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FOCUS  

Het Centrum wenst de aandacht van het Comité te vestigen op enkele aanbevelingen uit zijn parallel 
rapport die raken aan cruciale problematieken met betrekking tot de overeenstemming van de 
Belgische beleidsmaatregelen en praktijken met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap. 

 

GECOÖRDINEERD BELEID  

Het Centrum beveelt de overheden aan om hun globale aanpak van het thema handicap op alle 
beleids- en bevoegdheidsdomeinen te versterken om zo tot een gecoördineerd beleid te komen 
(handistreaming). Het is daarbij aangewezen om een gemeenschappelijke definitie van handicap 
te gebruiken die zich op het sociale model baseert. 

 Zie parallel rapport van het Centrum: art.1 en 33 

Zie eveneens alternatieve rapporten: 

- BDF aanbeveling nr. 1  

- GRIP punten 1-4.1, 1-4.2 en 1-4.3 (p.8-9) 

 

Het Centrum beveelt de overheden aan te waken over een continue verbetering van de kwantiteit en 
de kwaliteit van de ingezamelde (beleids)data over het thema handicap, en over de afstemming 
van de methodologie voor de verwerking ervan. 

 Zie parallel rapport van het Centrum: art.31 

Zie eveneens alternatieve rapporten: 

- BDF aanbeveling nr. 4  

 

PARTICIPATIE IN HET BESLUITVORMINGSPROCES   

Het Centrum beveelt de diverse overheden aan om op alle bestuursniveaus transversale 
adviesinstanties op te richten of te erkennen voor personen met een handicap en hun representatieve 
organisaties. Ze moeten die instanties proactief raadplegen om een maximale participatie van 
personen met een handicap in het besluitvormingsproces te verzekeren, zowel in de fase van 
beleidsvorming, -uitvoering als -evaluatie. 

 Zie parallel rapport van het Centrum: art.33 

Zie eveneens alternatieve rapporten: 

- BDF aanbeveling nr. 2 

- GRIP aanbeveling met betrekking tot artikel1-4 (p.10) 

 

TOEGANKELIJKHEID 

De verschillende overheden moeten zorgen voor een efficiëntere controle op de toepassing van de 

regelgeving met betrekking tot toegankelijkheid bij het bouwen of renoveren van openbare of voor 

het publiek toegankelijke infrastructuren. Ook dient de huidige regelgeving te worden vervolledigd 

om beter rekening te houden met de noden van de personen met een sensoriële of verstandelijke 

handicap en dient hun toepassingsgebied te worden uitgebreid, met name met betrekking tot de 

informatie- en communicatietechnologieën. De overheden moeten de uitrol van een 

toegankelijkheidsdiagnose van de bestaande openbare of voor het publiek toegankelijke 

infrastructuren aanmoedigen, met inbegrip van gebouwen, toegangswegen en openbaar vervoer, en 

een ambitieus plan opstellen waardoor de toegankelijkheid ervan op termijn wordt verzekerd. 
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 Zie parallel rapport van het Centrum: art.9  

Zie eveneens alternatieve rapporten: 

- BDF aanbevelingen nr. 12 en 13  

- GRIP aanbeveling met betrekking tot artikel 9 (p. 18) 

 

INCLUSIEF ONDERWIJS 

Het Centrum beveelt aan de verschillende overheden aan verder te investeren in inclusief 

onderwijs en een langetermijnvisie rond de uitrol ervan te verzekeren. Het verder uitbouwen van het 

buitengewoon onderwijs valt niet te verzoenen met het VN-Verdrag. Het inschrijvingsrecht en het 

recht op redelijke aanpassingen voor leerlingen met een handicap moeten gegarandeerd zijn. 

Daaronder wordt ook het recht op redelijke aanpassingen aan het curriculum verstaan. 

 Zie parallel rapport van het Centrum: art.24 

Zie eveneens alternatieve rapporten: 

- BDF aanbeveling nr. 14  

- GRIP punten 24.3 (p. 38), 24.8 (p. 40), aanbevelingen met betrekking tot artikel 24 
(p. 43) 

 

INVOERING VAN EEN GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT IN OVEREENSTEMMING MET DE 

MENSELIJKE WAARDIGHEID 

Het Centrum beveelt de overheden aan om de nodige menselijke en financiële middelen vrij te 

maken voor de uitvoering van de wet houdende hervorming van de beschermingsstatuten in 

overeenstemming met hetgeen is voorgeschreven in artikel 12 van het VRPH (rechtsbekwaamheid als 

uitgangspunt, modulering van de beschermingsmaatregel op de te beschermen persoon, maatregelen 

genomen volgens een aanpak gebaseerd volgens de principes van supported decision-making 

waarbij de voorkeur wordt gegeven aan bijstand veeleer dan aan vertegenwoordiging), van bij de 

inwerkingtreding ervan op 1 juni 2014. Het beveelt de overheden eveneens aan om de betrokken 

actoren van het maatschappelijke middenveld te raadplegen bij de uitwerking van de 

voornaamste uitvoeringsbesluiten waarin de modaliteiten van die hervorming zullen worden 

vastgelegd. 

 Zie parallel rapport van het Centrum: art.12 

Zie eveneens alternatieve rapporten: 

- BDF aanbeveling nr.19  

- GRIP aanbeveling met betrekking tot artikel 12 (p. 23) 

 

SITUATIE VAN DE GEÏNTERNEERDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN DETENTIE 

De aanwezigheid van geïnterneerden in de psychiatrische annexen van de penitentiaire inrichtingen 
vormt een inbreuk op artikel 14 van het VRPH. Dit heeft tot gevolg dat de grondrechten van de 
geïnterneerden zelf worden geschonden wanneer ze in dit type van opvangstructuren verblijven.  

Het Centrum beveelt aan dat: 

- het gevangeniswezen het concept redelijke aanpassing opneemt in zijn beleid met 
betrekking tot detentie, de opleiding van het personeel en de inrichting van de infrastructuren;  

- de bepalingen van de wet betreffende de interne rechtspositie van  gedetineerden in werking 
treden, waarbij een officieel en onafhankelijk klachtenmechanisme wordt ingevoerd. Dit 
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moet zodanig worden ingevoerd zodat geïnterneerden en gedetineerden hun rechten 
daadwerkelijk kunnen verdedigen. 

- een duurzaam en gecoördineerd penitentiair en volksgezondheidsbeleid wordt 
uitgevoerd dat aan de geïnterneerden een behandeling biedt die aangepast is aan hun 
effectieve noden, en dat tegemoet komt aan het gebrek aan beschikbare plaatsen in 
aangepaste therapeutische structuren; 

- de Belgische wetgeving in overeenstemming wordt gebracht met de bepalingen van het 
internationale recht inzake de behandeling onder dwang van personen met een verstandelijke 
en/of psychische handicap. 

 Zie parallel rapport van het Centrum: art. 13, 14, 15 en 17 

Zie eveneens alternatieve rapporten: 

- BDF aanbeveling nr. 20  

- GRIP aanbeveling met betrekking tot artikel 13 (p. 24); aanbeveling met betrekking 
tot artikel 14 (p. 26) 

 

 

ZELFSTANDIG LEVEN EN PARTICIPATIE IN DE SAMENLEVING 

Opdat personen met een handicap zoveel mogelijk zouden kunnen kiezen met wie en hoe ze leven, 

beveelt het Centrum aan om passende ondersteuningsmaatregelen te nemen om hen de mogelijkheid 

te bieden in de maatschappij te leven en er volop aan deel te nemen. De wachtlijsten moeten 

worden weggewerkt zodat personen met een handicap toegang hebben tot de noodzakelijke 

ondersteuningsmogelijkheden. 

De de-institutionalisatie moet planmatig worden verder gezet en het aanbod van 

ondersteuningsdiensten moet inclusiever worden. In deze context moet ook worden voortgegaan 

met de ontwikkeling van het systeem van persoonlijke assistentie, waarbij personen met een 

handicap de assistentie zoveel mogelijk zelf kunnen aanpassen aan hun behoeften. 

 Zie parallel rapport van het Centrum: art.19 

Zie eveneens alternatieve rapporten: 

- BDF aanbeveling nr. 8 

- GRIP aanbevelingen met betrekking tot artikel 19 (p. 33) 

 

De overheid moet personen met een handicap een behoorlijke levensstandaard garanderen en 

armoede bestrijden, ook voor de personen met een lichte of matige handicap. Zo beveelt het 

Centrum de overheden aan om de hervorming van de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen 

aan personen met een handicap verder te zetten om rekening te houden met de verwachting tot een 

grotere maatschappelijke participatie en een sterkere sociale en professionele integratie. Het Centrum 

beveelt de overheden aan om de geldende regelgeving te wijzigen zodat personen met een handicap 

die samenwonen niet langer financieel worden gestraft. 

Het Centrum beveelt de bevoegde overheden aan om te zorgen voor een vlotte financiering van de 

hulpmiddelen en de toegang tot die tussenkomsten open te stellen voor personen met een handicap 

na de leeftijd van 65 jaar. Die hulpmaatregelen moeten beantwoorden aan de reële behoeften van de 

personen met een handicap en hen maximaal in staat stellen om deel te nemen aan de maatschappij. 

 Zie parallel rapport van het Centrum: art.21 et 28 

Zie eveneens alternatieve rapporten: 

- BDF aanbevelingen nr. 6 en 15  

- GRIP aanbevelingen met betrekking tot artikel 19 (p. 33) 
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DISCRIMINATIE OP HET WERK EN IN DE BEROEPSOPLEIDINGEN 

Volgens bestaande cijfers, is de participatie van de personen met een handicap op de Belgische 

arbeidsmarkt onvoldoende (lager dan het Europese gemiddelde). De quota van werknemers met een 

handicap die aan de openbare diensten worden opgelegd, worden niet gehaald en slechts weinig of 

niet gecontroleerd en bestraft. Vooral in Brussel en in Wallonië zijn de algemene arbeidsbemiddelings- 

en beroepsopleidingsdiensten niet of weinig toegankelijk voor werkzoekenden met een handicap. De 

recente hervorming van het beleid met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen heeft dramatische 

gevolgen voor de situatie van de werkzoekenden met een handicap. Ze houdt geen rekening met hun 

bijzondere situatie noch met de discriminatie waarvan zij het slachtoffer zijn. In januari 2015 zullen hun 

werkloosheidsuitkeringen op basis van de gedane studies worden geschrapt voor wie geen opleiding 

volgt of werk heeft.  

Het Centrum beveelt de bevoegde overheden aan om die maatregelen opnieuw te bekijken in 

samenhang met de bijzondere situatie van de werkzoekenden met een handicap, om hen te 

beschermen tegen discriminatie op het werk en in beroepsopleidingen en om hen niet uit te 

sluiten van het recht op werkloosheidsuitkeringen.  

Het Centrum heeft vernomen dat de Raad van Ministers op 31 januari 2014 een uitvoeringsbesluit 

heeft goedgekeurd dat een antwoord moet bieden op deze problematiek, meer bepaald door de 

wachttijd voor personen met een handicap uit te breiden tot twee jaar. Het is nog wachten op meer 

informatie over de precieze vorm die dit uitvoeringsbesluit zal krijgen en op het in werking treden 

ervan. 

Het Centrum beveelt de overheden aan om dringende maatregelen te nemen om de reguliere 

voorzieningen voor socio-professionele inschakeling en beroepsopleiding toegankelijk te 

maken voor personen met een handicap. 

BEROEPSHERINSCHAKELING VAN WERKNEMERS MET EEN HANDICAP  

De bepalingen van het gemeen arbeidsrecht in België betreffende de beroepsherinschakeling van 

werknemers die een handicap hebben verworven conflicteren met de definities van handicap van het 

Verdrag en met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in de context van de Europese 

Werkgelegenheidsrichtlijn 2000/78. 

Inderdaad deze bepalingen bevatten immers een restrictieve definitie van handicap die als gevolg 

heeft dat de beroepsherinschakeling en dus de uitvoering van redelijke aanpassingen niet verplicht 

zijn voor werknemers die niet definitief arbeidsongeschikt zijn verklaard. Dit leidt ertoe dat die 

werknemers dan wegens “overmacht” en zonder opzeggingsvergoeding worden ontslagen. 

Het Centrum beveelt de wetgevende en uitvoerende macht dan ook aan om de begrippen 
handicap en redelijke aanpassing uitdrukkelijk op te nemen in de regelgeving inzake 
arbeidsrecht en om het koninklijk uitvoeringsbesluit dat noodzakelijk is voor de 
inwerkingtreding van artikel 34 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten goed te 
keuren. Het Centrum beveelt de rechterlijke macht aan om het arbeidsrecht te interpreteren in 
overeenstemming met het gemeenschapsrecht en meer bepaald met de 
antidiscriminatiewetgeving. 

 Zie parallel rapport van het Centrum: art.27 

Zie eveneens alternatieve rapporten: 

- BDF aanbeveling nr.15  

- GRIP aanbeveling met betrekking tot 27  

 

 


