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Vierde sessie van de Conferentie van Staten die Partij zijn (7 tot 9 
september 2011, VN-hoofdkwartier – New York)   

 

7 september: Conferentie van Staten die Partij zijn 

10.00 tot 13.00 uur: Opening van de Conferentie en van het High Level 

Segment 
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VERKLARING VAN BELGIË:  

Geachte voorzitter, dames en heren, 

Het is een grote eer voor mij om hier vandaag te zijn en het woord te kunnen 

nemen tijdens de opening van de vierde Conferentie van de Staten die Partij 

zijn bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

Zoals we allen weten, mag het belang van het Verdrag niet worden 

onderschat. Het betekent een mijlpaal voor personen met een handicap over 

de hele wereld en een keerpunt in het beleid inzake personen met een 

handicap.  

Ik ben dan ook verheugd u te kunnen informeren over welke stappen België 

heeft gezet om dit Verdrag uit te voeren. Al deze stappen waren bijzonder 

belangrijk met het oog op het eerste nationale verslag dat in juli moest worden 

ingediend en we kijken uit naar de reacties van de VN-commissie. 

België ratificeerde het Verdrag en het Facultatief Protocol op 1 augustus 

2009. Door de veelomvattendheid van het Verdrag en het institutionele kader 

van de federale staat België, moest het Verdrag zowel op federaal niveau als 

op het niveau van de Gewesten en de Gemeenschappen worden 

geratificeerd. Dat gebeurde binnen een tijdspanne van 2 jaar. De snelle 

ratificering van het Verdrag wijst er duidelijk op dat alle politieke strekkingen 

het erover eens zijn dat het belangrijk is dat personen met een handicap hun 

mensenrechten ten volle en op gelijke voet met anderen kunnen laten gelden.  

In de tweede helft van 2010 was België voorzitter van de Raad van de 

Europese Unie. We hebben toen hard gewerkt rond de uitvoering van het VN-

verdrag. In november 2010 hielden we een succesvol Werkforum rond de 

instanties die opgericht dienen te worden in het kader van de uitvoering van 

het Verdrag. De doelstelling van dit Werkforum was goede praktijken uit te 

wisselen, wederzijds te leren en een netwerk op te zetten van ambtenaren, 

administraties en beleidsmakers. België is ook bijzonder fier dat de Europese 
Unie dit Verdrag heeft geratificeerd tijdens ons voorzitterschap. 
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België heeft zijn contactpunten aangewezen en tegelijk de bestaande 

handicapstructuren van de overheid versterkt. Na een lang debat zijn we het 

onlangs met alle Belgische regeringen en het maatschappelijk middenveld 

erover eens geworden om het Centrum voor gelijkheid van kansen aan te 

duiden als onze onafhankelijke instantie. Het Centrum zal de belangrijke taak 

op zich nemen om de uitvoering van het Verdrag bevorderen, beschermen en 

monitoren. 
 

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, vereist de uitvoering een 
permanente dialoog met het maatschappelijk middenveld en in het 

bijzonder met de representatieve organisaties van personen met een 

handicap. Het maatschappelijk middenveld heeft een zeer belangrijke rol te 

vervullen. Het Verdrag vraagt de Staten die Partij zijn uitdrukkelijk om alle 

nodige maatregelen te nemen om personen met een handicap te betrekken 

bij hun beleid. België heeft altijd een constructieve interactie met het 

maatschappelijk middenveld vooropgesteld. 

 

Inclusie van personen met een handicap in de maatschappij is de 

verantwoordelijkheid van iedereen. Politici die verantwoordelijk zijn voor het 

beleid inzake personen met een handicap hebben de bijzondere taak om al 

hun collega's ervan te overtuigen het Verdrag toe te passen in hun beleid. De 

Belgische regering heeft in juli beslist om alle ministers officieel op te 
dragen bij al hun beslissingen rekening te houden met de rechten van 
personen met een handicap. Ik hoop dat andere landen ook in de richting 

zullen gaan van dergelijke globale en transversale beleidsmaatregelen. Ik ben 

ervan overtuigd dat wij, politici en maatschappelijk middenveld, moedig de 

lange weg die nog voor ons ligt samen verder moeten bewandelen.  

 

We hebben allemaal belangrijke stappen gezet in de uitvoering van het VN-

verdrag, maar ons werk is natuurlijk nog niet af. Ik denk dat dit soort 

conferenties, die gericht zijn op de uitwisseling van ervaringen tussen landen 

steeds interessant en verrijkend zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze 

conferentie uiteindelijk zal bijdragen tot meer toegankelijke maatschappijen 

overal ter wereld!  
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Dit lijkt misschien een doelstelling op erg lange termijn of zelfs een droom. 

Maar zoals Nelson Mandela zei: "het lijkt altijd onmogelijk… tot het zover is!"  

Laten we er dus samen voor gaan! 

 

 

Jean-Marc DELIZEE 


	Vierde sessie van de Conferentie van Staten die Partij zijn (7 tot 9 september 2011, VN-hoofdkwartier – New York)
	7 september: Conferentie van Staten die Partij zijn


