
 

 

 

Verdrag over de rechten van personen met een handicap 

België ondertekende samen met andere landen een verdrag  

over de rechten van personen met een handicap. 

Een verdrag is een soort wet voor verschillende landen samen. 

Het is een verdrag van de Verenigde Naties. 

De Verenigde Naties zijn bijna alle landen van de wereld. 

In dit verdrag staan alle rechten van personen met een handicap. 

In het verdrag staat ook wat de verschillende landen moeten doen 

voor personen met een handicap. 

België schreef een rapport over wat het allemaal doet 

voor personen met een handicap. 

Het Centrum schreef een rapport over wat België nog beter kan doen. 

Deze tekst is een samenvatting van dit rapport van het Centrum 

in eenvoudige taal. 

 

Beslissingen van de overheid 

Het Centrum vraagt aan de overheid om in alle beslissingen 

rekening te houden met de rechten van personen met een handicap. 

Dat betekent dat alle drempels weg moeten. 

Een drempel is iets dat het moeilijk maakt om mee te doen. 

Bijvoorbeeld om te leren, te werken of te reizen. 

Er moet ook meer informatie verzameld worden over handicap. 

 



Inspraak in beslissingen 

Het Centrum vindt dat de overheid bij het nemen van beslissingen 

de mening moet vragen van personen met een handicap. 

De overheid moet daarvoor adviesraden oprichten. 

 

Toegankelijkheid 

Toegankelijkheid betekent dat men ergens gemakkelijk binnen kan 

of dat men iets gemakkelijk kan gebruiken of begrijpen. 

Het Centrum vindt dat de overheid beter moet controleren 

of openbare plaatsen en gebouwen toegankelijk zijn 

voor personen met een handicap. 

Daarbij moet men ook denken aan toegankelijkheid voor: 

 slechtziende en blinde personen, 

 dove en slechthorende personen, 

 personen met een verstandelijke handicap. 

De overheid moet een plan opstellen om alles toegankelijk te maken, 

ook het openbaar vervoer (treinen, metro’s, bussen en trams). 

 

Inclusief onderwijs 

Inclusief onderwijs betekent dat kinderen met een handicap zoals alle kinderen 

naar gewone scholen gaan.  In deze scholen krijgen ze dan extra steun. 

Het Centrum vindt dat de overheid meer moet doen voor inclusief onderwijs. 

De overheid moet daarvoor een plan uitwerken. 

Leerlingen met een handicap hebben het recht om naar een gewone school te gaan. 

Ze hebben ook recht op aanpassingen.  Zo kunnen ze meedoen met iedereen. 

 

Beslissingen nemen 

Er is een nieuwe wet in België. 

Die wet zegt dat personen met een handicap 

zelf beslissingen mogen nemen, 



ook over belangrijke zaken zoals: 

 op reis gaan, 

 alleen gaan wonen, 

 trouwen, 

 een huis kopen, 

 … 

Indien nodig moeten personen met een handicap ondersteund worden 

bij het nemen van deze beslissingen. 

Het Centrum vraagt dat de overheid genoeg middelen inzet voor die ondersteuning. 

 

Personen met een handicap in de gevangenis 

Soms doen personen met een handicap dingen die niet mogen. 

Bijvoorbeeld stelen of iemand pijn doen.   

Door hun handicap beseffen ze niet dat dit fout is. 

Zij mogen niet naar een gewone gevangenis gestuurd worden 

maar moeten verzorgd worden voor hun handicap. 

Ze hebben recht op aanpassingen. 

Ze moeten klacht kunnen indienen als ze vinden dat ze niet goed behandeld worden. 

 

Zelfstandig leven in de gewone samenleving 

Personen met een handicap moeten kunnen kiezen met wie en hoe ze leven. 

Ze moeten zoveel mogelijk deel kunnen uitmaken van de gewone samenleving. 

Het Centrum vraagt om hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Daarom moeten de wachtlijsten voor ondersteuning worden weggewerkt. 

Het persoonlijke assistentie budget moet verder worden uitgebouwd. 

Het persoonlijk assistentie budget is een budget 

dat personen met een handicap zelf kunnen gebruiken 

om hun assistentie te organiseren. 

De overheid moet ervoor zorgen 

dat personen met een handicap genoeg geld hebben 



en dat ze niet in armoede moeten leven. 

Wie samenwoont moet evenveel geld krijgen als wie alleen woont. 

Mensen die pas een handicap krijgen nadat ze 65 jaar werden,  

moeten ook recht hebben op de terugbetaling van hulpmiddelen. 

 

Werk 

In België hebben veel minder personen met een handicap werk 

dan in andere landen. 

Dat komt omdat er discriminatie is. 

Discriminatie wil zeggen dat iemand verschillend behandeld wordt 

omdat hij of zij een handicap heeft. 

De diensten die personen met een handicap helpen bij het zoeken naar werk 

zijn vaak niet toegankelijk genoeg. 

Daar moet wat aan gedaan worden. 

Personen met een handicap vinden moeilijker werk. 

Daarom vindt het Centrum dat personen met een handicap 

niet zomaar hun werkloosheidsuitkering mogen verliezen. 

Soms krijgen mensen die werk hebben een handicap 

door een ziekte of door een ongeval. 

Het Centrum vindt dat deze mensen niet zomaar hun ontslag mogen krijgen. 

De werkgever moet aanpassingen doen zodat ze terug aan het werk kunnen. 

Bijvoorbeeld een groot beeldscherm voor iemand die slecht ziet. 

 


