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1. Inleiding 

De Conference of State Parties (COSP) is de jaarlijkse bijeenkomst van 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 2019 werd de 
Belgische delegatie geleid door Ambassadeur Jeroen Cooreman en bestond deze naast een 
vertegenwoordiger van het coördinatiemechanisme uit vertegenwoordigers van het Belgian Disability 
Forum en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap. 

Het thema van de 12de COSP, die van  11 tot 13 juni 2019 plaatsvond in New York, was “Ensuring 
inclusion of persons with disabilities in a changing world through the implementation of the CRPD”. 
Parrallel met de conferentie werden er een 100-tal side-events georganiseerd. In lijn met het algemene 
thema en met het principe “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. 

De COSP werd voorgezeten door Ecuador met Liberia, Singapore, Hongarije en Finland als 
vicevoorzitters. 

➢ Informatie over de COSP’12 en de diverse tussenkomsten zijn 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/cosp12.html  

2. Opening van de conferentie 

De openingssessie bestond uit toespraken van door voorzitter Luis Gallegos (Ecuador), VN Secretaris-
Generaal António Guterres, Monthian Buntan (CRPD comité), Catalina DEVANDAS (Speciaal 
Rapporteur voor de Rechten van Personen met een Handicap), Maria Soledad CISTERNAS (Speciaal 
gezant voor handicap en toegankelijkheid) en Ana Lucia ARELLANO (International Disability Alliance). 

Voorzitter Gallegos plaatste het UNCRPD, het eerste mensenrechtenverdrag van de 21ste eeuw, in 
het kader van de andere mensenrechteninstrumenten en wees op de snelle ratificatie door een hoog 
aantal staten, nu reeds 177.  

VN Secretaris-Generaal Guterres lanceerde de UN disability inclusion strategy, een operationeel 
kader voor de integratie van de handicap dimensie in de acties en planning van het VN systeem. De 
strategie bevat een verantwoordingskader voor het opvolgen van de vooruitgang, zowel op HQ als 
veldkantoor niveau. De VN kan geen platform van verandering zijn, zonder zelf toegankelijk te zijn voor 
personen met een handicap.  

CRPD-comitélid Buntan toonde zich tevreden dat tegemoet gekomen werd aan de oproep voor meer 
vrouwelijke kandidaten voor het Comité. Dhr. Buntan wees verder op het belang van effectieve en 
zinvolle participatie van personen met een handicap binnen het VN-Verdrag, alsook de financiële 
uitdagingen waarvoor de VN-mensenrechtencomités staan. 

Speciaal Rapporteur Devandas wees op de proliferatie van agenda’s en prioriteiten om tegemoet te 
komen aan de snelle veranderingen in ons milieu, wetenschap, technologie en sociaaleconomische 
situatie. De agenda voor personen met een handicap mag hierbij niet in de marge blijven. Binnen 
agenda 2030 is handicap nog al te vaak een nabeschouwing.  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/conference-of-states-parties-to-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2/cosp12.html
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Speciaal gezant Maria Soledad CISTERNAS stelde dat toegankelijkheid als een cruciale pijler gezien 
moet worden voor de verwezenlijking van Agenda 2030. Toch moet vastgesteld worden dat er op de 
laatste High Level Political Forum slechts door een minderheid van de lidstaten aandacht was voor 
toegankelijkheid bij SDG 11 ‘duurzame steden en gemeenschappen’. We moeten voorkomen dat de 
digitale kloof groter wordt door de opkomst van smart cities. 

Mevr. Ana Lucia ARELLANO toonde zich namens het middenveld tevreden over de UN Disability 
Inclusion Strategie. Tegelijkertijd zijn er een aantal tegenvallers die aandacht vereisen: de 
implementatie van het CRPD en de SDG’s op nationaal niveau loopt moeilijk. In meerdere delen van 
de wereld krimpt de fiscale ruimte waardoor op diensten wordt bespaard. Binnen de mentale 
gezondheidszorg wordt het mensenrechtenkader nog steeds niet gerespecteerd. Er is nood aan het 
verhogen van consultatie en betrokkenheid van personen met een handicap, in het bijzonder van de 
meest gemarginaliseerde groepen. 

3. Algemeen debat 

Het algemeen debat had met 139 sprekers, waarvan 104 door verdragsstaten (32 op ministerieel 
niveau), een record aantal tussenkomsten. 

De verdragstaten gaven een overzicht van hun eigen nationale inspanningen en uitdagingen ter 
implementatie van het UNCRPD. De belangrijkste terugkomende thema’s waren toegankelijkheid van 
publieke ruimte, producten en diensten met een focus op transport en ICT-infrastructuur, het belang 
van onderwijs voor personen met een handicap (al dan niet met aandacht voor inclusief onderwijs), 
de toegang tot waardig werk en sociale bescherming, de toegang tot gezondheidszorg en het belang 
van participatie van personen met een handicap en hun vertegenwoordigende organisaties. 

4. Rondetafelgesprekken 

In het rondetafelgesprek “Technology, digitalization and ICTs for the empowerment and inclusion of 

persons with disabilities” werd ingegaan op toegang tot technologie, toegang tot digitale diensten, en 

het beheer van data, alsook een omschrijving van het EU ecosysteem voor ICT toegankelijkheid, het 

belang van toegankelijkheidsstandaarden, en de noodzaak van een horizontale verankering bij 

overheden in de plaats van een toewijzing aan één ministerie. 

Het rondetafelgesprek “Social inclusion and the right to the highest attainable standard of health” 

behandelde zowel de problematiek van een medische benadering van handicap, als het gebrek aan 

aandacht voor handicap binnen de gezondheidszorg. Door de onaangepastheid van 

gezondheidssystemen zien we een hoger risico op ziekte, ongeval, secundaire ziekte en geweld, met 

een lagere levensverwachting tot gevolg. SDG 3 “verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn 

voor alle leeftijden” kan niet gehaald worden zonder een integratie van de handicap dimensie. 

Gedurende het rondetafelgesprek “Inclusion of persons with disabilities in society through 

participation in cultural life, recreation, leisure and sport” werden enkele initiatieven inzake sport 

voor personen met een handicap, zowel inclusief als gesegregeerd, gedeeld door lidstaten. Het belang 

van toegang tot informatie, en de centrale rol van het WIPO Marrakesh verdrag, kwam eveneens aan 

bod. 
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5. Interactieve dialoog 

Tijdens het eerste panel stelden vertegenwoordigers van het VN systeem hun recente activiteiten met 

betrekking tot handicap voor. Het United Nations Disability Inclusion Strategy (UNDIS), herbevestigt 

het engagement voor een mensenrechtenbenadering van handicap op het hoogste niveau. Er is een 

accountability framework voorzien gericht op zowel VN entiteiten, landenteams en het systeem in zijn 

geheel. Er zijn 15 prestatie-indicatoren voor de VN entiteiten gericht op  strategische planning, 

programming, capaciteitsopbouw, personeelsbeleid, toegankelijkheid, en redelijke aanpassingen. 

Daarnaast is er een scorecard voor de landenteams in ontwikkeling gericht op mainstreaming in inter-

agentschap en landen specifieke contexten. Er is een jaarlijkse rapportage voorzien over de 

vooruitgang vanaf 2020. UN Department of Economic and Social Affairs publiceerde het  2019 UN 

flagship report on disability and development, het eerste rapport op wereldniveau over de nexus 

tussen handicap en de SDGs alsook de eerste publicatie van wereldwijd vergelijkbare data gebaseerd 

op de Washington group short set of questions en big data. De International Telecommunication 

Union wees er op dat inclusiviteit één van haar 5 strategische doelstellingen is. Om dit te 

verwezenlijken zet het ITU in op bewustmaking via thematische, regionale en globale conferenties, 

rechtstreeks advies aan staten over toegankelijkheidswetgeving, en opleidingen. 

Het tweede panel bestond uit gezanten en rapporteurs van de VN met een handicap-mandaat. Voor 

het CRPD comité zijn de belangrijkste uitdagingen vandaag handelingsbekwaamheid, gebrek aan 

inclusief onderwijs, marginalisering van vrouwen met een handicap, de situatie van personen met een 

handicap in humanitaire situaties en de participatie in het publiek en politiek leven.  

6. Side-events 

In totaal werden er een 100-tal side-events georganiseerd door de deelnemende staten, VN 
agentschappen en middenveldorganisaties. Tijdens deze side-events konden de deelnemers aan de 
conferentie meer in detail gaan en concrete ervaringen uitwisselen. België was vertegenwoordigd in 
het panel van het side-event “Experience of the European Disability Card”, georganiseerd door de 
Europese Commissie. 

7. Beslissingen 

Er werd besloten dat de volgende COSP zal doorgaan van 10 tot 12 juni 2020 te New York. 


