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Geachte Voorzitter, 
Geachte leden van het Bureau, 
Geachte panelleden en afgevaardigden,  
 
België is zeer verheugd u de initiatieven te mogen voorstellen die ons land heeft genomen tot verdere 
uitvoering het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het eerste Belgisch verslag 
over de uitvoering van het UNCRPD werd in september 2014 door het Comité onderzocht. De dialoog 
tussen de leden van het Comité en de Belgische delegatie was zeer constructief en de slotbemerkingen, 
net als de alternatieve verslagen van het maatschappelijk middenveld en het onafhankelijk mechanisme, 
zullen als leidraad dienen bij de verdere uitvoering van de UNCRPD in België. 
  
Dit jaar staan opnieuw belangrijke thema’s op de agenda van deze Conferentie en België zou een aantal 
standpunten met u willen delen. 
  
Wat het terugdringen van de armoede betreft, blijkt uit recente Belgische studies dat meer dan een 
derde van de personen met een handicap die een tegemoetkoming ontvangen, onder de Europese 
armoedegrens leven. Gelet op het mainstreaming-beginsel van het Verdrag, ook wel ‘handistreaming’ 
genaamd, moeten overheidsmaatregelen voor armoedebestrijding daarom rekening houden met de 
specifieke context van personen met een handicap. Het gaat dan onder meer om handicapgebonden 
uitgaven, mobiliteit en andere factoren die een belemmering vormen voor de sociale insluiting in alle 
levensfasen. Voor personen met een handicap betekent insluiting toegang tot onderwijs, aangepaste 
huisvesting en tewerkstelling.  
  
Geachte Voorzitter, 
Niet alleen lopen mensen met een handicap het risico in de armoede verzeild te raken, ze worden ook 
vaak uit de maatschappij uitgesloten door een gebrekkige toegang tot plaatsen, informatie en diensten. 
Bovendien bevinden zij zich in een situatie waar meerdere vormen van discriminatie samenkomen. Dit 
geldt in het bijzonder voor vrouwen en meisjes met een handicap. In vergelijking met vrouwen zonder een 
beperking hebben zij immers dubbel zo veel kans om in de loop van hun leven met geweld en seksueel 
misbruik te worden geconfronteerd. Deze problematiek komt aan bod tijdens een paneldebat later deze 
week. België hoopt dat ook seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met inbegrip van het recht 
op toegang tot gezinsplanning en moederschapsgezondheidszorg, de nodige aandacht zullen krijgen. 
  
Voor België is de sociale bescherming een prioriteit in het overleg over de post-2015 agenda. In dit kader 
organiseerde België, samen met de Internationale Arbeidsorganisatie, in april een conferentie over “De 
Sociale Bescherming in de Post-2015 Agenda” om de aandacht te vestigen op de belangrijke rol van de 
sociale bescherming bij alle beleidsmaatregelen. Een degelijke sociale bescherming voor mensen met een 
handicap is ook economisch waardevol: wie actief aan de maatschappij kan deelnemen, kan ook een 
positieve bijdrage leveren. Sociale bescherming voor iedereen moet een prioriteit blijven bij de uitwerking 
van de ontwikkelingsagenda, zowel op het nationale als op het internationale niveau.  
 
Wat de voorbereiding van de globale ontwikkelingsagenda post-2015 betreft, is België opgezet met de 
initiatieven die de voorbije jaren werden genomen om de insluiting van personen met een handicap en de 
naleving van de basisbeginselen van het Verdrag te waarborgen. Van essentieel belang is dat de 
handicapdimensie bij zoveel mogelijk algemene doelstellingen aan bod komt. Daarom zullen we erop 
toezien dat bij de uitwerking van deze doelstellingen rekening wordt gehouden met de specifieke situatie 
van personen met een handicap.  



De monitoring van deze doelstellingen vereist indicatoren op vlak van onderwijs, tewerkstelling, 
armoedebestrijding, stadsontwikkeling en geslacht. Cruciaal is dat deze doelstellingen worden 
opgenomen in een meerjarenplan dat regelmatig wordt herzien.  
 
Mijnheer de Voorzitter, sta me toe drie richtsnoeren naar voor te schuiven die de insluiting van personen 
met een handicap in de globale ontwikkelingsagenda zullen waarborgen:  
(1) laat ons beter gebruik maken van de beschikbare cijfers over handicap;  
(2) we moeten werk maken van een gestructureerde betrokkenheid van het middenveld; en  
(3) laat ons de internationale samenwerking versterken overeenkomstig artikel 32 van het Verdrag. 
  
Geachte Voorzitter, 
België kijkt uit naar een vruchtbaar debat over de bevordering van de rechten van personen met een 
handicap. Mijn delegatie is dan ook klaar om deze week actief deel te nemen aan 2 nevenevenementen 
en tal van panelgesprekken. 
 
Van harte dank. 
 


