
Dertiende sessie van de Conferentie van Verdragspartijen aan de CRPD  

Schriftelijke verklaring van België (officieuze vertaling) 

 

Mijnheer Voorzitter, 

Geachte leden van het Bureau, geachte afgevaardigden, 

De Conferentie van Verdragsstaten vindt dit jaar plaats onder bijzondere omstandigheden. 

Ondanks de onvermijdelijke annulering van het algemeen debat, zou ik graag deze Belgische 

verklaring met jullie delen via schriftelijke weg.  

De gezondheidscrisis heeft onze levens overhoop gehaald. Tijdens deze moeilijke periode, is 

het nog belangrijker om aandacht te besteden aan de gehele bevolking, zodat “niemand 

wordt achtergelaten” [no one is left behind]. Deze verbintenis in het middelpunt van de 

Agenda 2030 is vandaag des te meer essentieel. Wij verheugen ons dus dat het thema van de 

conferentie opnieuw de cruciale verbanden tussen de Agenda 2030 en de rechten van 

personen met een handicap benadrukt.  

Mijnheer de Voorzitter, 

België heeft in april aan het Comité voor rechten van personen met een handicap zijn tweede 

en derde periodieke rapporten over de implementatie van het Verdrag ingediend. Dit 

rapportageproces is een belangrijk instrument voor de opvolging van de implementatie van 

het Verdrag en laat toe aan de Verdragstaten om in alle transparantie hun vooruitgang en 

aanhoudende uitdagingen te delen. België ondersteunt voluit de rol van het Comité. Ik wil in 

dit kader de nieuw verkozen leden van het Comité feliciteren en hun veel geluk wensen in 

hun werkzaamheden. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Om te eindigen, zou ik graag een aantal concrete initiatieven willen delen die werden 

ondernomen op het Belgische niveau gedurende het afgelopen jaar. 

Vooreerst, hebben de verschillende regeringen in de context van de gezondheidscrisis hun 

samenwerking versterkt om tegemoet te komen aan specifieke uitdagingen waarmee de 

meest kwetsbare groepen geconfronteerd worden. Een taskforce, onder voogdij van de 



minister van Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap en 

Armoedebestrijding, werd gecreëerd met vertegenwoordigers en vertegenwoordigsters van 

alle bevoegdheidsniveaus. De deelname van organisaties die personen met een handicap 

vertegenwoordigen in de activiteiten van deze taskforce is essentieel geweest om 

aanvullende maatregelen te identificeren. Een bijzondere aandacht werd met name besteed 

aan de bescherming van inkomsten, met inbegrip van het toekennen van een tijdelijke  

aanvullende financiële toelage aan gerechtigden van tegemoetkomingen voor personen met 

een handicap. Echter blijven er meerdere uitdagingen over en, onder de voogdij van de 

bevoegde federale minister, zullen we dit werk verder zetten tijdens de aankomende 

maanden.  

Buiten de context van de crisis, zijn de werkzaamheden in de materie van toegankelijkheid 

voorgezet. Een integraal toegankelijke leefomgeving blijft een belangrijk aandachtspunt. In 

de Vlaamse gemeenschap ligt de focus onder andere op de ontwerpers van de toekomst 

dankzij de organisatie van en wedstrijd “Universal Design”, bestemd voor studenten 

interieurontwerp, architectuur en productontwerp.  

Een ander aandachtspunt is de situatie van oudere personen geweest, en in het bijzonder de 

gelijkheid van behandeling van personen met een handicap die ouder zijn dan 65 jaar. De 

Waalse regering is begonnen met progressief de toegang tot materiële hulp open te stellen 

voor personen boven 65 jaar. Pistes voor verbetering zijn uitgevoerd met het oog op een 

objectief en efficiënt beheer van mobiliteitshulpmiddelen. Adviesdiensten voor aanpassingen 

van woningen zullen worden voortgezet en gefinancierd op transparante en rechtvaardige 

basis.  

Ten slotte blijft het essentieel om handicap te integreren in alle beleidsdomeinen. In dit 

opzicht, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een campagne gelanceerd over het beleid 

inzake handistreaming, in nauwe samenwerking met de Brusselse Raad voor Personen met 

een handicap. De campagne beoogt stereotypes te ontkrachten, handicap uit een medische 

context te halen, het publiek bewust te maken, en de betrokken personen te herinneren aan 

hun rechten op toegankelijkheid en non-discriminatie. 

Ik dank u.  


