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1. Inleiding 

De Conference of State Parties (COSP) is de jaarlijkse samenkomst van alle staten die het VN Verdrag 
inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD) geratificeerd hebben. Het is één van de 
belangrijkste globale fora over handicap en de gelegenheid voor verdragsstaten om alle zaken met 
betrekking tot de implementatie van het verdrag te bespreken. Zo kunnen good practices uitgewisseld 
worden en de uitdagingen voor de toekomst besproken worden. 

Als Belgisch coördinatiemechanisme en federaal focal point voor het UNCRPD is de FOD Sociale 
Zekerheid (DG Beleidsondersteuning en -coördinatie) jaarlijks aanwezig op de COSP. In 2017 werd de 
Belgische delegatie geleid door Ambassadeur Marc Pecsteen de Buytswerve en bestond deze naast 
een vertegenwoordiger van het coördinatiemechanisme uit een vertegenwoordiger van het Belgian 
Disability Forum. 

Het thema van de 10de COSP van het UNCRPD, die van  13 tot 15 juni 2017 gehouden werd te New 
York, was “The Second Decade of the CRPD: Inclusion and full participation of persons with disabilities 
and their representative organizations in the implementation of the Convention”. Na de 
openingssessie vonden een algemeen debat, drie panelgesprekken en een interactieve dialoog plaats. 
Daarnaast werden er 69 side-events georganiseerd, waarvan één met België als co-sponsor. In lijn met 
het algemene thema en met één van de basisprincipes van het UNCRPD “nothing about us without us”, 
liet de COSP ruimte voor een intensieve participatie van organisaties van personen met een handicap 
en het bredere maatschappelijk middenveld in alle aspecten van de conferentie. 

 Informatie over de COSP 10 is terug te vinden op:  
https://www.un.org/development/desa/disabilities/conference-of-states-parties-to-the-
convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2/cosp10.html 

2. Agenda 

2.1. Opening van de conferentie 

De conferentie werd geopend door Ondersecretaris-Generaal Wu HONGBO (DESA) en begon met een 
optreden door Bogdana PETROVA, een blinde BG zangeres, en een getuigenis van Jiji EL-KIKHIA over 
de rol van haar vader, voormalig Libische ambassadeur Mansour Rashid El-Kikhia, in het ontstaan van 
het UNCRPD. 

Bulgarije werd verkozen als voorzitter van de COSP, met Tunesië, Sri Lanka, Ecuador en Duitsland als 
ondervoorzitters. 

In de openingstoespraken werd verwezen naar de brede ratificatie van het UNCRPD, wat wijst op een 
stabiele evolutie naar universele adoptie van het verdrag zitten, en naar de erkenning in de 
Agenda2030 van personen met een handicap als agenten voor ontwikkeling; weliswaar dringt een 
meer actieve betrokkenheid in de implementatie van de SDG’s zich op. 

Mevr. Maria Luiza Ribeiro VIOTTI (Kabinetschef van VN Secretaris-generaal António Guterres) toonde 
zich verheugd dat vele landen hun nationale wetgeving reeds hebben aangepast aan het UNCRPD en 
verwees in het bijzonder naar inclusief onderwijs en antidiscriminatiewetgeving. Ook zij benadrukte 
de erkenning die Agenda2030 geeft aan de rol voor personen met een handicap. 

Prof. Theresia DEGENER (Chair van het CRPD Comité),  benadrukte dat aan de participatie van 
personen met een handicap, zoals gevraagd door het UNCRPD, niet wordt voldaan door een 
consultatie van dienstverleners aan personen met een handicap.  Zij vreest dat het CRPD ondermijnd 
wordt door nieuwe internationale en regionale verdragen.  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/conference-of-states-parties-to-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2/cosp10.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/conference-of-states-parties-to-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2/cosp10.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/conference-of-states-parties-to-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2/cosp10.html
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Verdragsstaten dienen de normatieve standaarden van het UNCRPD te beschermen. Tot slot betreurde 
zij het de laatst overgebleven vrouw in het Comité te zijn en deed zij een oproep aan verdragsstaten 
om meer vrouwen uit diverse regio’s voor verkiezing voor te dragen. 

Speciaal rapporteur Catalina DEVANDAS bracht in herinnering dat volle participatie van personen met 
een handicap een fundamentele pijler is van het CRPD en hoopt dat de COSP10 hierin als precedent 
kan dienen. De SDG’s kunnen een belangrijke rol spelen in het implementeren van het UNCRPD, maar 
deze opportuniteit riskeert verloren te gaan zonder uitgesplitste statistieken voor de opvolging van de 
SDG’s. De Washington Group vragenlijst geeft aan hoe deze uitsplitsing van statistieken kan gebeuren. 

Mevr. Maria FURAK (middenveld) wees er op hoe personen met een mentale handicap omwille van 
hun handicap vaak het beslissingsrecht over het eigen leven ontnomen wordt, en op de zware tol die 
dit eist. 

2.2. Algemeen debat 

Het algemeen debat had met 130 sprekers een record aantal tussenkomsten waarvan 100 door 
verdragsstaten (23 op ministerieel niveau) en 30 door middenveldorganisaties.  

De meeste verdragsstaten gaven een stand van zaken over hun eigen implementatie van het UNCRPD. 
Een terugkomend thema was tevens de link tussen het UNCRPD en de “leave no one behind” gedachte 
van Agenda 2030. Meerdere sprekers benadrukten ook de nood aan uitgesplitste cijfers en statistieken 
om (de evolutie van) de werkelijke situatie voor personen met een handicap in kaart te kunnen 
brengen en ook het belang van de volle participatie van personen met een handicap kreeg veel 
aandacht. Verschillende staten gaven bijzonder aandacht aan bepaalde  kwetsbare groepen en de 
problematiek van meervoudige discriminatie, o.a. wat met betrekking tot vrouwen en meisjes met een 
handicap, kinderen en personen met een handicap in armoede. Ook de impact van gewapende 
conflicten, zowel als oorzaak van handicap, als extra barrière voor de verwezenlijking van de rechten 
van personen met een handicap werd onder de aandacht gebracht.  

Ambassadeur Marc Pecsteen de Buytswerve benadrukte in de Belgische verklaring1 het belang van de 
participatie van personen met een handicap in de implementatie van het UNCRPD en gaf aan hoe dit 
in België gebeurt. 

De middenveldorganisaties onderstreepten de nood aan uitgesplitste statistieken en het belang van 
de actieve participatie van personen met een handicap en hun organisaties. 

2.3. Rondetafelgesprekken 

Er werden drie rondetafelgesprekken georganiseerd over de drie sub-thema’s van de COSP. 

In het rondetafelgesprek “Addressing the impact of multiple discrimination on persons with 
disabilities, and promoting their participation and multi-stakeholder partnerships for achieving the 
SDGs in line with the CRPD” werden door het brede thema veel elementen zeer kort aangekaart. Aan 
bod kwamen onder meer de positie van vrouwen en meisjes, albinisme, armoede, ouderdom, 
hardnekkigheid van het medisch model, rechtsbekwaamheid, het ontbreken van statistieken, redelijke 
aanpassingen, budgettaire beperkingen, handicap in Agenda2030, en het genderevenwicht in zowel 
het CRPD Comité als in organisaties van personen met een handicap. 

Het rondetafelgesprek “Inclusion and full participation of persons with disabilities in humanitarian 
action” bracht de extra kwetsbare positie van personen met een handicap in herinnering. Sprekers 
gaven aan dat enkel een actieve participatie van personen met een handicap in alle stappen van 
humanitaire actie, inclusief de planning, hieraan tegemoet kan komen. 

                                                           
1 http://statements.unmeetings.org/media2/14685559/belgium-f-.pdf 
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Gedurende het rondetafelgesprek “Promoting inclusive urban development and implementation of 
the New Urban Agenda”  werd positief gereageerd op de opname van een specifieke paragraaf in de 
New Urban Agenda over toegankelijkheid, maar werd benadrukt dat in de meeste landen de 
implementatie in de praktijk afwijkt van de nationale engagementen. Onder meer de verschillende 
uitdagingen en opportuniteiten voor reeds verstedelijkte regio’s en snel verstedelijkende regio’s 
kwamen aan bod.  

2.4. Interactieve dialoog 

De interactieve dialoog bestond uit twee panels. In het eerste panel ging bijzondere aandacht ging 
naar de nood aan betere statistieke en data om de genomen engagementen te kunnen opvolgen. In 
een gezamenlijke verklaring van 21 landen werd opgeroepen om de vragenlijst van de Washington 
Group te gebruiken als middel om data uit te splitsen voor handicap en daarnaast verder te gaan met 
het aanduiden van focal points voor handicap bij VN Agentschappen. Een belangrijk punt in het tweede 
panel was de gebrekkige genderbalans in het CRPD Comité, en er werd een oproep gedaan aan de 
verdragsstaten om meer vrouwen, uit diverse regio’s, voor te dragen voor een plaats in het comité. 

3. Side-events 

In totaal werden er 69 side-events georganiseerd door de deelnemende staten, VN agentschappen en 
middenveldorganisaties. In deze side-events kwamen allerhande thema’s aan bod en konden de 
deelnemers aan de conferentie meer in detail gaan en concrete ervaringen uitwisselen. België was co-
sponsor van het side-event “A journey to strengthened cooperation between the international and 
regional human rights mechanisms: implementation of the CRPD and SDGs”. 

4. Beslissingen 

Er werd besloten dat de volgende COSP zal doorgaan van 12 tot 14 juni 2018 te New York. 


