2021 zal de Verenigde Naties evalueren of België het Verdrag voor de rechten van personen met 

een handicap goed naleeft en uitvoert.   

Met deze vragenlijst kan je daarom je mening geven, als persoon met een handicap, over je 

dagelijkse leven.  

Je mag de hele vragenlijst invullen (10 thema's) of de thema's kiezen die voor jou het belangrijkst 

zijn. Je mag zoveel vragen beantwoorden als je zelf wil. Geen enkele vraag is verplicht.  

Je antwoorden zullen ons helpen om ons werk richting te geven en de overheden gepast te 

adviseren. We zullen je antwoorden ook gebruiken voor ons rapport aan de Verenigde Naties. 

Als je het nodig vindt, mag iemand je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst.  

Bij technische problemen kan je contact opnemen met Marijke De Pauw. Dat kan telefonisch op het 

nummer 02/212.30.27 of via e-mail naar consult.handicap@unia.be   

Wij danken je alvast voor jouw bijdrage.  

Unia - Interfederaal Gelijkekansencentrum 

 

Deel 1: Persoonlijke gegevens 

De vragenlijst is anoniem. We vragen niet naar je naam, maar we hebben wel wat persoonlijke 

gegevens nodig om een nauwkeuriger resultaat te krijgen. 

1. Mijn leeftijd: 

o Jonger dan 18 jaar 

o Tussen 18 en 25 jaar 

o Tussen 26 en 65 jaar 

o Ouder dan 65 jaar 

 

2. Mijn geslacht: 

o V 

o M 

o X 

 

3. Mijn gewest: 

o Brussels-Hoofdstedelijk Gewest 

o Vlaams Gewest 

o Waals Gewest 

o Andere: …  

 

4. Mijn regionaal agentschap voor handicap: 

o AVIQ - Agence pour une vie de Qualité 

o DSL - Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

(DSL) 

o PHARE - Personne Handicapée Autonomie Recherchée 
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o VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

o Ik ben niet ingeschreven in een regionaal agentschap 

 

5. Mijn handicap: 

o Motorische handicap 

o Chronische ziekte of aandoening 

o Visuele handicap 

o Auditieve handicap 

o Verstandelijke handicap 

o Meervoudige handicap 

o Psychische stoornis 

o Autismespectrumstoornis 

o Leerstoornis 

o Andere: …  

 

6. Ik woon meestal: 

o Bij familie 

o Samen met mijn partner 

o Alleen 

o In een voorziening 

o In een inclusieve woning (zelfstandig wonen met ondersteuning) 

o Andere: …  

 

7. Mijn werk: 

o Ik werk in een gewoon bedrijf 

o Ik werk in een maatwerkbedrijf 

o Ik ben arbeidsongeschikt 

o Ik werk als vrijwilliger 

o Ik volg een beroepsopleiding 

o Ik ben werkzoekend 

o Ik ga naar een dagcentrum 

o Ik ben student 

o Andere: …  

 

8. Mijn studies: 

o Ik ben leerling in het gewoon onderwijs 

o Ik ben leerling in het buitengewoon onderwijs 

o Ik ben student aan de hogeschool of universiteit 

o Ik volg les in het volwassenenonderwijs 

o Ik ben geen leerling of student meer 

o Andere: …  
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Deel 2: Onderwijs 

Door het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap te 

tekenen, heeft België zich ertoe verbonden het onderwijs stapsgewijs inclusief te maken (artikel 24). 

9. Mijn handicap verhindert/verhinderde me om gewoon onderwijs te volgen. 

o Ja 

o Nee 

o Dit is niet op mij van toepassing. Ik verwierf mijn handicap toen ik geen school meer liep. 

 

10. Sinds 2014 is er verbetering en kan ik gemakkelijker gewoon onderwijs volgen. 

o Helemaal akkoord 

o Eerder akkoord 

o Niet echt akkoord 

o Helemaal niet akkoord 

o Dit is niet op mij van toepassing 

 

11. Heb je nog opmerkingen over je onderwijs? Wil je uitleggen welke moeilijkheden je hebt 

ondervonden? 

… 

Deel 3: Werk 

Door het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap te 

tekenen, heeft België zich ertoe verbonden het recht van personen met een handicap op werk 

stapsgewijs te realiseren. Vooral door personen met een handicap de mogelijkheid te bieden zelf in 

hun levensonderhoud te voorzien door vrij gekozen of aanvaard werk op een open arbeidsmarkt 

(artikel 27). 

12. Mijn handicap verhindert me om in een gewone werkomgeving te werken. 

o Ja 

o Nee 

 

13. Sinds 2014 is er verbetering en kan ik gemakkelijker in een gewone werkomgeving werken. 

o Helemaal akkoord 

o Eerder akkoord 

o Niet echt akkoord 

o Helemaal niet akkoord 

 

14. Heb je nog opmerkingen over je werk of het zoeken naar werk? Wil je uitleggen welke 

moeilijkheden je ondervindt? 

… 

 

Deel 4: Toegankelijkheid 

Door het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap te 

tekenen, heeft België zich ertoe verbonden om de toegankelijkheid te verbeteren van gebouwen, 

wegen, vervoer, informatie en communicatie, en andere voorzieningen en diensten die openstaan 

voor, of verleend worden aan het publiek (artikel 9). 
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15. Mijn handicap verhindert me om toegang te hebben tot sommige gebouwen, wegen en 

openbaar vervoer. 

o Ja 

o Nee 

 

16. Mijn handicap verhindert me om toegang te hebben tot bepaalde informatie (audiovisuele 

media, gedrukte media, websites, mobiele applicaties, ...). 

o Ja 

o Nee 

 

17. Sinds 2014 is er verbetering en heb ik gemakkelijker toegang tot gebouwen, wegen en openbaar 

vervoer. 

o Helemaal akkoord 

o Eerder akkoord 

o Niet echt akkoord 

o Helemaal niet akkoord 

 

18. Sinds 2014 is er verbetering en heb ik gemakkelijker toegang tot informatie. 

o Helemaal akkoord 

o Eerder akkoord 

o Niet echt akkoord 

o Helemaal niet akkoord 

 

19. Heb je nog opmerkingen over toegankelijkheid? Wil je uitleggen welke moeilijkheden je 

ondervindt? 

… 

 

Deel 5: Keuze van je woonplaats 

Door het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap te 

tekenen, heeft België zich ertoe verbonden personen met een handicap hun woonplaats te laten 

kiezen, waar en met wie ze leven en hen niet te dwingen om in een bepaalde leefomgeving te leven 

(artikel 19). 

20. Mijn handicap verhindert me om te leven waar en met wie ik wil. 

o Ja 

o Nee 

 

21. Sinds 2014 is er verbetering en kan ik beter kiezen waar en met wie ik wil leven. 

o Helemaal akkoord 

o Eerder akkoord 

o Niet echt akkoord 

o Helemaal niet akkoord 

 

22. Heb je nog opmerkingen over je woonplaats en woonvorm ? Wil je uitleggen welke 

moeilijkheden je ondervindt? 

… 
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Deel 6: Behoorlijke levensstandaard 

Door het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap te 

tekenen, heeft België zich ertoe verbonden een behoorlijke levensstandaard te garanderen voor 

personen met een handicap en hun gezin, waaronder voldoende voeding, kleding en huisvesting 

(artikel 28). 

23. Mijn handicap verhindert me om een behoorlijke levensstandaard te hebben. 

o Ja 

o Nee 

 

24. Sinds 2014 is er verbetering en is mijn levensstandaard er op vooruit gegaan. 

o Helemaal akkoord 

o Eerder akkoord 

o Niet echt akkoord 

o Helemaal niet akkoord 

 

25. Heb je nog opmerkingen over je levensstandaard? Wil je uitleggen welke moeilijkheden je 

ondervindt? 

… 

 

Deel 7: Deelname aan het culturele leven en vrijetijdsbesteding 

Door het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap te 

tekenen, heeft België zich ertoe verbonden het recht van personen met een handicap om deel te 

nemen aan het culturele leven en vrijetijdsbesteding (toegang tot theaters, musea, bioscopen, 

bibliotheken, toerisme, cultureel erfgoed, ...) stapsgewijs te realiseren (artikel 30). 

26. Mijn handicap verhindert me om deel te nemen aan het culturele leven en vrijetijdsbesteding. 

o Ja 

o Nee 

 

27. Sinds 2014 is er verbetering en kan ik gemakkelijker deelnemen aan het culturele leven en 

vrijetijdsbesteding. 

o Helemaal akkoord 

o Eerder akkoord 

o Niet echt akkoord 

o Helemaal niet akkoord 

 

28. Heb je nog opmerkingen over je deelname aan het culturele leven en vrijetijdsbesteding? Wil je 

uitleggen welke moeilijkheden je ondervindt? 

 

Deel 8: Deelname aan het politieke en openbare leven 

Door het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap te 

tekenen, heeft België zich ertoe verbonden de politieke rechten van personen met een handicap te 

garanderen (het recht om te stemmen, verkozen te worden, deel te nemen aan verenigingen of 

adviesraden, ...) (artikel 29). 
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29. Mijn handicap verhindert me om deel te nemen aan het politieke en openbare leven. 

o Ja 

o Nee 

 

30. Sinds 2014 is er verbetering en kan ik gemakkelijker deelnemen aan het politieke en openbare 

leven. 

o Helemaal akkoord 

o Eerder akkoord 

o Niet echt akkoord 

o Helemaal niet akkoord 

 

31. Heb je nog opmerkingen over je deelname aan het politieke en openbare leven? Wil je uitleggen 

welke moeilijkheden je ondervindt? 

… 

 

Deel 9: Relaties, intimiteit en seksualiteit 

Door het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap te 

tekenen, heeft België zich ertoe verbonden een einde te maken aan discriminatie van personen met 

een handicap in alles wat te maken heeft met persoonlijke relaties, huwelijk en familie (artikel 23). 

32. Mijn handicap verhindert me om relaties aan te gaan en om intimiteit en seksualiteit te beleven. 

o Ja 

o Nee 

 

33. Sinds 2014 is er verbetering en kan ik gemakkelijker relaties aangaan en intimiteit en seksualiteit 

beleven. 

o Helemaal akkoord 

o Eerder akkoord 

o Niet echt akkoord 

o Helemaal niet akkoord 

 

34. Heb je nog opmerkingen over relaties, intimiteit en seksualiteit? Wil je ons uitleggen welke 

moeilijkheden je ondervindt? 

… 

 

Deel 10: Respect voor lichamelijke en geestelijke integriteit  

Door het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap te 

tekenen, heeft België zich ertoe verbonden te garanderen dat de lichamelijke en geestelijke 

integriteit van personen met een handicap wordt gerespecteerd (artikel 17). De overheid heeft zich 

ertoe verbonden alle maatregelen te nemen om personen met een handicap thuis en daarbuiten te 

beschermen tegen alle vormen van uitbuiting, geweld en misbruik (artikel 16). 
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35. Ik werd al slachtoffer van fysiek geweld (mishandeling, verwondingen, gebrek aan respect voor 

mijn lichaam) of psychologisch geweld (beledigingen, vernederingen, intimidatie) omwille van 

mijn handicap 

o Ja 

o Nee 

36. Sinds 2014 is er verbetering en voel ik me beter beschermd tegen lichamelijk of psychisch 

geweld. 

o Helemaal akkoord 

o Eerder akkoord 

o Niet echt akkoord 

o Helemaal niet akkoord 

 

37. Heb je nog opmerkingen over het respect voor je lichamelijke of geestelijke integriteit? Wil je 

uitleggen welke moeilijkheden je ondervindt? 

… 

 

Deel 11: Beeldvorming over handicap  

Door het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap te 

tekenen, heeft België zich ertoe verbonden de beeldvorming over personen met een handicap te 

verbeteren. De overheid zich ertoe verbonden campagnes te organiseren om de bewustwording te 

vergroten over personen met een handicap en de rechten van personen met een handicap (artikel 

8). 

38. De manier waarop anderen naar mijn handicap kijken is een drempel om te leven zoals ik dat 

wil. 

o Ja 

o Nee 

 

39. Sinds 2014 is er verbetering en is het beeld dat anderen hebben over mijn handicap verbeterd. 

o Helemaal akkoord 

o Eerder akkoord 

o Niet echt akkoord 

o Helemaal niet akkoord 

 

40. Heb je nog opmerkingen over de beeldvorming van anderen over je handicap? Wil je uitleggen 

welke moeilijkheden je ondervindt? 

… 

 

Deel 12: Wat voor jou belangrijk is  

In deze vragenlijst hebben we 10 thema’s besproken over jouw rechten. Wij willen graag weten 

welke voor jou persoonlijk het belangrijkst zijn en binnen welke thema’s je vindt dat  België zo snel 

mogelijk vooruitgang moet boeken. 

41. Wat is voor jou persoonlijk het belangrijkst? 

o Gewoon onderwijs volgen 

o In een gewone werkomgeving werken 
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o Toegang hebben tot gebouwen, wegen en openbaar vervoer 

o Toegang hebben tot informatie 

o Leven waar en met wie ik wil 

o Een behoorlijke levensstandaard hebben 

o Deelnemen aan het culturele leven en vrijetijdsbesteding 

o Deelnemen aan het politieke en openbare leven 

o Relaties aangaan en intimiteit en seksualiteit beleven 

o Geen slachtoffer zijn van lichamelijk geweld of psychologisch geweld 

o Een positieve beeldvorming over handicap 

o Andere: …  

 

42. Wat betreft de rechten van personen met een handicap: binnen welke thema's moet België 

vooruitgang boeken? (maximum 3 thema's) 

o Onderwijs 

o Werk 

o Toegankelijkheid 

o Zelf je woonplaats en woonvorm kiezen 

o Behoorlijke levensstandaard 

o Deelname aan cultuur en vrijetijdsbesteding 

o Deelname aan het politieke en openbare leven 

o Relaties, intimiteit en seksualiteit 

o Bescherming van lichamelijke en psychische integriteit 

o Beeldvorming over handicap 

o Andere: …  

 

43. Het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap heeft nog 

veel andere rechten die nog niet aan bod kwamen: recht op leven, gelijkheid voor de wet, 

toegang tot de rechter, vrijheid en veiligheid, privacy, integratie en participatie, gezondheid 

enzovoort. Heb je nog opmerkingen over rechten die niet in de vragenlijst aan bod kwamen? Wil 

je uitleggen welke je moeilijkheden je ondervindt? 


