
Conferentie van Staten die Partij zijn bij het UNCRPD – New York 17-19 juli 2013 
 

• Inleiding 
Van 17 tot en met 19 juli vond in de gebouwen van de VN in New York de 6e editie plaats van de 
“Conferentie van Staten die Partij zijn bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD)”. 
 

• Het UNCRPD? 
Het UNCRPD is in 2006 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en in 
2009 geratificeerd door België.  
 
Wat houdt het UNCRPD juist in? Het Verdrag creëert op zich geen “nieuwe” rechten voor mensen 
met een handicap, maar vertrekt vanuit de bestaande mensenrechten toegepast op personen met 
een handicap. Maar al te vaak blijven die mensenrechten voor personen met een handicap immers 
rechten op papier, en dus is actie nodig om ze toepassing te doen krijgen in het leven van alledag.  
Daarmee is er sprake van een echte “paradigmaverschuiving”: handicap wordt niet langer louter 
vanuit een medisch model bekeken maar men stapt over naar een sociaal model, waarbij niet de 
handicap aan de oorzaak van problemen ligt, wel de onaangepastheid van de maatschappij aan die 
handicap. Het UNCRPD wil die obstakels zo veel mogelijk wegwerken.  
 
Ook zeer bijzonder is het grote belang dat het UNCRPD hecht aan de betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld, in de eerste plaats mensen met een handicap en hun 
vertegenwoordigende organisaties. Het principe “Nothing about us without us” loopt als een rode 
draad doorheen zowel de totstandkoming als de uitvoering van het UNCRPD. Intussen is het UNCRPD 
reeds door 134 landen geratificeerd. 
 

• De Conferentie van Staten die Partij zijn bij het UNCRPD 
Om de uitvoering van het UNCRPD aan te moedigen en om ervaringen uit te wisselen, wordt hierover 
jaarlijks een conferentie gehouden in New-York. In 2013 was het thema "Ensuring adequate 
standards of living: empowerment and participation of persons with disabilities within the 
framework of the UNCRPD”. Er werd gedurende drie dagen gedebatteerd door vertegenwoordigers 
van de  Verdragsluitende Staten, internationale organisaties, personen met een handicap en hun 
representatieve organisaties over deze thematiek. Zo werden er ook nog verschillende side-events 
en 3 ronde tafeldebatten georganiseerd waarbij er door zowel de Verdragsluitende Staten als de 
NGO’s ‘best practices’ werden uitgewisseld. Het belang van deze conferentie kan niet onderschat 
worden. Het is immers op dit jaarlijks gebeuren dat verschillende Verdragsluitende Staten van elkaar 
kunnen leren in hun implementatieproces van het UNCRPD en waar de NGO’s en personen met een 
handicap in dialoog kunnen treden met de Verdragsluitende Staten. 

• De inbreng van België op de Conferentie 
Zoals de vorige jaren, heeft België ook dit jaar actief deelgenomen aan de Conferentie. Er werden 
vier verklaringen afgelegd. 
 
In zijn algemene verklaring heeft België gewezen op enkele verwezenlijkingen die het afgelopen jaar 
werden gerealiseerd. Zo werd er vermeld dat er, om de rechten en vrijheden van personen met een 
handicap nog beter te waarborgen, een specifiek artikel is opgenomen in de Belgische Grondwet: 
"Iedere persoon met een handicap heeft, afhankelijk van de aard en de ernst van zijn handicap, recht 
op maatregelen die hem zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie 
waarborgen." ook werd meegedeeld  dat recent een nieuwe wet betreffende de rechtsbekwaamheid 
van personen met een handicap werd goedgekeurd. Deze wet hervormt de verschillende stelsels en 
verbetert de bescherming van personen met een handicap. Tenslotte deelde België mee dat het 



verder werkt aan de implementatie van de structuren, conform artikel 33 van het UNCRPD en aan 
het “handistreamingproces” op de diverse beleidsdomeinen/niveau’s. 
 
De drie andere verklaringen van de informele rondetafels, hadden betrekking op het inclusieproces 
van personen met een handicap op diverse domeinen. 
 
Kim Van Aken – DG Beleidsondersteuning 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


