
Veertiende sessie van de Conferentie van Verdragspartijen van het CRPD 

Verklaring van België (officieuze vertaling) 

Mijnheer Voorzitter, 

Geachte leden van het Bureau, geachte afgevaardigden,  

De COVID-19-crisis heeft een negatieve impact gehad op het dagelijkse leven van personen 

met een handicap en hun families, en het is essentieel om deze uitdaging aan te pakken. 

Ten eerste, gaat het over de verwezenlijking van het recht op gezondheid, aangezien de crisis 

bestaande kwetsbaarheden heeft verergerd. De toegang tot gezondheidszorg voor personen 

met een handicap is een absoluut recht. Het feit dat iemand een handicap heeft zou nooit 

een criterium mogen zijn voor de weigering van zorgen.  

Onze eigen ervaring toont eveneens het belang om personen met een handicap te betrekken 

in het beheer van crisissen. Dit heeft ons in staat gesteld om tekortkomingen te identificeren, 

met name in de toegang tot informatie. Bijgevolg wil ik graag de betrokken personen in de 

verschillende adviesorganen en mensenrechteninstituten bedanken. Hun rol is cruciaal 

geweest om de impact van de crisis te beperken.  

Mijnheer de Voorzitter, 

Er is licht aan het einde van de tunnel, maar hoe de uitgang er zal uitzien  hangt van ons af. In 

ons relancebeleid moeten we ons richten op “building back better”, (betere wederopbouw). 

Dit vereist het mainstreamen van handicap in de verschillende relanceplannen, met aandacht 

voor de uitdagingen die de crisis in focus heeft gebracht. Ik verwijs in het bijzonder naar het 

recht op zelfstandig leven, op inclusie in de maatschappij, op toegang tot informatie, op 

inachtneming van de socio-economische impact, en op ondersteuning voor personen met een 

handicap en hun families. 

Het relancebeleid biedt een belangrijke kans aangezien planning een krachtig instrument kan 

zijn voor de verwezenlijking van rechten. België ondersteunt dus de nieuwe Strategie van de 

Europese Unie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030 en ontwikkelt 

eveneens een eigen federaal actieplan als aanvulling op de bestaande regionale strategieën.  



We moeten blijven investeren in de ontwikkeling en de openstelling van technische 

expertise. Tijdens deze crisis hebben we nog maar eens het belang gezien van centra 

gespecialiseerd in de materie van toegankelijkheid, die in België opgericht zijn op het niveau 

van de gemeenschappen. Zij hebben bijgedragen aan de verbetering van toegankelijkheid in 

de vaccinatiecentra en andere crisisvoorzieningen.  

Mijnheer de Voorzitter, 

Tot slot, in het relancebeleid moet er bijzondere aandacht besteed te worden aan de socio-

economische impact van de crisis op personen met een handicap. We moeten de socio-

economische kloof die bijkomend is verdiept, overbruggen. Al voor de crisis, hadden personen 

met een handicap een lagere arbeidsmarktparticipatie en een verhoogd risico op armoede. 

Deze situatie verzwakt de zelfstandigheid van personen met een handicap net zoveel als 

fysieke of juridische barrières. Dit is waarom meerdere initiatieven die de verbetering van de 

re-integratie van arbeidsongeschikten beogen, lopende zijn op de verschillende 

bevoegdheidsniveaus, en waarom de federale regering besloten heeft om de 

minimumuitkeringen te verhogen.  

Er rest ons nog veel werk, maar ik heb vertrouwen in de vooruitgang die we de komende jaren 

zullen maken. 

Ik dank u.  


