
Conferentie van Staten die Partij zijn bij het UNCRPD (COSP) 
New York 10-12 juni 2014 

 
• Inleiding 

Van 10 tot en met 12 juni vond in de gebouwen van de VN in New York de 7de editie plaats van de 
“Conferentie van Staten die Partij zijn bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD)”. De Belgische delegatie bestond uit 4 leden: 

- Vanwege het interfederaal coördinatiemechanisme (FOD Sociale Zekerheid): Greet van Gool 
- Vanwege het Focal point Vlaanderen: Han de Bruijn 
- Vanwege het maatschappelijk middenveld (BDF): Gisèle Marlière en Pierre Gyselinck. 

 
• Agenda 

Verschillende punten stonden op de agenda. Zo was er het algemeen debat, waar de verschillende 
landen die partij zijn en NGO’s een verklaring konden afleggen. Meer dan 90 sprekers waren voor dit 
debat ingeschreven. De hoge participatiegraad van de verdragsluitende partijen en van het 
maatschappelijk middenveld duidt op het belang dat aan de COSP gehecht wordt.  
 
Op 10 juni werden uit 23 kandidaten 9 leden gekozen voor het VN-comité. Onder hen Theresia 
Degener uit Duitsland en Stig Langvad uit Denemarken die reeds deel uitmaakten van het Comité en 
voor vier jaar herverkozen zijn. Meer informatie over het comité en over de leden vindt u op: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Elections2014.aspx 
 
Op 11 juni gingen twee ronde tafels door: 

- Ronde tafel 1, met als thema “Incorporating the provisions of CRPD in the post-2015 
development agenda”  
(http://www.un.org/disabilities/documents/COP/COP7/CRPD.CSP.2014.2.E.pdf). 

- Ronde tafel 2, met als thema “National implementation and monitoring” 
(http://www.un.org/disabilities/documents/COP/COP7/CRPD.CSP.2014.3.E.pdf). 

 
Op 12 juni had er een informeel panel plaats met als thema “Youth with disabilities” 
(http://www.un.org/disabilities/documents/COP/COP7/CRPD.CSP.2014.4.E.pdf) en werd gesproken 
over de implementatie van het UNCRPD door de Verenigde Naties.  
Gedurende de drie dagen werden er verschillende side-events georganiseerd. Tot slot besliste de 
COSP: 

- Dat de 8ste COSP plaats zal vinden van 9 tot 11 juni 2015 
- Dat er zes vergaderingen plaats zullen vinden over drie volle dagen 
- Dat aan de secretaris-generaal gevraagd zal worden om het rapport van de COSP te bezorgen 

aan alle verdragsluitende partijen en waarnemers. 
 

• De inbreng van België op de Conferentie 
Zoals de vorige jaren, heeft België ook dit jaar actief deelgenomen aan de Conferentie en heeft ons 
land een verklaring afgelegd (https://papersmart.unmeetings.org/media2/3501026/belgiumdoc.pdf). 
Daarin heeft België onder meer verwezen naar de constructieve dialoog die in september 2014 plaats 
zal vinden in Genève, op basis van de vragenlijst die het VN-comité opgesteld heeft in het kader van 
het eerste rapport dat België in juli 2011 ingediend heeft. Verder vermeldde België de omvorming 
van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, dat aangeduid werd als 
onafhankelijk mechanisme, tot Interfederaal Gelijkekansen Centrum. Tot slot wees België op het 
belang van de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, één van de basisprincipes van het 
UNCRPD. Deze verklaring bevat ook de bijdragen van België over de post 2015 agenda en de 
implementatie van het UNCRPD in België. 
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