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Inleiding 
Beste lezer,  
 
De Brusselse raad voor personen met een handicap is opgericht in mei 2018. Dit platform bestaat uit 
partners van diverse adviesraden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de 
Commission Communautaire Francaise, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daarnaast zijn er 
ook onafhankelijke leden gevraagd om expertise rond het aspect handistreaming aan te leveren.  
 
Deze raad heeft drie belangrijke opdrachten: 

• De Raad voor personen met een handicap is gemachtigd om adviezen of voorstellen te 
formuleren met betrekking tot handistreaming. De Raad heeft als opdracht effectief bij te 
dragen tot de uitbanning van directe of indirecte discriminatie ten opzichte van personen met 
een handicap. 

• De Raad formuleert adviezen met betrekking tot alle aspecten die een impact hebben van de 
integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
kunnen beïnvloeden. 

• De Raad wordt verzocht een advies uit te brengen aan het begin, midden en einde van de 
legislatuur aangaande de strategische doelstellingen en resultaten van de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
Dit rapport is het advies van de raad voor het einde van de legislatuur. Via een participatieve methode 
hebben de leden van deze raad hun input aangeleverd. Nadien zijn deze zaken verwerkt tot een 
rapport. Het is een lijvig document waarbij we de nadruk willen leggen op de transversaliteit van het 
thema handistreaming. Inclusie voor personen met een handicap gaat immers veel verder dan enkel 
‘bijstand aan personen’, het is een opdracht voor iedere beleidsmaker van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Meer nog, de rechten van personen met een handicap beperken zich niet tot één Gewest, of 
gemeenschap. Het is een opdracht van alle beleidsmakers actief op dit grondgebied. Alleen tezamen 
kunnen we het VN-verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap waarmaken.  
 
Het document is gestructureerd per bevoegdheidsdomein. We maken per domein aan de hand van 
fiches een beschrijving van de situatie ‘as is’, onze vaststelling, gevolgd door enkele voorstellen zoals 
geformuleerd door de leden van de raad. Tot slot willen we de beleidsmakers graag op weg helpen 
met onze adviezen. Hiervoor hebben we per fiche enkele sleutelfiguren beschreven die hulp en 
ondersteuning kunnen bieden bij het bereiken van de doelstellingen. 
 
We hebben met de raad niet de ambitie gehad om een alomvattend rapport te schrijven dat geld voor 
de volledige sector personen met een handicap. Dat zou geen eer doen aan het waardevolle werk dat 
wordt geleverd door de verschillende partners en belangenbehartigers. Zie dit rapport eerder als een 
transversale aanvulling op de verschillende memoranda die momenteel circuleren over de 
verschillende niveaus binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
 
Veel leesplezier gewenst namens de Brusselse raad voor personen met een handicap,  
 
Stéphanie Herman     Sjoert P. Holtackers  
Co-voorzitter     Co-voorzitter 
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Leden van de Brusselse raad voor personen met een handicap 
 
Voorzitters: 
Stéphanie Herman 
Sjoert Holtackers 
 
 
Effectieve leden: 
 
drie leden van de adviesraad "Aide aux 
personnes et Santé" van de Franse 
Gemeenschapscommissie: 

• mevrouw Pascale CARRIER  

• mevrouw Cinzia AGONI  

• mevrouw Pascale VAN DER BELEN 
 
drie leden van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie "Gezondheids- en 
Welzijnszorg" 

• de heer Michel MAGIS (FR)  

• mevrouw Thérèse KEMPENEERS (FR)  

• de heer Cléon ANGELO (NL)  
 
drie leden van de adviesraad Welzijn van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie:  

• mevrouw Lieve DEKEMPENEER (NL) 

• de heer Piet KETELE (NL)    

• de heer Tom DEDEURWAERDER (NL) 
 
één lid van UNIA:  

• mevrouw Marie-Ange VANDECANDELAERE 
(FR) 

 
vijf leden met expertise op het gebied van 
handistreaming: 

• mevrouw Nadia HADAD (NL)  

• mevrouw Stéphanie HERMAN (FR)  

• de heer Mathieu ANGELO (FR)  

• de heer Sjoert P. HOLTACKERS (NL)  

• de heer Laurent DUPONT (FR) 
 
 
 
 
 

Plaatsvervangende leden:  
 
drie leden van de adviesraad "Aide aux 
personnes et Santé" van de Franse 
Gemeenschapscommissie: 

• de heer Spéro HOUMEY 

• de heer Samir EL BIDADI 

• mevrouw Aude PICAVET 
  
drie leden van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie "Gezondheids- en 
Welzijnszorg" 

• mevrouw Dominique VAN NEROM (FR) 

• mevrouw Catherine DOETSCH (FR) 

• de heer Marc MAILLEUX (FR) 
 
drie leden van de adviesraad Welzijn van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie: 

• mevrouw Greet CALLAERTS (NL) 

• mevrouw Conny ROEKENS (NL) 

• mevrouw Katlijn OSSELAER (NL) 
 
één lid van UNIA: 

• mevrouw Herlinde MARTENS (NL)  
 
 
vijf leden met expertise op het gebied van 
handistreaming:  

• de heer Frank SIOEN (NL) 

• mevrouw Julie MARTIN (FR)  

• de heer Nino PEETERS (FR)  

• mevrouw Hilde DE BLESER (NL) 

• mevrouw Virginie DEGUENT (FR) 
 

 
Secretariaat: Scarlett RENOIRTE (FR) 
equal.brussels 
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Methodologie 
De Brusselse raad voor personen met een handicap wordt verzocht een advies uit te brengen aan het 
begin, midden en einde van de legislatuur aangaande de strategische doelstellingen en resultaten van 
de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
 
Het eerste aanbevelingsrapport van deze raad valt samen met het einde van de bestuursperiode 2014-
2019. Dat is misschien wat vreemd, maar de raad is pas operationeel sinds mei 2018. Daardoor hebben 
zij geen volledige beleidsperiode kunnen observeren en evalueren. Ook de ordonnantie 
Handistreaming is pas in voege gegaan op 28-12-2016. Deze ordonnantie stelt dat de regering aan het 
begin van de legislatuur met de regeerverklaring een plan met alle strategische doelstellingen en 
ambities inzake handistreaming moet voorstellen, alsook de middelen die ze daartoe wenst in te 
zetten. Zo een plan was er nog niet deze beleidsperiode waardoor een gerichte evaluatie en advisering 
anders moest gebeuren.  
 
De raad is tot hun advisering gekomen via een participatieve methode. De raadsleden kregen een 
overzicht van de verschillende ministers en staatssecretarissen van de Brusselse regering en hun 
bevoegdheidsdomeinen. Vervolgens werd er aan de leden gevraagd om per bevoegdheid vier vragen 
te beantwoorden met betrekking tot de dimensie handistreaming:  

- “Wat is er al gerealiseerd?”  
- “Wat moet er nog gebeuren?” 
- “Wat zou een oplossing kunnen zijn?”  
- “Welke goede praktijken bestaan er al?”  

 
Deze input werd geclusterd en aangevuld door de raadsleden. Nadien werd de denkoefening vertaald 
naar dit rapport met fiches, aangevuld met enkele sleutelorganisaties. Deze laatste zijn verenigingen 
of organisaties met ervaring en expertise in een bepaald domein. Let wel, deze lijst is niet exhaustief, 
er zullen zeker nog veel organisaties zijn die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van deze 
fiches.   
 

Voorstelling van de grote lijnen van het verslag van Brusselse raad 
voor personen met een handicap 
Voor de volgende vijftien bevoegdheden heeft de raad een reeks voor de huidige regering 
ontbrekende acties bepaald. Aan elke actie is een gedetailleerde fiche gewijd. Hier volgen de 
grote lijnen van deze acties:  
 
Invoering van handistreaming op elk ministerieel kabinet.  
Elk kabinet moet, wat de eigen bevoegdheden betreft, rekening houden met de problematiek 
van personen met een handicap. Hiertoe moet bij elk kabinet een "handistreaming"-
referentiepersoon aangewezen worden en moet er een constructieve en permanente dialoog 
gevoerd worden met de representatieve verenigingen van personen met een handicap om de 
prioritair te voeren acties te bepalen. Bovendien zou Gelijke Kansen een ministeriële 
bevoegdheid moeten zijn en niet onder een staatssecretaris moeten vallen.  
 
Bevoegdheid Gelijke Kansen: 
Er zou een grootschalige sensibiliseringscampagne op touw gezet moeten worden om de 
Brusselse burgers beter bewust te maken van de moeilijkheden waarmee personen met een 
handicap geconfronteerd worden en om zo deel te nemen aan hun integratie in de 



ONTWE RP 2 0/11/18 

 

 2 

maatschappij. Bovendien zou iedereen op de hoogte gebracht moeten worden van het 
Verdrag van de Verenigde Naties om de uitvoering ervan te vergemakkelijken.  
 
Bevoegdheid Tewerkstelling: 
De kwestie van de werkgelegenheid voor personen met een handicap blijft problematisch. 
Het huidige systeem draagt immers niet bij aan de emancipatie van personen. Er moeten 
dringend maatregelen genomen worden om werkgelegenheid voor personen met een 
handicap te creëren en te behouden, met name door het strijden tegen de financiële remmen 
en door werkbegeleiding te begunstigen bij het begin van de activiteit of bij de terugkeer uit 
ziekteverlof. Zo zou er ook een informatiecampagne voor de werkgevers gevoerd moeten 
worden om het in dienst nemen en in dienst houden van personen met een handicap aan te 
moedigen. De opleidingsplaatsen moeten ook aangepast zijn om personen met een handicap 
de mogelijkheid te geven er een opleiding te volgen net zoals elke andere werkzoekende.  
 
Gezondheid  
Al het medische personeel en het personeel dat instaat voor de opvang van personen in de 
ziekenhuizen en de eerstelijnssectoren zouden opgeleid moeten zijn om personen met een 
handicap te kunnen helpen en leiden. Er moet vermeden worden dat deze personen 
systematisch naar gespecialiseerde diensten doorverwezen worden. Hun inclusie loopt ook 
via een gelijke toegang tot de gezondheidszorg.  
 
Brandbestrijding en dringende medische hulpverlening:   
De ambulanciers en brandweerlui zouden een handicapgerelateerde opleiding moeten 
krijgen: wat zijn hun behoeften, hun verwachtingen? Hoe breng je ze over? Wat zijn hun 
reacties bij gevaar of in crisissituaties?   
 
Openbaar ambt: 
Het is belangrijk te verplichten en te verifiëren dat de quota indienstnemingen van personen 
met een handicap in het openbaar ambt gewaarborgd zijn. Bovendien moet het personeel 
een opleiding onthaal van personen met een handicap volgen om een gelijke toegang te 
garanderen.  
 
Onderwijs: 
Het is belangrijk dat kinderen met een handicap van jongs af aan school kunnen lopen in 
zogenoemde "klassieke" scholen. De inclusie in de maatschappij begint al in de school. Er moet 
dus een plan "school voor iedereen" uitgewerkt worden dat het integratieproces 
vergemakkelijkt, met name door de vorming van het onderwijzend personeel, de 
sensibilisering van andere ouders en kinderen, de verplichting een inschrijving te aanvaarden 
en het voorzien in redelijke aanpassingen om een kwaliteitsvol onderwijs te garanderen.   
 
Leefmilieu: 
Om personen met een handicap de mogelijkheid te geven zich gemakkelijk in Brussel te 
verplaatsen en een tekort aan openbaar vervoer te verhelpen, moet er voor de voertuigen 
van dit publiek een zekere tolerantie aan de dag gelegd worden op het vlak van vervuiling. De 
aanpassingen zijn duur, het is dus niet mogelijk even regelmatig van voertuig te veranderen 
als een ander publiek.  
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Alle groene ruimten zouden toegankelijk gemaakt moeten worden om personen met een 
handicap de mogelijkheid te geven er volop van te genieten.  
 
Huisvesting: 
Het aantal aangepaste en aanpasbare woningen moet hoogdringend opgevoerd worden, 
zowel in de private als in de openbare sector. Hiertoe moet een kadaster van de bestaande 
woningen opgemaakt worden om de zones voor nieuwe woningen af te bakenen.  
 
Leefkwaliteit: 
Er mag niet langer een onderscheid gemaakt worden tussen een persoon met een handicap 
van minder of van meer dan 65 jaar oud. Een handicap, ongeacht de leeftijd, is altijd 
problematisch. De tegemoetkomingen mogen niet uitsluitend naar één bepaalde groep gaan.  
 
Financiën: 
Er moet rekening gehouden worden met de handicap in de ontwikkelingssamenwerking. 
Bovendien is het op fiscaal vlak belangrijk na te denken over fiscale voordelen die de integratie 
van personen met een handicap zou kunnen bevorderen.  
 
Ruimtelijke ordening / toerisme: 
Toegankelijkheid is de essentie in alle acties die gevoerd moeten worden om de integratie van 
personen met een handicap te bevorderen: de spelers in de bouwsector moeten opgeleid 
worden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (hierna de GSV) moet toegepast en 
geverifieerd worden bij elk gebouw dat uit de grond oprijst, alle evenementen en elke 
openbare ruimte moeten toegankelijk gemaakt worden.  Elk bestek moet een 
toegankelijkheidsbepaling omvatten. De informatie over deze toegankelijkheid moet 
openbaar gemaakt worden en door iedereen gemakkelijk geraadpleegd kunnen worden. Er 
moet voorzien worden in financiële steunmaatregelen om het toegankelijk maken van de 
toeristische en culturele sector te bevorderen zoals in Wallonië gebeurd is met het 
investeringsplan.  
 
Veiligheid: 
Het is belangrijk te voorzien in een beveiliging van de openbare ruimte voor personen met 
een handicap en bijgevolg de nodige alternatieven te overwegen om doven toegang te geven 
tot geluidsinformatie. Zo moet er ook over alternatieven nagedacht worden om blinden 
toegang te geven tot visuele informatie. Bovendien moet er ook bijzondere aandacht besteed 
worden aan de problematiek van de straatintimidatie. De politieagenten en 
gemeenschapswachten moeten voor dit probleem opgeleid en gesensibiliseerd worden.  
 
Statistieken: 
Het wordt tijd cijfers te verspreiden over personen met een handicap. We moeten immers te 
vaak terugvallen op Europese voorbeelden om onze problematieken te illustreren terwijl het 
zou volstaan in elk statistisch onderzoek vragen toe te voegen die de link leggen tussen de 
onderzochte problematiek en het feit dat de ondervraagde persoon al dan niet een handicap 
heeft.  
 
Plaatselijke besturen: 
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De naleving van de quota indienstnemingen van personen met een handicap bij de openbare 
besturen moet aangemoedigd worden. Deze naleving moet in de hand gewerkt worden door 
een sensibilisering van de HR-verantwoordelijken maar ook door een onontkoombare 
verplichting.  
 
Mobiliteit: 
Alle taxi's die in Brussel rondrijden, moeten aangepast zijn. Het openbaar vervoer moet deze 
toegankelijkheid ook garanderen: er moet een realistisch MIVB-plan uitgewerkt worden. Het 
gespecialiseerde vervoer moet dezelfde toegang tot de stad en de prioritaire banen krijgen 
als de MIVB.  
 
Openbare werken: 
Het verkeer rond de bouwplaatsen is niet altijd gemakkelijk, a fortiori voor personen met een 
beperkte mobiliteit. Het is dus absoluut noodzakelijk te voorzien in de opleiding en de 
sensibilisering van het personeel dat belast is met de installatie van en de signalisatie rond 
deze bouwplaatsen om de toegankelijkheidsketen te garanderen.  
 
Personen met een handicap GGC:  
Er moet een desinstitutionaliseringsplan uitgewerkt worden om mensen de mogelijkheid te 
geven in goede omstandigheden thuis te wonen. Het persoonlijk assistentiebudget (hierna 
PAB) zou veralgemeend moeten worden.  
De financiering van assistentiehonden als bron van autonomie voor personen met een 
handicap begunstigen.  
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HANDISTREAMING voor iedereen  
 
Invoering van handistreaming in alle kabinetten.  
Elk kabinet moet, wat de eigen bevoegdheden betreft, rekening houden met de 
problematiek van personen met een handicap. Hiertoe moet bij elk kabinet een 
"handistreaming"-referentiepersoon aangewezen worden en moet er een constructieve en 
permanente dialoog gevoerd worden met de representatieve verenigingen van personen 
met een handicap om de prioritair te voeren acties te bepalen. Bovendien zou Gelijke 
Kansen een ministeriële bevoegdheid moeten zijn en niet onder een staatssecretaris moeten 
vallen.  
 
Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 Alle-Han Inventaris van acties/te nemen maatregelen + monitoring organisme  

2 Alle-Han Aanwijzing van een referentiepersoon (PBM-referent)  

3 Alle-Han Aanwijzing van een ministeriële post   

 
 

Inventaris van acties/te nemen maatregelen + monitoring  Fiche Alle-Han 1 

Bevoegdheid / 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels)  
Tekort aan algemene informatie over de bestaande maatregelen en de door de politieke wereld aangegane verbintenissen. 

Het is moeilijk wijs te worden uit alle - al dan niet - genomen beslissingen betreffende handicap in de ruime zin. Voor iedereen ontbreekt 
er dus een plaats, een document, een platform waar er snel vernomen zou kunnen worden hoe het op wetgevend en uitvoerend vlak zit 
betreffende dit of dat thema.  

Handistreaming in het algemeen wordt vaak afgeremd door het wettelijke kader. Tolken in gebarentaal is een goed voorbeeld. Elke 
minister zou immers de vragen moeten behandelen over materies die hem (haar) aanbelangen maar het COCOF-besluit dat de tolkdienst 
regelt, laat dit niet toe.  

 

Actievoorstel(len)   
- Inventarisering van alle problematieken betreffende personen met een handicap en programmering van alle te nemen 

maatregelen met een stappenplan en een evaluatie, programmering en openbaar te maken monitoring. 

- Een beroep doen op een groep experten met een handicap en deze personen betrekken bij de beslissingname inzake te 
nemen maatregelen, prioriteiten en monitoring. Dit alles conform artikel 4.3 van de Verenigde Naties: "Niets over ons, zonder 
ons!".  

Interministeriële zittingen invoeren om de problematiek van de handicap op een transversale manier aan te pakken.  
 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
De Brusselse raad, het brede publiek dat beantwoordt aan vooraf door de raad en andere toezichthoudende instellingen vastgelegde 
criteria.  

 
 

Aanwijzing van een referentiepersoon (PBM-referent) Fiche Alle-Han 2 

Bevoegdheid / 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Gebrek aan coördinatie en globale visie in de ministeriële kabinetten: verlies aan doeltreffendheid, middelen en tijd; gebrek aan 
uitwisseling van goede praktijken en ervaring; gebrek aan reporting en opvolging, gebrek aan kennis van het VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap en de verplichtingen die eruit voortvloeien voor de besturen en de kabinetten.  

 

Actievoorstel(len)  
Verplichte aanwijzing van een persoon "Middelen personen met een handicap" in alle kabinetten, besturen of ION's in het Gewest en op 
alle voor de beslissingnames strategische plaatsen.  
Zijn (haar) opdrachten:  

• opleidingen en informatie, in alle kabinetten, gewest- en gemeentebesturen;   

• een jaarverslag opmaken voor het parlement en de Brusselse raad;  

• "Handicap-experten" raadplegen. 
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Oprichting van adviesraden met middelen en een secretariaat. 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
De Brusselse raad, het brede publiek dat beantwoordt aan vooraf door de raad en andere toezichthoudende instellingen vastgelegde 
criteria.  

 

 
 

Aanwijzing van een ministeriële post  Fiche Alle-Han 3 

Bevoegdheid / 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Gebrek aan:  

- bevordering van een systematisch beleid dat inclusie en gelijke kansen bevordert;  
- bescherming van personen met een handicap en kwetsbare personen;  
- naleving en uitvoering van de regels die uitgaan van de Rechten van de Mens en het VN-verdrag.  

 
Het in aanmerking nemen van de handicap moet transversaal zijn, maar het is belangrijk dat een minister belast wordt met het toezicht 
op de goede invulling door de hele Brusselse regering van alle verplichtingen die uit het verdrag voortvloeien.  
 

Actievoorstel(len)  
Gelijke kansen: geen staatssecretaris maar een minister belast met het uitwerken van een gewestelijk handicapplan om zich te 
conformeren aan de verplichtingen van het verdrag. 

Uitwerken van een algemeen handicapplan  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
De Brusselse raad, het brede publiek dat beantwoordt aan vooraf door de raad en andere toezichthoudende instellingen vastgelegde 
criteria. 
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Bianca De Baets  
 
Er zou een grootschalige sensibiliseringscampagne op touw gezet moeten worden om de 
Brusselse burgers beter bewust te maken van de moeilijkheden waarmee personen met een 
handicap geconfronteerd worden en om zo deel te nemen aan hun integratie in de 
maatschappij. Bovendien zou iedereen op de hoogte gebracht moeten worden van het 
Verdrag van de Verenigde Naties om de uitvoering ervan te vergemakkelijken.  
 
Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 BDB-GK Communicatiecampagne  1 

2 BDB-GK Promotie van het VN-verdrag  2 

 

Gelijke kansen (GK) 

 

Communicatiecampagne  Fiche BDB-GK 1 

Bevoegdheid Gelijke kansen 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Het brede publiek is nog niet voldoende handicapbewust 

Of het nu gaat om hun geschiedenis, hun behoeften, hun capaciteiten, de dagdagelijkse discriminatie door de maatschappij, de 
"verhalen" die over hen de ronde doen... Kortom, van wat ze zijn en van wat ze hebben.  

Een deel van de doorsneebevolking slaagt er niet in zich in hun plaats te stellen noch zich voor te stellen dat ze van het ene moment op 
het andere op hun beurt zelf met een handicap geconfronteerd kunnen worden of dat een van hun naasten er het slachtoffer van kan 
worden. 

 

Actievoorstel(len)  
Communicatiecampagne "wie zijn de mensen met een handicap? Waarom zijn we allen betrokken? Het belang dezelfde rechten en 
plichten te hebben als de gewone sterveling".  

De mensen moeten zich de kwestie toe-eigenen en zich er rekenschap van geven dat het op iedereen betrekking heeft! 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
De adviesraden, de kabinetten,... 

 

 

Promotie van het VN-verdrag Fiche BDB-GK 2 

Bevoegdheid Gelijke kansen 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Een groot deel van het publiek, van de verenigingen en de personen met een handicap is nauwelijks, zelfs helemaal niet op de hoogte van 
het bestaan van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag bestaat uit 50 
artikelen en een facultatieve protocol-bijlage. Artikel 1 van het verdrag luidt als volgt "Doel van dit verdrag is het volledige genot door alle 
personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en 
waarborgen en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. 

Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in 
wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de 
samenleving." 

 

Actievoorstel(len)  
Een campagne voeren gericht op: 

- het brede publiek ➔Om dat publiek het bestaan van dit verdrag te laten (her)ontdekken en het ervoor te sensibiliseren 
- personen met een handicap ➔ idem  
- verenigingen en adviesorganen van personen met een handicap 
- parlementariërs ➔ Een opleiding verstrekken om hen voor dit verdrag te sensibiliseren en opdat ze er meer rekening mee 

zouden houden in de toekomst. 
- de gewest- en gemeentebesturen 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
De adviesraden, de in mensenrechten gespecialiseerde kabinetten, experten die te maken hebben met de handicapproblematiek.   
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UNIA - onafhankelijk mechanisme belast met de promotie, bescherming en opvolging van de toepassing van het verdrag in België. 

Belgian Disability Forum (BDF) 
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Didier Gosuin  
 
Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 DG-Tew Een actieplan tewerkstelling & handicap hebben 3 

2 DG-Tew Behoud van de personen met een handicap in de onderneming 1 

3 DG-Tew Inspectie van de lokalen van de ondernemingen  1 

4 DG-Tew Werkhervatting 5 

5 DG-Tew Begeleiding van de werknemers met een handicap 6 

6 DG-Tew Sensibilisering van de professionals en tot stand brengen van samenwerkingen 6 

7 DG-Tew De opleidingen voor iedereen toegankelijk maken 4 

8 DG-Tew Verduurzaming van de proefprojecten 4 

9 DG-Tew Informeren en opleiden rond autisme en zijn specifieke kenmerken 7 

Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 DG-Gez In aanmerking nemen van de grote hulpbehoevendheid, de handicap in het eerstelijnsgezondheidsplan. 8 

2 DG-Gez Opleidingen en informatie voor de eerstelijnsdiensten over de specifieke kenmerken van handicaps 8 

3 DG-Gez De vertegenwoordiging van personen met een handicap in de eerstelijnsdiensten opvoeren 8 

4 DG-Gez Vermindering van de oriëntatie naar gespecialiseerde diensten -> beroep op gespecialiseerde/specifieke 
allocaties (PAB) 

8 

5 DG-Gez Ziekenhuizen: invoering van een autismeprotocol voor de opvang van jongeren en volwassenen met 
autisme. 

7 

 

Werkgelegenheid 

 

De kwestie van de werkgelegenheid voor personen met een handicap blijft problematisch. 
Het huidige systeem draagt immers niet bij aan de emancipatie van personen. Er moeten 
dringend maatregelen genomen worden om werkgelegenheid voor personen met een 
handicap te creëren en te behouden, met name door het strijden tegen de financiële 
remmen en door werkbegeleiding te begunstigen bij het begin van de activiteit of bij de 
terugkeer uit ziekteverlof. Zo zou er ook een informatiecampagne voor de werkgevers 
gevoerd moeten worden om het in dienst nemen en in dienst houden van personen met een 
handicap aan te moedigen. De opleidingsplaatsen moeten ook aangepast zijn om personen 
met een handicap de mogelijkheid te geven er een opleiding te volgen net zoals elke andere 
werkzoekende.  
 

Een actieplan tewerkstelling & handicap hebben Fiche DG-TEW 1 

Bevoegdheid Werkgelegenheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Te weinig personen met een handicap hebben een gewone job (een andere dan in een maatwerkbedrijf,...).  

Er zijn nog te veel hindernissen die de totale toegankelijkheid beperken in termen van tewerkstelling, met name op architecturaal, 
organisatorisch, wetgevend, materieel, openbaar (vervoer) vlak enz. 

Zo ligt de tewerkstellingsgraad bij personen met een handicap slechts op 40,7% tegen een Europees gemiddelde van 47,3%  

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen tewerkstelling en opleiding. Beide materies vallen immers onder de bevoegdheid van 
verschillende personen in het kabinet en onder verschillende instellingen (Bruxelles-Formation en ACTIRIS). Het komt zelfs vaak voor dat 
ze door verschillende ministers beheerd worden. 

Personen met een handicap die werk zoeken en werken, moeten voldoende ondersteuning krijgen om aan het werk te gaan/te blijven op 
de reguliere arbeidsmarkt. Ze hebben nood aan voldoende begeleiding (jobcoaching bijvoorbeeld) en voldoende incentives. Het is 
onaanvaardbaar dat de ondersteuning verminderd wordt, zoals onlangs gebeurde met de VOP voor Nederlandstalige Brusselaars. Omdat 
ze in Brussel wonen heeft hun werkgever geen recht meer op die premie van het Vlaams Gewest. Zij kunnen nog steeds rekenen op de 
activa maar de toekenningsvoorwaarden en bedragen zijn niet dezelfde en vraagt veel meer inspanning van de persoon met een handicap 
zelf om die uitbetaald te krijgen dan de VOP. Hierdoor komt hun recht op redelijke aanpassingen en hun recht op werk zelf in gevaar. 
Franstalige Brusselaars kunnen de activa aanvullen met premies vanuit de Franstalige Gemeenschap. Er is dringend afstemming nodig 
tussen de verschillende ministers van Werk om voldoende ondersteuning te voorzien om het recht op werk van Brusselaars met een 
handicap te verzekeren. 

 

Actievoorstel(len)  
De tewerkstellingsgraad moet verbeterd worden en er moet een ambitieus beleid voorgesteld worden t.a.v. het aantal werkende 
personen met een handicap.  

➔ Ontwikkeling van een waar opvolgingsbeleid inzake tewerkstelling met de volgende stappen: 

https://questionsante.org/nos-publications-periodiques/bruxelles-sante/anciens-numeros/215-bruxelles-sante-n-90-juin-2018/1092-travail-et-handicap-quelle-re-insertion-professionnelle-des-personnes-en-situation-de-handicap
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- een job zoeken  

- naar een job solliciteren 

- het concept van redelijke aanpassingen (materiële, immateriële, organisatorische) promoten bij de werkgevers (openbare of 
private)  

- opleidingen 

- behoud van de job op lange termijn 

- oppensioenstelling 

Bij elke stap moeten de moeilijkheden voor personen met een handicap geïdentificeerd worden en moeten er concrete en realistische 
oplossingen beoogd worden om ze te verhelpen (via een op te richten comité?). 

- Een interministeriële conferentie vragen/samenroepen over de tewerkstelling van personen met een handicap in België om de 
deelstaten en de federale staat de mogelijkheid te bieden hun inspanningen ter zake te coördineren.  

- Naar het voorbeeld van Frankrijk, voorzien in het recht op "prepensioen" voor personen met een handicap: psychologische 
vermoeidheid en aftakeling als ze tot het einde van hun beroepsloopbaan werken. 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Actiris, Bruxelles Formation, Begeleidingsdiensten Tewerkstelling 
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Behoud van de personen met een handicap in de onderneming Fiche DG-TEW 2 

Bevoegdheid Werkgelegenheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Wanneer een werknemer tijdens zijn leven getroffen wordt door een handicap, na een ongeval, een ziekte of een andere gebeurtenis... 
komt het niet zelden voor dat hij zijn job verliest omdat die niet langer toegankelijk is of niet aangepast is aan zijn handicap.  

Dit zorgt onverbiddelijk voor een bijkomende last voor deze personen die niet alleen het hoofd zullen moeten bieden aan nieuwe 
medische, praktische, dagdagelijkse gegevens die deze handicap met zich meebrengt, maar ook zullen moeten omgaan met dit jobverlies 
dat een inkomensverlies, een psychologische schok en een gevoel van discriminatie en eenzaamheid zal teweegbrengen.  

 

Actievoorstel(len)  
Er moet een duidelijk beleidsplan opgesteld worden voor het behoud van werknemers met een handicap in de onderneming. Dit beleid 
moet bepaalde maatregelen die als redelijke aanpassingen omschreven kunnen worden, steunen en zelfs opleggen. Het kan gaan om:  

- de tussenkomst van ergotherapeuten op de werkplek om de werkpost in de mate van het mogelijke en met realiteitszin te 
bestuderen, te evalueren en aan te passen  

- het steunen van de financiering van deze aanpassingen die een bovenmatige last kunnen zijn, met name in het geval van kmo's 
- wanneer de aanpassing van de huidige werkpost niet mogelijk is, het begunstigen van een heroriëntatie binnen de 

onderneming 
- de herschikking van de arbeidsduur 
- het bevorderen van telewerk... 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Human resources - op dat vlak gespecialiseerde centra zoals "Arbeid & Handicap" 

 

 

Inspecties in de ondernemingen i.v.m. de naleving van een inclusief beleid Fiche DG-TEW 3 

Bevoegdheid Werkgelegenheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Net zoals voor de bescherming van zwangere vrouwen in een onderneming, moet er een proactief beleid gevoerd worden voor de 
werknemers die getroffen worden door een handicap.  

Deze actie zou het niet alleen mogelijk maken de job niet te verliezen bij het ontstaan van een handicap maar zou ook de toegang voor 
nieuwe personeelsleden met een handicap begunstigen en zo bijdragen tot het inhalen van de achterstand van ons land in de 
inzetbaarheid van personen met een handicap.  

 

Actievoorstel(len)   
- De lokalen inspecteren om de werknemers met een handicap in de onderneming te houden (aangepaste toiletten, 

aanwezigheid van leuningen,...). 

- Bij tekorten een meerjarig aanpassings- en onthaalplan invoeren.  

- De inspectiediensten aanmoedigen te letten op de goede uitvoering van de bijvoorbeeld door de arbeidsgeneeskunde 
gevraagde aanpassingen (bijvoorbeeld: deeltijds werken, telewerk, pauzes, enz.).  

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
RSZ, experten, arbeidsinspectie, Actiris 

 

 

Toegang tot werk Fiche DG-TEW 4 
Bevoegdheid Werkgelegenheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Onder de remmen die de tewerkstelling van personen met een handicap verhinderen, vinden we ook de administratieve en financiële 
moeilijkheden.  

Werken/werk hervatten kan het verlies van bepaalde toelagen inhouden, met het risico ze nooit terug te krijgen in het geval van 
jobverlies bijvoorbeeld. Deze vrees, doorgaans "werkloosheidsval" genoemd, ontraadt sommige personen om de nodige stappen te 
zetten om actief op de arbeidsmarkt te staan.  

 

Actievoorstel(len)  
- Stapsgewijs te werk gaan vooraleer in de financiële middelen te snijden. 

- De meerkosten van de handicap immuniseren (integratietoelage).  

- De betrokken personen informeren over wat er werkelijk in de wetten en decreten staat. 

- Bepaalde procedures wijzigen om de mogelijkheid te bieden opnieuw in de vorige situatie / onder het vorige statuut terecht te 
komen als het werk verloren wordt of niet geschikt is.  
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- Het recht terug te keren naar zijn werkpost. 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
FOD Sociale Zekerheid  

 

Begeleiding van de werknemers met een handicap Fiche DG-TEW 5 

Bevoegdheid Werkgelegenheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Geen referentiepersonen en experten, zowel van de werknemers met een handicap als van de werkgevers, voor de problematiek van de 
tewerkstelling van personen met een handicap.   

Geen benchmarking van de sector 

Te weinig jobcoaching-initiatieven (supported employment) voor de personen met een handicap in het BHG.  

 

Actievoorstel(len)  
- Het jobcoaching-aanbod (supported employment) voor personen met een handicap aanzienlijk vergroten 

- Analyse van de behoeften en moeilijkheden van de persoon met een handicap 

- Analyse van de werkpost: voorstellen van inrichtingen en uitrustingen 

- Analyse van de procedures en organisatorische moeilijkheden: voorstellen voor een gedragstoegankelijkheid 

- Het aantal personen met een handicap dat het werk hervat volgen 

- Rekening houden met de problematiek van de werknemers met een handicap 

- Regelmatige vergaderingen tussen de bazen en de werknemers met een handicap om beter te luisteren naar de belevingen en 
de moeilijkheden van de personen met een handicap in de werkwereld. 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Bataclan, Ergo job, Brailleliga, Info Sourds... Werkburo, De Lork, Groep Intro 

 

 

Sensibiliseren/opleiden/samenwerken met professionals  Fiche DG-TEW 6 

Bevoegdheid Werkgelegenheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
In de beroepswereld zijn heel wat bedrijfsleiders niet op de hoogte van handicaps in het werkmilieu. In die zin zijn al initiatieven tot stand 
gekomen, met name het internationale initiatief "DuoDay".  

Er is echter een versterking en een verveelvoudiging van de initiatieven nodig.  

Doelstelling: deze professionals en mogelijke werkgevers van personen met een handicap bewust laten worden van de troeven en 
bestaande oplossingen om de functionele beperkingen en andere gevolgen van een handicap te compenseren, enz.  

 

Actievoorstel(len)  
- Bevordering van het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap (werving, indienstneming, behoud van 

de tewerkstelling, enz.) 

- Een sensibiliseringscampagne voor de professionals van Actiris: zowel op het vlak van de wetgeving als op dat van de mogelijke 
samenwerkingen; aanmoedigen van een betere samenwerking tussen 
Actiris/Phare/VDAB/Bruxellesformation/verenigingssector 

- Die zullen zodoende de werkgevers kunnen beïnvloeden om nieuwe samenwerkingsverbanden met personen met een 
handicap op te starten in verschillende vormen (observatiestages, proefstages, CBD/COD...).  

- Oprichting van een expertenentiteit.. 

- Opleidingen in de ondernemingen. 

- Quota opleggen of "met aandrang" de indienstneming van personen met een handicap aanmoedigen 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Bataclan, Ergo job, Brailleliga, Info Sourds... Werkburo, De Lork, Groep Intro 

 

 

De opleidingen voor iedereen toegankelijk maken Fiche DG-TEW 7 

Bevoegdheid Werkgelegenheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Wat Bruxelles-Formation betreft, kunnen personen met een handicap niet aan alle opleidingen deelnemen door een gebrek aan 
toegankelijkheid en redelijke aanpassingen. Weinig personen met een handicap hebben er dan ook toegang toe (het laatste hierover 
gepubliceerde cijfer dateert van 2012; toen was er sprake van slechts 91 personen met een handicap die gebruik hebben kunnen maken 
van de diensten van Bruxelles-Formation).  
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De barrières kunnen technisch, architecturaal en organisatorisch zijn (informatie niet toegankelijk voor iedereen - cognitieve, fysieke, 
zintuiglijke handicap, enz.) 

De nadruk moet meer gelegd worden op het gebrek aan informatie voor de werkzoekenden met een handicap en op de toegang tot de 
opleidingen. Uit de cijfers van Bruxelles-Formation blijkt dat doofheid de meest benadeelde handicap is. De oplossing zou een betere 
financiering van de doventolkdiensten zijn. 

 

Actievoorstel(len)  
- Het aantal personen met een handicap dat een opleiding volgt vergroten door op dat vlak een actieplan te ontwikkelen dat 

meer deuren opent en door de partnerschappen met PHARE en sommige verenigingen te verveelvuldigen.  
- De toegankelijkheid van de opleidingen voor personen met een handicap vergroten om tot een aanbod te komen dat 

langzamerhand aan de vraag beantwoordt 

- De opleidingsoperatoren herinneren aan de verplichting van redelijke aanpassingen en (eventueel) voorzien in een fonds om 
deze aanpassingen te financieren.   

- Specifieke opleidingen voor doven creëren door dove opleiders in dienst te nemen (dove professionals) 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Actiris Bxl Formation, Phare, opleidingscentra CEVIO, SYNTRA, Bataclan, Ergo job, Brailleliga, Info Sourds... andere experten... Werkburo, 
De Lork, Groep Intro, VAPH  

 

Verduurzaming van de proefprojecten  Fiche DG-TEW 8 

Bevoegdheid Werkgelegenheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Sommige proefprojecten (begeleiding van de dove kandidaten bij ACTIRIS,...) zijn de laatste tijd met succes gestart. We stellen echter vast 
dat sommige proefprojecten niet bestendigd worden terwijl ze een grotere zekerheid zouden verdienen om zich aan hun kerntaak te 
wijden.  

Het ontbreken van werkzekerheid zorgt er ook voor dat de beste elementen de neiging hebben elders stabielere en beter betaalde jobs te 
gaan zoeken! 

Actievoorstel(len)  
- Verduurzaming van de initiatieven die hun nut bewezen hebben (erkenning om hun doeltreffendheid te vergroten) 

- Het administratieve tijdverlies beperken (vereenvoudiging van de subsidies om hun levende kracht niet te verliezen).  

- Het personeel een stabiele job garanderen als deze proefprojecten definitief slagen 

 

Informeren en opleiden onder meer inzake autisme en zijn specifieke 
kenmerken 

Fiche DG-TEW 9 

Bevoegdheid Werkgelegenheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Autistische personen hebben heel veel talenten die vaak niet benut worden uit onwetendheid van hun ziektebeeld, wat angst, 
wantrouwen en, in fine, een verspilling van hun competenties teweegbrengt. 

De moeilijkheden die autistische personen op het vlak van sociale relaties ondervinden, maken in de ogen van de werkgevers een 
professionele samenwerking onmogelijk, zowel op het vlak van het beheer als op dat van het beroepsleven met de collega's. Autistische 
personen integreren is echter verre van onmogelijk als men goed ingelicht en opgeleid is! 

 

Actievoorstel(len)  
- Een informatiecampagne t.a.v. de werkgevers voeren  
- Meer opleidingen voorstellen om met autisme en zijn specifieke kenmerken om te gaan, wetende dat deze personen vaak 

over uitzonderlijke capaciteiten in bepaalde domeinen beschikken  
- Aan het begin van de tewerkstelling begeleiding en een infosessie voorstellen aan de collega's om de integratie te 

vergemakkelijken en de kijk op autisme te veranderen.  
 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Info Autisme 
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Gezondheid (GGC)  

Al het medische personeel en het personeel dat zorgt voor de opvang van personen in de 
ziekenhuizen en de eerstelijnssectoren zouden opgeleid moeten zijn om personen met een 
handicap te kunnen helpen en leiden. Er moet vermeden worden dat deze personen 
systematisch naar gespecialiseerde diensten doorverwezen worden. Hun inclusie loopt ook 
via een gelijke toegang tot de gezondheidszorg.  
 

In aanmerking nemen van de grote hulpbehoevendheid, de handicap in 
het eerstelijnsgezondheidsplan. 

Fiche DG-GEZ 1 

Bevoegdheid Gezondheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Ontbreken van kennis van de specifieke kenmerken van een handicap in crisissituaties (hospitalisatie, dringende consultatie, enz.). Deze 
onwetendheid is echter veralgemeend en heeft niet alleen betrekking op de eerstelijnssectoren! 

Voorbeelden: mobiliteit voor de verplaatsingen, aan- en uitkleden, geen aangepaste wc's... 

 

Actievoorstel(len)  
- Sensibilisering, opleiding en ondersteuning van de eerstelijnsactoren 
- De FOD Gezondheid overtuigen van het belang de professionals met een handicap en de tolken LSFB-Frans in dienst te nemen 

in de gezondheidssector en in de ziekenhuizen voor een betere toegang tot de gezondheidszorg voor de PBM's.  
 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
UNIA, IRIS-net, UNESSA, FFSB, BROG  

 

 

Opleidingen en informatie voor de eerstelijnsdiensten over de specifieke 
kenmerken van handicaps 

Fiche DG-GEZ 2 

Bevoegdheid Gezondheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Ontbreken van een opleidingscursus over handicaps (verschillende soorten: visuele, auditieve, cognitieve, motorische, enz.), specifieke 
moeilijkheden, specifieke communicatie...). Hierdoor voelen de professionals uit de eerstelijnsdiensten zich soms hulpeloos bij de 
tenlasteneming, communicatie, te nemen voorzorgen t.a.v. de vastgestelde handicap.  

 

Actievoorstel(len)  
- Opstellen van een cursus  
- Inventaris van oplossingen en middelen 
- Voorstelling van een nieuw programma over de cursus "handicap" aan de nieuwe professionals uit de gezondheidssector 

(fédération Bxl-Wallonie) 
 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
UNIA, IRIS-net, UNESSA, FFSB, Autonomia, BROG 
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De frequentie van het bezoek van personen met een handicap aan de 
eerstelijnsdiensten opvoeren 

Fiche DG-GEZ 3 

Bevoegdheid Gezondheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Personen met een handicap weten niet naar waar ze moeten gaan voor algemene en specifieke inlichtingen. 

Actievoorstel(len)  
de informatie inventariseren en ze toegankelijk, begrijpelijk maken... 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
 UNIA, IRIS-net, UNESSA, FFSB, Autonomia, BROG 

 

 

Vermindering van de oriëntatie naar gespecialiseerde diensten -> beroep 
op gespecialiseerde/specifieke allocaties (PAB) 

Fiche DG-GEZ 4 

Bevoegdheid Gezondheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Ook vandaag nog hebben we, als we tegenover een persoon met een handicap staan, te vaak de neiging deze persoon naar een dienst te 
sturen die gespecialiseerd is in dat soort handicap. Dit is geen inclusie! 

Om deze inclusie te bereiken is het immers wenselijk de algemene diensten als eerste aanspreekpunt te behouden, met enkele 
aanpassingen naargelang de specifieke behoeften, om te streven naar een vermindering van elke soort discriminatie te wijten aan de 
automatisering van de doorverwijzing wegens de handicap.  

Een transitie van wat bestaat in de gespecialiseerde diensten naar de diensten in de maatschappij. 

 

Actievoorstel(len)  
- Identificatie, tijdens het maken van afspraken of tijdens consultaties, van specifieke behoeften te wijten aan de handicap 

- Invoering van specifieke onthaalprocedures voor PBM's 

- Aanwijzing van een referentiepersoon  

- Gespecialiseerde diensten in de maatschappij 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
UNIA, IRIS-net, UNESSA, FFSB, Autonomia, ENIL, GRIP, BROG 

 

 

Ziekenhuizen: invoering van een autisme-protocol voor de opvang van 
jongeren en volwassenen met autisme. 

Fiche DG-GEZ 5 

Bevoegdheid Gezondheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
De tenlasteneming van jongeren en volwassenen met autisme is problematisch in de ziekenhuissector. Het onthaal van deze personen die 
zich aanmelden voor zorgen, consultaties of andere, moet aangepast worden, zonder in clichés te vervallen, wat vandaag nog niet het 
geval is, verre van! 

 

Actievoorstel(len)  
-  Invoering van een onthaalprotocol/procedure voor personen met autisme. 
- De professionals voor deze doelgroep sensibiliseren 
-  

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Info Autisme, APEDAM 
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Cécile Jodogne -CJ- 
 
Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 CJ-DMH De actoren in de hulpdiensten (brandweerlui en ambulanciers) opleiden en sensibiliseren  1 

 

Brandbestrijding en dringende medische hulpverlening   

De ambulanciers en brandweerlui zouden een handicapgerelateerde opleiding moeten 
krijgen: wat zijn hun behoeften, hun verwachtingen? Hoe breng je ze over? Wat zijn hun 
reacties bij gevaar of in crisissituaties?   
 

De actoren in de hulpdiensten (brandweerlui en ambulanciers) opleiden 
en sensibiliseren 

Fiche CJ-DBDMH 1 

Bevoegdheid Dringende medische hulp 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
In de ziekenwagensector wordt geen rekening gehouden met de specificiteit van de handicap: ziekenwagenpersoneel niet / weinig 
opgeleid t.a.v. de verschillende vormen van handicaps:  

- de auditieve handicaps 
- de visuele handicaps 
- de cognitieve handicaps 
- de motorische handicaps 

 

Actievoorstel(len)  
Deze professionals sensibiliseren en opleiden door de samenwerking met de PBM-sector te begunstigen 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
112, FFSB 
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Fadila Laanan -FL- 
 
Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 FL-OA Oprichting van een opvolgingscommissie  1 

2 FL-ODPB Sensibilisering van het personeel van de openbare diensten voor het onthaal van personen met een 
handicap 

2 

3 FL-Scolar Bevordering en monitoring van de inclusieve lagere school 3 

 

Openbaar ambt  

Het is belangrijk te verplichten en te verifiëren dat de quota indienstnemingen van personen 
met een handicap in het openbaar ambt gewaarborgd zijn. Bovendien moet het personeel 
een opleiding onthaal van personen met een handicap volgen om een gelijke toegang te 
garanderen.  
 

Oprichting van een opvolgingscommissie Fiche FL-OA 1 
Bevoegdheid Openbaar ambt 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Het quotum werknemers met een handicap in het openbaar ambt is verre van bereikt. Erger zelfs, het is in 2017 achteruitgegaan t.o.v. 
2016 met een cijfer van 1,37% tegenover 1,44% het jaar voordien.  

Het vereiste quotum bedraagt echter 2%! (art. 343 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014). 

Met andere woorden, het openbaar ambt haalt de voorgeschreven quota niet, terwijl het als voorbeeld zou moeten dienen voor alle 
andere instellingen.  

 

Actievoorstel(len)  
Oprichting van een opvolgingscommissie: definitie van de indicatoren, opvolging van de doelstellingen en acties, reporting, toezicht op de 
naleving van de regels en de toepassing, conflictbeheer,...  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CARP  

 

 

Overheidsdiensten en Personeelsbeheer  

 

Sensibilisering van het personeel van de openbare diensten voor het 
onthaal van personen met een handicap 

Fiche FL-ODPB 1 

Bevoegdheid Overheidsdiensten en Personeelsbeheer (ODPB) 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Bij de overheidsbesturen hebben we een ware onwetendheid van de problematiek van de personen met een handicap vastgesteld, zowel 
t.a.v. de burgers die zich aan de loketten aanmelden als t.a.v. de collega's.  

Deze onwetendheid kan aanleiding geven tot een gevoel van onbehagen, onbeholpenheid, enz.  

 

Actievoorstel(len)  
- Sensibiliseren + praktijksimulatie 

- Opvolging van de opleidingen (aantal deelnemers & cursus (theoretisch en praktisch)) 

- Betrokkenheid en praktijksimulatie, ook van de meerderen op alle niveaus 

- Het personeel opleiden voor het onthaal van doven die gebarentaal spreken.  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
EMPLOI COCOF, Brailleliga, Talent.brussels, Groep intro, BROG 

 

 
  

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/CARPH%20Rapport%20d%27%C3%A9valuation%202017.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/CARPH%20Rapport%20d%27%C3%A9valuation%202017.pdf
http://www.etaamb.be/fr/arrete-du-gouvernement-de-la-region-de-bruxellescapit_n2014031406.html
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Onderwijs (COCOF) - (+ Vanhengel voor de VGC)  

Het is belangrijk dat kinderen met een handicap van jongs af aan school kunnen lopen in 
zogenoemde "klassieke" scholen. De inclusie in de maatschappij begint al in de school. Er 
moet dus een plan "school voor iedereen" uitgewerkt worden dat het integratieproces 
vergemakkelijkt, met name door de vorming van het onderwijzend personeel, de 
sensibilisering van andere ouders en kinderen, de verplichting een inschrijving te aanvaarden 
en het voorzien in redelijke aanpassingen om een kwaliteitsvol onderwijs te garanderen.   
 

Bevordering en monitoring van de inclusieve lagere school Fiche FL-SCOL 1 

Bevoegdheid Onderwijs 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Op dit ogenblik stellen we een ontbreken van gegevens vast wat betreft het aantal leerlingen met een handicap in de "gewone" scholen 
wat zou helpen om de inclusie in de onderwijsinstellingen beter aan te pakken.  

Er is ook een gebrek aan erkenning van het recht om een kind met een handicap in een zogeheten "gewone" school in te schrijven onder 
verschillende voorwendsels.  

Weigering van inschrijving op basis van een gebrek aan redelijke aanpassingen 

Ontbreken van een transitieplan naar een systeem voor allen 

 

Actievoorstel(len)  
- decreet van het inclusieve onderwijs met een aanzienlijk budget 

- sensibilisering 

- opleiding 

- getuigenissen 

- opvolging van de middelen en de ingezette diensten 

- benchmarking 

- betrokkenheid van de ouders van elk kind 

- "opleiding" van de schoolvriendjes 

- Zich laten leiden door goede praktijken: bijvoorbeeld de school Sainte-Marie in Namen waar in het gewone onderwijs 
tweetalige lessen Frans-gebarentaal gegeven worden.  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Inclusion asbl, APEDAF, Liga voor de Rechten van het Kind, UNIA, GRIP, Ouders voor inclusie, centre comprendre et parler, Stan, Elmer 
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Céline Frémault 
 
Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 CF-Mil Geen rekening houden met personen met een handicap bij de invoering van de lage emissiezone  1 

2 CF-Mil Naaste helpers: beter rekening houden met de helper  1 

3 CF-Mil Open ruimtes: de toegankelijkheid verbeteren 7 

4 CF-Mil Speelpleinen en sportplaatsen inrichten in de openbare ruimtes 3+4 

Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 CF-HV Het aantal aangepaste woningen in de private/openbare projecten vergroten 2+5 

2 CF-HV De aangepaste woningen inventariseren 2+5 

Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 CF-LK De levenskwaliteit van de 65-plussers verbeteren  6 

 

Leefmilieu  

Om personen met een handicap de mogelijkheid te geven zich gemakkelijk in Brussel te 
verplaatsen en een tekort aan openbaar vervoer te verhelpen, moet er voor de voertuigen 
van dit publiek een zekere tolerantie aan de dag gelegd worden op het vlak van vervuiling. 
De aanpassingen zijn duur, het is dus niet mogelijk even regelmatig van voertuig te 
veranderen als een ander publiek.  
Alle groene ruimten zouden toegankelijk gemaakt moeten worden om personen met een 
handicap de mogelijkheid te geven er volop van te genieten.  
 

Lage emissiezone: PBM-plan Fiche CF-LM 

Bevoegdheid Leefmilieu 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Zie SDGs 

 
Personen met een handicap zijn sterk afhankelijk van de auto door een gebrek aan toegankelijkheid van het openbaar vervoer; het lijkt 
dan ook essentieel rekening te houden met hun bijzondere situatie bij de invoering van afwijkingen voor de LEZ.  

 
Momenteel zijn er al twee afwijkingen gepland voor:  

- voertuigen die aangepast zijn voor het vervoer van personen met een handicap en waarvan de houder van de nummerplaat of 
een persoon die op hetzelfde adres van de houder gedomicilieerd is, de houder is van de parkeerkaart voor personen met een 
handicap.  

- voertuigen die uitgerust zijn met een heftoestel voor rolstoelen.  

Deze afwijkingen, die drie jaar geldig zijn, worden niet automatisch toegekend. De persoon met een handicap moet een aanvraag 
indienen. 
 

Actievoorstel(len)  
- De afwijking zou automatisch toegekend moeten worden want de federale overheid is op de hoogte van deze gegevens. Zo 

niet zou de afwijking onbeperkt moeten zijn in de tijd. 

- De afwijking uitbreiden naar personen met een handicap die geen aangepast voertuig hebben maar die de verhoogde 
tegemoetkoming genieten en houder zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap.  

- De toename van het aantal LEZ's in België en in Europa moet leiden tot een standaardisering en een automatisering van de 
afwijkingen voor personen met een handicap tussen de verschillende zones en minstens tot in de tijd onbeperkte afwijkingen. 
 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
UNIA  

 

 

Naaste helpers en voertuigen: beter rekening houden met de helper Fiche CF-LM 2 

Bevoegdheid Leefmilieu 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
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Moeilijkheid voor de helpers: een persoon met een handicap die alleen bestuurt, heeft voordelen. Maar de naaste helpers die voor deze 
persoon zorgen wanneer hij niet bestuurt, hebben er geen.  
Dit is een vorm van discriminatie t.a.v. personen met een handicap die het stuur niet kunnen nemen en het verkleint het belang van de 
rol van de naaste helpers.  

 

Actievoorstel(len)  
In aanwezigheid van personen met een handicap, de naaste helpers gelijkstellen met de begunstigden van de voordelen die inherent zijn 
aan het statuut van de vervoerde persoon met een handicap.  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Aidants Proches, Huis voor gezondheid 

 

 

Open ruimtes: de toegankelijkheid verbeteren Fiche CF-LM 3 

Bevoegdheid Leefmilieu 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
De open ruimtes zijn niet allemaal toegankelijk: de belemmeringen blijven bestaan:  

- niet-aangepaste informatie 

- moeilijke toegang (versperringen die de voertuigen... en de rolstoelen blokkeren!) 

- geen voorbehouden parking 

- ontoegankelijk meubilair  

- ontoegankelijke toiletten 

- onaangepaste bekleding 

- … 

 

Actievoorstel(len)  
Wat bestaat op het vlak van trottoirs, parkings, toegangen, informatie, routes (bijvoorbeeld: putten in het wegdek), enz. aanpassen.  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWaB  
 

 

Speelpleinen en sportplaatsen inrichten in de openbare ruimtes Fiche CF-LM 4 

Bevoegdheid Leefmilieu 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
De speelpleinen en sportplaatsen in de openbare ruimtes zijn vaak ontoegankelijk. Er zijn immers weinig of geen dergelijke plaatsen die 
toegankelijk zijn voor minder valide kinderen. Inclusie begint nochtans bij kinderen en bij sport als universele vector.  

Hierdoor is hun uitsluiting van deze activiteiten nadelig.  

 

Actievoorstel(len)  
- Overleg organiseren met de gebruikers en de experten om de behoeften en voorbeelden van goede praktijken te bepalen.  

- Voorzien in geïntegreerde en aangepaste schuilplaatsen voor slechte weersomstandigheden.   

- Zich ervan verzekeren dat alle sportinfrastructuren buiten toegankelijk zijn (bijvoorbeeld: agora's) 

- De signalisatie aanpassen 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWaB - Inter vzw, G-sport 
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Huisvesting  

Het aantal aangepaste en aanpasbare woningen moet hoogdringend opgevoerd worden, 
zowel in de private als in de openbare sector. Hiertoe moet een kadaster van de bestaande 
woningen opgemaakt worden om de zones voor nieuwe woningen af te bakenen.  
 

Het aantal aangepaste en aanpasbare woningen in de private/openbare 
projecten vergroten 

Fiche CF-HV 1 

Bevoegdheid Huisvesting 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Er is een flagrant tekort aan aangepaste woningen in de vastgoedprojecten. En dit ondanks het aantal aanvragen en de behoeften van 
personen met een handicap.  

Deze vaststelling geldt zowel voor de private als voor de openbare projecten 

 

Actievoorstel(len)  
- Een decreet voor aanpasbare en aangepaste woningen stemmen  

- De (huidige en toekomstige) architecten mobiliseren over de quota in de bestekken van de projectoproepen. Voorzien in een 
aantal gefinancierde uren (toegankelijkheidscheque) voor architectenbureaus en architecten om hen te begeleiden bij het 
aspect toegankelijkheid in hun projecten 

- De aangepaste woningen voorbehouden voor de initiële doelgroep (er worden nog te vaak aangepaste woningen verhuurd 
aan valide personen terwijl de PBM's vragende partij zijn). 

- De verplichte quota aanpasbare en aangepaste woningen in de Brusselse openbare woningen herstellen.  

- De weigering redelijke aanpassingen in de Brusselse huisvestingscode op te nemen is een specifieke vorm van discriminatie. 

-  

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
ANLH - CAWaB - Inter vzw- Construire-adaptable, Kenniscentrum WWZ 

 

 

De aangepaste woningen inventariseren Fiche CF-HV 2 

Bevoegdheid Huisvesting 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Op dit ogenblik bestaat er geen kadaster van de aangepaste woningen. Dit gebrek aan informatie verhindert dat vraag en aanbod volop 
en optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden.  

 

Actievoorstel(len)  
Een dergelijk kadaster creëren.  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
ANLH - CAWaB - Inter vzw, Kenniscentrum WWZ  
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Leefkwaliteit 

Er mag niet langer een onderscheid gemaakt worden tussen een persoon met een handicap 
van minder of van meer dan 65 jaar oud. Een handicap, ongeacht de leeftijd, is altijd 
problematisch. De tegemoetkomingen mogen niet uitsluitend naar één bepaalde groep 
gaan.  
 

De levenskwaliteit verbeteren van personen die na hun 65ste met een 
handicap geconfronteerd worden. 

Fiche CF-LK 1 

Bevoegdheid Levenskwaliteit 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
We stellen vast dat er op gewestelijk niveau geen steun is voor personen die na de leeftijd van 65 jaar met een handicap te maken krijgen. 
De steunaanvragen zijn immers mogelijk tot 65 jaar, de noodlottige leeftijd vanaf wanneer de aanvragen verworpen worden omdat ervan 
uitgegaan wordt dat de handicaps die verschijnen nadat men "senior " geworden is te wijten zijn aan het vorderen van de leeftijd. Dit is 
een simplistische kijk op de handicap.  

Wat de limiet van 65 betreft, die is niet langer gegrond. Deze limiet had immers te maken met de opdrachten van het Fonds Maron dat na 
de tweede wereldoorlog werd opgericht om personen met een handicap te helpen bij hun professionele integratie. De opdrachten van 
PHARE zijn heel wat uitgebreider.  

 

Actievoorstel(len)  
Wetten maken om de leeftijdsgrens voor de toegang tot de gewestelijke tegemoetkomingen voor 65 plussers en personen met een 
handicap afschaffen.  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Brailleliga, ABP, Unia 
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Guy Vanhengel  
 
Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 GV-Fi Ontwikkelingssamenwerking: een handicapcriterium invoeren 1 

2 GV-Fi Budget: pistes uitwerken met het oog op inclusie 1 

 

Financiën  

 

Ontwikkelingssamenwerking: een handicapcriterium invoeren Fiche GV-Fi 1 
Bevoegdheid Financiën 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Het criterium "handicap" is te vaak afwezig bij ontwikkelingssamenwerking. Het is echter essentieel solidair te zijn en alle categorieën 
personen in de boot te trekken, ongeacht de criteria. Personen met een handicap vormen een volwaardige categorie, ze hebben evenzeer 
het recht als anderen om te genieten van de positieve effecten van de ontwikkelingssamenwerking. Er wordt geen enkele adviseur noch 
dpo geraadpleegd.  

Er is geen verband met de SDGs en het VN-verdrag in het huidige beleid 

 

Actievoorstel(len)  
Een werkgroep oprichten om het rekening houden van handicaps bij ontwikkelingssamenwerking te bevorderen.  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
GRIP, ENIL, IRSA 

 

 

Budget: een instrument voor inclusie Fiche GV-Fi 2 

Bevoegdheid Financiën 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
We vergeten te vaak dat fiscaliteit en bijgevolg de begroting een bevoorrecht instrument is voor inclusie. 

De toegekende financiële middelen beïnvloeden systematisch de slaagkansen van inclusie en op dat niveau ingrijpen, via verschillende 
fiscale innovaties/veranderingen zal ertoe bijdragen  

 

Actievoorstel(len)  
Financiële aftrekposten en steunmaatregelen om inclusie te begunstigen.  

- Financiële aftrek voor handicapgerelateerde meerkosten (persoonlijke assistent, persoonlijke steun, zowel technische als 
van dieren, inrichting van de woning en het voertuig, enz.)  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Autonomia, Onafhankelijk Levern, Brap, DOP VB_B, BROG 
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Rudi Vervoort  
 

Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 RV-RO De communicatie en toegankelijkheid verbeteren voor personen met een auditieve en cognitieve 
beperking 

1 & 23 

2 RV-RO De toegankelijkheid voor cultuur en evenementen bevorderen  3 

3 RV-RO De toegankelijkheid in beschermde gebouwen bevorderen 9 

4 RV-RO Een preventieve strategie ten gunste van toegankelijkheid invoeren 12 

5 RV-RO Een wegbekleding begunstigen die respect heeft voor PBM's 13 

6 RV-RO De toepassing van de GSV voor de PBM's begunstigen  15 

7 RV-RO Een partnerschap sluiten met in toegankelijkheid gespecialiseerde bureaus 20 

8 RV-RO Toegankelijkheid onderdeel maken van de gemeenschappelijke cursus van de architectenscholen 25 

9 RV-RO Wetten maken i.v.m. de hoogte van de parkings  4 Smet 

Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 RV-Sec  De werkposten bij de plaatselijke besturen aanpassen  5 

2 RV-Sec  Verkeersveiligheid: de communicatie bij ongevallen aanpassen 6+7 

3 RV-Sec  Opleidingen verstrekken inzake straatintimidatie van personen met een handicap 11 

Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 RV-Stat De statistieken over personen met een handicap ontwikkelen Gebrek aan stats over personen met 
een handicap 

17 

Nr. Wie/Bev Actie Sup 

2 RV-Toer Een "infra-toeristisch" investeringsplan voor toegankelijkheid invoeren  10 

3 RV-Toer De zichtbaarheid van toegankelijkheid verbeteren 22 

Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 RV- PB De naleving van de quota personen met een handicap in de plaatselijke besturen verbeteren 14 

2 RV- PB Referentiepersonen toegankelijkheid/handicap in elk plaatselijk bestuur invoeren 21 

3 RV- PB LSFB en LVGTB als een taal beschouwen die aan FR toegevoegd moet worden  24 

4 RV- PB Een clausule toegankelijkheid/inclusie invoeren in bestekken 16 

5 RV- PB Een criterium "toegankelijkheid" toevoegen voor de toekenning van EFRO-fondsen voor niet-
toegankelijke/niet-inclusieve initiatieven 

18 

6 RV- PB Een tolk die de gebarentaal beheerst garanderen in de gemeentelijke openbare diensten 4 

 

Ruimtelijke ordening  

Toegankelijkheid is de essentie in alle acties die gevoerd moeten worden om de integratie 
van personen met een handicap te bevorderen: de spelers in de bouwsector moeten 
opgeleid worden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) moet toegepast en 
geverifieerd worden bij elk gebouw dat uit de grond oprijst, alle evenementen en elke 
openbare ruimte moeten toegankelijk gemaakt worden.  Elk bestek moet een 
toegankelijkheidsbepaling omvatten. De informatie over deze toegankelijkheid moet 
openbaar gemaakt worden en door iedereen gemakkelijk geraadpleegd kunnen worden. Er 
moet voorzien worden in financiële steunmaatregelen om het toegankelijk maken van de 
toeristische en culturele sector te bevorderen zoals in Wallonië gebeurd is met het 
investeringsplan.  
 
 

De communicatie en toegankelijkheid verbeteren voor personen met een 
auditieve en cognitieve beperking 

Fiche RV-RO 1 

Bevoegdheid Ruimtelijke ordening 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Het onvoldoende rekening houden met toegankelijkheid op het vlak van communicatie voor personen met een auditieve en cognitieve 
beperking is een grote hindernis. Het ontbreken van alternatieven inzake "gemakkelijk te lezen en te begrijpen" in de 
communicatiedragers is eveneens een belemmering voor inclusie.  

De communicatie voor andere soorten handicaps is ook problematisch 

Gebrek aan kennis van het Universal Design 

 

Actievoorstel(len)  
- Een decreet maken dat "universal design" in elk nieuw bouwproject oplegt 

- Voorzien in een overgangsprogramma voor de oude gebouwen (met budget)  
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- Een monitoring- en controleorgaan oprichten 

- De juiste bewegwijzeringsinfrastructuren (transport, gebouwen, websites, enz.) ontwikkelen en uitrusten (met inbegrip 
van videoclips en ondertiteling voor de websites).  

- De "gemakkelijk te lezen" communicatie op de verschillende dragers aanmoedigen. 

- De gebouwen met specifieke voorzieningen uitrusten voor de veiligheid (flashes) voor personen met een auditieve 
beperking 

- De deurbellen uitrusten met flashes en pictogrammen 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWab, infosourds, ffsb - dove vlaanderen - ONT - Telecontact - STAN  
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De toegankelijkheid voor cultuur en evenementen bevorderen Fiche RV-RO 2 

Bevoegdheid Ruimtelijke ordening / toerisme 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
De toegankelijkheid voor cultuur en evenementen is nog maar weinig ontwikkeld. De initiatieven die universele toegankelijkheid mogelijk 
maken, winnen wel terrein maar blijven nog te zeldzaam.  

Of het nu gaat om de inrichting van toegangen, aangepast sanitair, aangepaste bewegwijzering worden er op dat vlak nog heel wat 
tekortkomingen en ongelijkheden vastgesteld in de "classificatie" van PBM's bij gebrek aan ruimte die aan hen gewijd wordt 
(bijvoorbeeld: verhoogde platformen voor staande concerten voorbehouden aan rolstoelers en niet aan "krukkenlopers").  

Bovendien is het statuut van assistent niet erkend: hun tickets zijn betalend en soms zelfs duurder, hun plaatsen liggen verder... 

 

Actievoorstel(len)  
- Implementatie van Visio-gids (interactieve tablet met video's in het NL/FR/LDS + SST alle talen) 

- Gebruik van het "gemakkelijk te lezen" op alle dragers 

- Invoering van bijstand en specifieke uitrustingen voor de motorische handicaps (leuningen, toegankelijke toiletten, parkings, 
enz.) 

- Gebruik van gidslijnen en audiodescriptie voor personen met een visuele beperking.  

- De assistenten erkennen als "onmisbare steunelementen" en bijgevolg minder dure, zelfs symbolische prijzen - gratis 
(gesubsidieerd door cultuur) 

- Het vervoer (pendeldiensten) dat de anderen terugbrengt, moet ook toegankelijk zijn om de handicapgerelateerde kosten te 
drukken. 

- Voorzien in tolkdiensten in gebarentaal 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWaB, Access-i, Inter vzw, FFSB, Art & Culture Indivo, Gehandicapten en solidariteit 

 

 

De toegankelijkheid in beschermde gebouwen bevorderen Fiche RV-RO 3 
Bevoegdheid Ruimtelijke ordening 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Geen toegankelijkheid in de meeste beschermde gebouwen, bijvoorbeeld: stadhuizen, historische gebouwen, enz.  

Hoewel dit inderdaad niet altijd mogelijk is door de bescherming en de configuratie van de beschermde gebouwen, worden toch niet 
altijd redelijke aanpassingen overwogen.  

 

Actievoorstel(len)  
- Een actieplan ter zake invoeren 

- Een verplichte samenwerking met een expertisebureau om een vergelijk te vinden. Toegankelijkheid en bewaring van het 
erfgoed op een voet van gelijkheid bekijken, vanwaar de noodzaak een respectvol compromis tussen de twee 
problematieken te vinden.  

- Benchmarking van voorbeelden van goede praktijken in de hele wereld: liften in het Coliseum in Rome, liften in de 
Acropolis in Athene, maar een leuning plaatsen om een trede van 10 cm te compenseren in het museum voor oude 
kunsten is ondenkbaar... 

- Verplichte audits 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWaB, Autonomia, Inter vzw, AMT concept, openbare oproep met expertencomité 
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Een preventieve strategie ten gunste van toegankelijkheid invoeren Fiche RV-RO 4 

Bevoegdheid Ruimtelijke ordening 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
De niet-toegankelijkheid wordt vaak te laat vastgesteld. De schuld voor een tekort aan vooruitziendheid en rekenschap houden met 
toegankelijkheid ligt bij ons allen. Dit tekort aan vooruitziendheid kan achteraf hersteld worden door aanpassingen, wijzigingen of zelfs 
een gedeeltelijke wederopbouw maar in alle gevallen is dit veel duurder dan wanneer er over nagedacht was geweest bij de planning en 
de bouw.  

 

Actievoorstel(len)  
- Een wet uitvaardigen over de verplichting van deze toegankelijkheid met alle "stakeholders" in het beheerscomité, van bij de 

planning van het Universal design! 

- De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vergezeld laten gaan van een "toegankelijkheids"-checklist (het voorbeeld 
volgen van de Franse wetgeving over de bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor te leggen documenten en 
de checklist van Schaarbeek) met volgende bedoeling:  

- De architect en de projectauteur sensibiliseren over de verschillende punten waarmee ze rekening moeten houden ten 
gunste van de toegankelijkheid 

- Tijd winnen in het afleveringsproces van de stedenbouwkundige vergunning 

- Vermijden te laat tot een negatieve vaststelling te komen 

- Geen voorwaardelijke of gunstige vergunning afgeven wanneer het project de toegankelijkheidsvoorwaarden niet naleeft 

- De ambtenaren (gewestelijke en gemeentelijke) die belast zijn met de verificatie van de vergunningen een opleiding geven in 
toegankelijkheid.  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWaB, VFG  

 

 

Een wegbekleding begunstigen die respect heeft voor PBM's Fiche RV-RO 5 

Bevoegdheid Ruimtelijke ordening 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Het is geen geheim, straatstenen en PBM's zijn geen goede maatjes Andere begrinde wegverhardingen evenmin. Hoewel we gelukkig niet 
meer ten tijde van de heirbanen leven, hebben sommige stroken in het Brussels Gewest nog geen "glad" wegdek waarop men zich 
gemakkelijk kan verplaatsen wanneer men mobiliteitsproblemen heeft.  

En natuurlijk beperkt deze vaststelling zich niet tot de niet-aangepaste wegbekledingen: dat wegdek moet ook duurzaam zijn om niet te 
eindigen met bijvoorbeeld ingezakte trottoirs na enkele maanden waar men gemakkelijk klem kan zitten, zich verwonden, enz.  

Het vademecum is oud en moet vernieuwd worden.  

 

Actievoorstel(len)  
- Een wettelijk instrument invoeren 

- Bij de inrichting van wegen en open ruimten, een audit uitvoeren over de toegankelijkheid voor PBM's en meer bepaald over 
de verharding van deze wegen en de open ruimten 

- Wanneer de uitvoering niet vermeden kan worden, een alternatief zoeken + systematisch toegankelijk. 

- Een bestek laten goedkeuren door de verschillende partijen en ook door de PBM's. 

- Het vademecum bijwerken op het vlak van de wegen en de PBM's 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWaB, OCW tweetalige oproep tot publiek met expertenjury 
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De toepassing van de GSV voor de PBM's begunstigen Fiche RV-RO 6 

Bevoegdheid Ruimtelijke ordening 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Op dit ogenblik wordt de GSV niet optimaal toegepast voor de PBM's. Gebrek aan anticipatie, gebrek aan controle en sancties (boetes), 
gebrek aan opvolging, er is nog heel wat werk aan de winkel op dat vlak.  

 

Actievoorstel(len)  
- Actieplan voor de strikte naleving van de GSV 

- De aanvragen tot audits voor de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen systematiseren  

- De controles op plan systematiseren 

- De controles bij de oplevering van het gebouw systematiseren 

- Sancties invoeren bij niet-naleving en corrigerende maatregelen  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
 CAWaB ANLH  
 

 

Een partnerschap sluiten met in toegankelijkheid gespecialiseerde 
bureaus 

Fiche RV-RO 7 

Bevoegdheid Ruimtelijke ordening 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Op dit ogenblik is de indiening van een stedenbouwkundige vergunning niet gekoppeld aan de medewerking van een in toegankelijkheid 
gespecialiseerd bureau. Dit soort partnerschap zou het echter mogelijk maken een globaal en gefaciliteerd beeld te hebben van het in 
overeenstemming brengen met de toegankelijkheidsnormen voor elk stedenbouwkundig project! 

 

Actievoorstel(len)  
- De systematische raadpleging van in toegankelijkheid gespecialiseerde bureaus invoeren bij elke aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning.  

- Het bestaan van deze bureaus promoten en doen kennen 

- Bijdragen aan de financiering van deze bureaus  

- Elk project aan een audit onderwerpen 

- Een boordtabel opstellen waarin het percentage toegankelijke projecten vermeld wordt evenals het percentage projecten 
waarvoor contact werd opgenomen met een bureau  

- Een voorraad vooruitbetaalde uren financieren die geschonken kunnen worden om sommige projecten op te starten. 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
 CAWaB - 6 erkende experten  
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Toegankelijkheid invoeren in de gemeenschappelijke cursus van de 
scholen voor architecten, ingenieurs in civiele bouwkunde en 
opvolgingsverantwoordelijken/coördinatoren van de werken  

Fiche RV-RO 8 

Bevoegdheid Ruimtelijke ordening 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Geen enkel spoor, in de voor voornoemde beroepen vereiste studies, van een cursus i.v.m. de toegankelijkheid voor PBM's in het 
opmaken van plannen, architecturale projecten en de opvolging ervan. Een ernstig tekort op een ogenblik dat met name de universele 
toegankelijkheid van gebouwen geëist wordt! 

 

Actievoorstel(len)  
- Wetten maken over de minimale inhoud van een cursus over toegankelijkheid (+ proefproject) 

- Opleiden en verplichte minimumcursussen geven (sensibiliseren, rollenspel, wetgeving, enz.) 

- Een aantal ECTS-uren over toegankelijkheid opnemen in de architectenopleiding 

- Bij projecten minstens één toegankelijkheidsadviseur als jurylid aanwijzen en het rekening houden met toegankelijkheid 
als voorwaarde invoeren voor het slagen voor het examen/van het project 

-  

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
 CAWaB, Enter 

 

 

Wetten maken i.v.m. de hoogte van de parkings Fiche RV-RO 9 

Bevoegdheid Ruimtelijke ordening 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Zowel de voertuigen van de instellingen en de deur-aan-deuroperatoren als de privévoertuigen van personen met een handicap zijn in 
talrijke gebouwen uitgesloten door de hoogte van de parking. Welnu, er bestaan oplossingen en voorbeelden van goede praktijken 

 

Actievoorstel(len)  
Voor alle gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn, verplichten redelijke oplossingen te vinden om het parkeren van deze 
voertuigen mogelijk te maken.  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Ratrap 
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Veiligheid  

 
Het is belangrijk te voorzien in een beveiliging van de openbare ruimte voor personen met 
een handicap en bijgevolg de nodige alternatieven te overwegen om doven toegang te 
geven tot geluidsinformatie. Zo moet er ook over alternatieven nagedacht worden om 
blinden toegang te geven tot visuele informatie. Bovendien moet er ook bijzondere 
aandacht besteed worden aan de problematiek van de straatintimidatie. De politieagenten 
en gemeenschapswachten moeten voor dit probleem opgeleid en gesensibiliseerd worden.  
 

De werkposten bij de plaatselijke besturen aanpassen Fiche RV-Vei 1 

Bevoegdheid Veiligheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
PHARE/VF aarzelt om de aanpassingen aan de werkposten bij de plaatselijke besturen (gemeenten, overheidsdiensten,...) te financieren. 
Deze financiering zou echter een boost zijn voor de aanpassing van deze werkposten! 

 

Actievoorstel(len)  
Alarmsystemen aanpassing van PHARE - tegemoetkomingen van PHARE verkrijgen voor doven, ook bij de plaatselijke besturen 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
 Werkgroep van de Conseil Consultatif, COCOF  

 

 
 
 

Verkeersveiligheid: de communicatie bij ongevallen aanpassen Fiche RV-Vei 2 
Bevoegdheid Veiligheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Heel wat communicatie over verkeersveiligheid in de ruimste zin verloopt via audioberichten. Voor doven en slechthorenden 
bijvoorbeeld, komt de informatie niet altijd aan als er geen parallelle drager is, een schriftelijke bijvoorbeeld.  

Als er incidenten zijn op bijzonder gevaarlijke plaatsen beperken de praatpalen zich ook tot een audio-oproep; er moeten alternatieven 
overwogen worden.  

 

Actievoorstel(len)  
- De communicatie van de 112-oproepen of sms'en en de praatpalen (beelden-video's) aanpassen 

- Een maximumaantal videoberichten (treinen, metro's) gebruiken om aan te kondigen wanneer alles vast zit - doven 
verwittigen 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Bevoegdheid De Baets en bevoegdheid Pascal Smet  

 

 

Opleidingen verstrekken inzake straatintimidatie van personen met een 
handicap 

Fiche RV-Vei 3 

Bevoegdheid Veiligheid 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels)  
Op een ogenblik dat er terecht veel gesproken wordt over straatintimidatie waar vrouwen het slachtoffer van zijn, zou het interessant zijn 
het ook te hebben over andere soorten intimidatie die zich op straat voordoen, maar die minder goed gekend maar nochtans zeer 
aanwezig zijn.  

Dit is het geval voor personen met een handicap die soms geconfronteerd worden met misplaatste opmerkingen, beledigingen, 
twijfelachtige moppen... de lijst is verre van volledig. 

Deze intimidatie kan soms in slechte aarde vallen en heeft een impact op sommige personen die dit soort druk niet verdragen, wat leidt 
tot teruggetrokkenheid en een verlies aan zelfstandigheid.   

 

Actievoorstel(len)  



ONTWE RP 2 0/11/18 

 

 31 

De politieagenten en, meer in het algemeen, het publiek informeren over straatintimidatie en andere haatmisdrijven waarvan personen 
met een handicap het slachtoffer zijn.  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Inclusion asbl et Inclusie Vlaanderen 
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Statistieken  

 
Het wordt tijd cijfers te verspreiden over personen met een handicap. We moeten immers te 
vaak terugvallen op Europese voorbeelden om onze problematieken te illustreren terwijl het 
zou volstaan in elk statistisch onderzoek vragen toe te voegen die de link leggen tussen de 
onderzochte problematiek en het feit dat de ondervraagde persoon al dan niet een handicap 
heeft.  
 

Statistieken over personen met een handicap ontwikkelen  Fiche RV-Stat 1 

Bevoegdheid Statistieken 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Op dit ogenblik stellen we een reëel tekort aan statistieken over personen met een handicap vast op heel wat verschillende vlakken. Dit 
soort cijfers hebben is echter belangrijk; zonder kunnen de aanpassingen en wijzigingen in onze maatschappij niet op de meest gepaste 
manier gebeuren.  

 

Actievoorstel(len)  
- Een hoofdstuk "personen met een handicap" ontwikkelen in de statistieken om de acties ten gunste van deze doelgroep op de 

beste manier te kunnen uitvoeren. Wie zijn ze? De moeilijkheden in de verschillende fasen van hun leven?... 

- "Mensenrechten"-indicatoren implementeren naar het voorbeeld van wat Eurostat gebruikt 

- De statistieken moeten "dissagrated" zijn en ook rekening houden met de verschillende handicaps 

-  

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
 UNIA en Conseil Bruxellois du Handicap - Observatoire de la cocof 

 

 

Toerisme 

 

Een "infra-toeristisch" investeringsplan voor toegankelijkheid invoeren Fiche RV-Toer 1 

Bevoegdheid Toerisme 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Wat de musea, de hotels en de andere toeristische infrastructuren betreft, stellen we nog altijd vast dat ze onvoldoende toegankelijk zijn; 
dit geldt echter ook voor de PBM-diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er liggen nochtans voorbeelden voor het grijpen in 
andere gewesten en landen! 

 

Actievoorstel(len)  
- Een "infra-toeristisch" investeringsplan voor toegankelijkheid invoeren voor het toegankelijk maken zoals in Vlaanderen en in 

Wallonië.  

- Samenwerken met de Europese Commissie voor fondsen en een investeringsplan om de hoofdstad toegankelijk te maken 

-  

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWaB, Inter vzw, Access-i 
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De zichtbaarheid van toegankelijkheid verbeteren Fiche RV-Toer 2 

Bevoegdheid Toerisme 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Het komt niet zelden voor dat er tamelijk ver gezocht moet worden om informatie te verkrijgen over de toeristische toegankelijkheid van 
de verschillende bezienswaardigheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; deze informatie wordt immers niet langer in het licht 
gesteld of niet langer aangeboden in de vorm van een speciaal overzicht op de officiële websites. 

 

Actievoorstel(len)  
- De kwaliteit van de informatie verbeteren en ze voor iedereen toegankelijk maken 

- De mobiele apps die toegankelijk zijn voor bezoekers/toeschouwers met een handicap aanmoedigen 

- Oplijsten wat bestaat 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWaB, Inter vzw, Access-i 

 

 

Plaatselijke Besturen  

 
De naleving van de quota indienstnemingen van personen met een handicap bij de openbare 
besturen moet aangemoedigd worden. Deze naleving moet in de hand gewerkt worden door 
een sensibilisering van de HR-verantwoordelijken maar ook door een onontkoombare 
verplichting.  
 

De naleving van de quota personen met een handicap in de plaatselijke 
besturen verbeteren 

Fiche RV-PB 1 

Bevoegdheid Plaatselijke Besturen 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
De plaatselijke besturen zijn bevoorrechte instrumenten ten gunste van de werkgelegenheidsgraad: burgerschap, voorbeelden van goede 
praktijken... Helaas is er nog heel wat werk aan de winkel om de quota te halen.  
 

Actievoorstel(len)  
Met experten een actieplan opstellen voor de bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
(transversaal Laanan?) 

 

 

Referentiepersonen toegankelijkheid/handicap in elk plaatselijk bestuur 
invoeren 

Fiche RV-PB 2 

Bevoegdheid Plaatselijke Besturen 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Op dit ogenblik is er een duidelijk tekort aan referentiepersonen toegankelijkheid/handicap in elke sector van de plaatselijke besturen, 
zoals de administratie bijvoorbeeld  
 

Actievoorstel(len)  
- Handistreaming verplicht maken 
- Een opvolgingscomité oprichten met alle stakeholders 
- Letten op het aantal referentiepersonen per bestuur en per sector 
- Zorgen voor een opleiding voor deze referentiepersonen 
- Een toegankelijkheidsadviseur in elke gemeente benoemen en opleiden 
 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Unia, BPL, Autonomia 
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De Langue des Signes Francophone de Belgique en de VGT (Vlaamse 
Gebarentaal) als talen beschouwen die aan het NL/FR toegevoegd 
moeten worden 

Fiche RV-PB 3 

Bevoegdheid Plaatselijke Besturen 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
De gemeenten zijn niet voldoende toegankelijk voor doven die gebarentaal gebruiken. Als openbare dienst zouden de gemeenten een 
beroep moeten doen op de diensten van doventolken wanneer zij een dove persoon ontvangen.  

De LSFB en de VGT zijn erkende officiële talen in België 

 

Actievoorstel(len)  
- School: er de basis leggen 
- De gemeentelijke ambtenaren een gebarentaalopleiding geven 
- De gemeenten zouden zich moeten aansluiten bij relais-Signes (tolkendienst op afstand) 
- Er regelmatig aan herinneren dat de LSFB en de VGT volwaardige talen zijn die in België door de plaatselijke besturen erkend 

zijn.  
- Verplichting de rechten van dove personen te respecteren door ze in hun taal te informeren. 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Infosourds 

 

 

Een clausule toegankelijkheid/inclusie invoeren in bestekken Fiche RV-PB 4 

Bevoegdheid Plaatselijke Besturen 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Op dit ogenblik bevatten de overheidsopdrachten nog geen clausule toegankelijkheid/inclusie. Zonder deze onvermijdelijke clausule 
kunnen we concluderen dat het geld van de belastingbetaler naar niet-toegankelijke/niet-inclusieve initiatieven gaat. Dat geld komt 
echter van iedereen, dus ook van personen met een handicap en dus is het normaal dat dit geld automatisch geherinvesteerd wordt in 
zaken waar iedereen van kan genieten. Daarom moet deze clausule er absoluut komen.  

 

Actievoorstel(len)  
- Een clausule toegankelijkheid/inclusie invoeren in bestekken 
- De toekenning van subsidies/overheidsopdrachten afhankelijk maken van de strikte naleving van de 

toegankelijkheidsvoorschriften.  
-  

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWaB – Inter vzw - Conseil Bruxellois du Handicap - BPB  

 

 

Een criterium "toegankelijkheid" toevoegen voor de toekenning van 
EFRO-fondsen 

Fiche RV-PB 5 

Bevoegdheid Plaatselijke Besturen 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Naar het voorbeeld van de vorige fiche (RV-PB 4) t.a.v. het EFRO-fonds: het geld van de belastingbetaler gaat naar niet-toegankelijke/niet-
inclusieve initiatieven.  

 

Actievoorstel(len)  
- Een criterium "toegankelijkheid" toevoegen voor de toekenning van EFRO-fondsen  
- Verificatie van de goede toepassing van dit criterium door de oprichting van een opvolgingscomité voor deze fondsen 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWaB – Inter vzw - Conseil Bruxellois du Handicap - BPB 

 

 



ONTWE RP 2 0/11/18 

 

 35 

  



ONTWE RP 2 0/11/18 

 

 36 

 

Een tolk die de gebarentaal beheerst garanderen in de gemeentelijke 
openbare diensten 

Fiche RV-PB 6 

Bevoegdheid Plaatselijke Besturen 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Onder de beletsels waarmee de personen met een auditieve beperking in de gemeentelijke openbare diensten geconfronteerd worden, 
komen communicatie en begrip heel vaak voor.  

Dit is te wijten aan het ontbreken van gekwalificeerd personeel dat ter beschikking gesteld kan worden om zich ervan te verzekeren dat 
alle stappen en alle informatie die erop betrekking hebben optimaal behandeld en uitgevoerd worden.  

 

Actievoorstel(len)  
- Terbeschikkingstelling van een tolk of indienstneming van een persoon die de gebarentaal beheerst of voorzien in een budget 

hiervoor 
- Voorzien in financiële middelen om nieuwe doventolken in dienst te kunnen nemen want er is een tekort aan tolken. 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Jodogne & Laanan  
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Pascal Smet  
 
Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 PS-Mob Alle niet-aangepaste taxi's met een PBM-vergunning declasseren    1 

2 PS-Mob Een actieplan en een monitoring uitwerken: MIVB-toegankelijkheid 2 

3 PS-Mob Wetten maken ten gunste van collectieve PBM-voertuigen 4 

4 PS-Mob Voorzien in parkeerplaatsen voor PBM’s bij alle voor het publiek toegankelijke gebouwen en open 
ruimten 

4 

5 PS-Mob De toegankelijkheid voor assistentiehonden in verschillende openbare plaatsen begunstigen  5 

Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 PS-OW Bouwplaatsen: de verkeersveiligheid op de weg vergroten voor de PBM's 3 

Nr. Wie/Bev Actie Sup 

1 PS-PHCOCOM Financiering van assistentiehonden 5 

2 PS-PHCOCOM Een desinstitutionaliseringsplan opstellen 6 

 

Mobiliteit  

Alle taxi's die in Brussel rondrijden, moeten aangepast zijn. Het openbaar vervoer moet deze 
toegankelijkheid ook garanderen: er moet een realistisch MIVB-plan uitgewerkt worden. Het 
gespecialiseerde vervoer moet dezelfde toegang tot de stad en de prioritaire banen krijgen 
als de MIVB.  
 

Alle niet-aangepaste taxi's met een PBM-vergunning declasseren    Fiche PS-Mob 1 
Bevoegdheid Mobiliteit 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Uit ervaring hebben we geleerd dat sommige taxi's met een PBM-vergunning niet of niet langer aangepast waren om (alle) PBM's te 
vervoeren, wat de mogelijkheid om zich te verplaatsen enigszins problematisch maakt.   

De vrijheid van verplaatsing is echter iets belangrijks en deze vergunning toekennen zonder een ernstige blijk van opvolging kan niet 
geduld worden!  

 

Actievoorstel(len)  
Declasseren om taxichauffeurs die werkelijk geïnteresseerd zijn de mogelijkheid te geven een PBM-vergunning te verkrijgen.  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWaB 

 

 

Een actieplan en een monitoring uitwerken: MIVB-toegankelijkheid Fiche PS-Mob 2 

Bevoegdheid Mobiliteit 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Het ontbreekt de actie van de MIVB ten gunste van de PBM's aan samenhang, opvolging  

Het ontbreken van deze monitoring op de acties, doelstellingen, kalender en prioriteiten is nadelig voor de mobiliteit van de PBM's. Er is 
geen gebrek aan voorbeelden (podium op het perron voor de metro en de trams, tramlijn 8, aankoop van nieuwe uitrustingen...).  

Bovendien worden er gewestelijke steunmaatregelen toegekend op basis van beloftes die nooit gehouden/uitgevoerd worden... Voor de 
PBM-wereld is dit onaanvaardbaar! 

 

Actievoorstel(len)  
In het beheerscontract duidelijke doelstellingen opnemen waaraan de MIVB moet voldoen met straffen bij niet-naleving.  

Een monitoring uitvoeren: strategische en operationele doelstellingen. Prioritering, stappenplan, maatregelenindicator, verwachte 
resultaten... 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWaB  
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Wetten maken ten gunste van collectieve PBM-voertuigen Fiche PS-Mob 3 

Bevoegdheid Mobiliteit 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
De instellingen en deur-aan-deurvervoermaatschappijen hebben een parkeerprobleem wanneer ze een PBM-klant laten in- of uitstappen 
want ze zijn niet gelijkgesteld aan fysieke personen met een handicap, de huidige voorwaarde om een PBM-parkeerkaart te verkrijgen. Ze 
hebben ook een probleem om op de prioritaire "taxi-" en "busbanen" te mogen rijden. 

 

Actievoorstel(len)  
Wetten maken om de collectieve PBM-voertuigen en de voertuigen van instellingen voor personen met een handicap in een 
overgangsfase de mogelijkheid te geven:  

- op de parkeerplaatsen voor personen met een handicap te parkeren, 

- de prioritaire banen te mogen gebruiken door ze gelijk te stellen aan taxi's...  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Ratrap 

 

 

Voorzien in parkeerplaatsen voor PBM bij alle voor het publiek 
toegankelijke gebouwen en open ruimten 

Fiche PS-Mob 4 

Bevoegdheid Mobiliteit 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Vandaag hebben de openbare gebouwen niet systematisch voorbehouden parkeerplaatsen voor PBM's, vanwaar de toegangsproblemen 
voor een categorie personen.  

Het is een toegangsbelemmering voor personen die door hun handicap afhankelijk zijn van voertuigen of zelfs door de 
toegangsproblemen tot het openbaar vervoer.  

 

Actievoorstel(len)  
Wetten maken opdat elk voor het publiek toegankelijk gebouw of openbare ruimte een PBM-beleid zou voeren met verlaagde trottoirs 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
CAWaB - Inter vzw 

 

 

De toegankelijkheid voor assistentiehonden in verschillende openbare 
plaatsen begunstigen  

Fiche PS-Mob 5 

Bevoegdheid Mobiliteit 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Assistentiehonden worden nog te vaak niet toegelaten in sommige openbare gebouwen. Aan voorbeelden was er de laatste tijd geen 
gebrek in de actualiteit en dit is nog maar het topje van de ijsberg!  

Die vaststelling kan ook gemaakt worden op basis van het aantal klachten dat UNIA ontvangt en door het aantal betrokken personen.  

 

Actievoorstel(len)  
Sensibiliseren, informeren, wetten maken en desgevallend straffen om assistentiehonden overal toe te laten 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
BADF – Unia 
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Openbare werken  

Het verkeer rond de bouwplaatsen is niet altijd gemakkelijk, a fortiori voor personen met 
een beperkte mobiliteit. Het is dus absoluut noodzakelijk te voorzien in de opleiding en de 
sensibilisering van het personeel dat belast is met de installatie van en de signalisatie rond 
deze bouwplaatsen om de toegankelijkheidsketen te garanderen.  
 

Bouwplaatsen: de verkeersveiligheid op de weg vergroten voor de PBM's Fiche PS-OW 1 

Bevoegdheid Openbare werken 

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Ondanks de bestaande wetgeving komt het nog te vaak voor dat een PBM een ware hindernisloop moet afleggen om zich over de 
bouwplaatsen te verplaatsen.  

Tussen de onbestaande en onbruikbare PBM-parcours komt het niet zelden voor dat er een min of meer lange omweg gemaakt moeten 
worden om van punt A naar punt B te trekken omdat daar niet over nagedacht is! 

  

Actievoorstel(len)  
- Sensibiliseren, informeren, wetten maken en desgevallend straffen ten gunste van de verkeersveiligheid van PBM's op de 

bouwplaatsen. In alle gevallen rekening houden met het verkeer van de PBM's (cf. station van Sint-Agatha-Berchem en de 
Gentsesteenweg) 

- Voorzien in voor iedereen toegankelijk bewegwijzeringsmateriaal en de bouwplaatsverantwoordelijken en coördinatoren 
een opleiding ter zake geven. 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
GOB - Brussel Mobiliteit 
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Personen met een handicap (GGC)  

Er moet een desinstitutionaliseringsplan uitgewerkt worden om mensen de mogelijkheid te 
geven in goede omstandigheden thuis te wonen. Het PAB (persoonlijk assistentiebudget zou 
veralgemeend moeten worden, zoals al het geval is aan Vlaamse kant.  
De financiering van assistentiehonden als bron van autonomie voor personen met een 
handicap begunstigen.  
 

Financiering van assistentiehonden Fiche PS-PHGGC 

Bevoegdheid Personen met een handicap  

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Assistentiehonden zijn een individuele steun, net als een technische steun. De dienst PHARE en de GGC wijden echter weinig budget aan 
deze individuele steun.  

Dit vormt een belemmering van de autonomie voor de personen die er behoefte aan (kunnen) hebben! 

 

Actievoorstel(len)  
Deze individuele steun erkennen en financieren 

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
BADF 

 

 

Een desinstitutionaliseringsplan opstellen Fiche PS-PHGGC 

Bevoegdheid Personen met een handicap  

Vaststelling: beschrijving van het vastgestelde probleem (5-10 regels) 
Vandaag wordt er te weinig geïnvesteerd in de medische en institutionele benadering van personen met een handicap en niet voldoende 
in het samenleven en de inclusie. Dit is strijdig met een ware integratie waar de aan een handicap te wijten meerkosten individueel 
gecompenseerd moeten worden.  

 

Actievoorstel(len)  
- De financiering van de instellingen (collectieve) overhevelen naar de individuele en directe financiering (PAB - persoonlijk 

assistentiebudget) 

- DI-plan met steunwaarborg  

- Overdrachtdiensten 

- Toegeven dat de maatschappij zich moet aanpassen aan de personen met een handicap en niet omgekeerd.  

 

Referentiepersonen/instellingen voor de beoogde problematiek. 
Unia, GRIP, ENIL  

 



 

 

Adresboek 
Benaming Adres PC Gemeente Tel. E-mail www 

BVV vzw - Belgische Vereniging voor Verlamden  Gentsesteenweg 965 1082 Brussel + 32 (0)2 421 69 65 dpeltzer@abpasbl.be www.abpasbl.be/ 

Access-i asbl Rue de la Pépinière 5000 Namen + 32 (0)81/ 39 08 78 info@access-i.be www.access-i.be 

Actiris Sterrenkundelaan  1210 Sint-Joost-ten-Node + 32 (0)80 03 51 23 werkzoekenden@actiris.be www.actiris.be 

Aidants proches - Bruxelles asbl de Smet de Naeyerlaan 578 1020 Brussel + 32 (0)2 474 02 44 info@aidantsproches.brussels www.aidantsproches.brussels 

AMT asbl Accessibilité et Mobilité pour Tous A. Renoirstraat 5/4 1140 Brussel + 32 (0)2 705 03 48 info@bruxellespourtous.be  

ANLH asbl Oranjebloesemstraat 1/213  1150 Brussel + 32 (0)2 772 18 95 sherman@anlh.be www.anlh.be/ 

Autonomia asbl Vander Biestlaan 70 1150 Brussel + 32 (0)475 93 11 25 cleonangelo@gmail.com wal.autonomia.org 

BADF Belgian Assistance Dog Federation vzw Steenweg op Sint-Jansberg 1170 Watermaal-Bosvoorde +32 (0)2 660 77 56 info@badf.be www.badf.be 

BrAP     + 32 (0)2 201 76 43 info@brap.be www.brap.be 

Bruxelles Formation Beroepenpunt, Sterrenkundelaan 1210 Sint-Joost-ten-Node + 32 (0)2 371 73 00 info@cdm-bp.brussels www.bruxellesformation.be 

CAWaB asbl - Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles Rue de la Pépinière 5000 Beez + 32 (0)493 88 83 89 info@cawab.be www.cawab.be 

Comprendre et Parler Oeverstraat 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe + 32 (0)2 770 04 40 info@ccpasbl.be www.ccpasbl.be 

Conseil des Personnes Handicapées - EQUAL.BRUSSELS Kruidtuinlaan 1035 BRUSSEL + 32 (0)2 800 36 75 equal@gob.brussels equal.brussels 

Construire adaptable    + 32 (0)81 24 19 37 info@construire-adaptable.be www.construire-adaptable.be 

Délégué Général aux Droits De l'Enfant  Birminghamstraat 1080 Sint-Jans-Molenbeek + 32 (0)2 223 36 99 dgde@cfwb.be www.dgde.cfwb.be 

Doof Vlaanderen Dorpsstraat 9052 Zwijnaarde + 32 (0)9 224 46 76 info@doof.vlaanderen www.doof.vlaanderen 

ENIL - European Network on Independent Living 7th Floor- Mundo J - Nijverheidsstraat  1000 Brussel + 32 (0)2 893 25 83  www.enil.eu 

FFSB Marnixlaan 1000 Brussel Geen telefoon ffsbjeunes@gmail.com www.ffsb.be/ffsb-jeunes 

GRIP vzw Vooruitgangstraat 80 1030 Schaarbeek + 32 (0)2 214 27 60 info@gripvzw.be www.gripvzw.be 

Huis voor gezondheid Lakensestraat 1000 Brussel + 32 (0)2 412 31 65 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be 

Inclusion asbl Albert Giraudlaan 24 1030 Schaarbeek + 32 (0)2 247 28 21 info@.inclusion-asbl.be www.inclusion-asbl.be 

Info-Sourds De Bruxelles Brugmannlaan  1190 Vorst + 32 (0)2 644 68 84 sisb@infosourds.be www.infosourds.be 

Inforautisme asbl  Bergage 20 1160 Brussel + 32 (0)2 673 03 12  info@inforautisme.be  

Inter vzw Belgiëplein 3510 Kermt + 32 (0)11 26 50 30  info@inter.vlaanderen www.inter.vlaanderen 

Iris Ziekenhuizen De Jonckerstraat  1060 Sint-Gillis + 32 (0)2 543 78 11 info@iris-ziekenhuizen.be www.iris-ziekenhuizen.be 

Irsa - Centre De Services Waterloosesteenweg 1180 Ukkel + 32 (0)2 373 52 11 info@irsa.be www.irsa.be  

Ligue des Droits des Personnes Handicapées Hunderenveld 1082 Sint-Agatha-Berchem + 32 (0)2 465 98 92 info@ldph.be www.liguedroitsenfant.be 

Onafhankelijk Leven  Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint-Amandsberg + 32 (0)9 324 38 77 nadiahad@hotmail.com  

Onze Nieuwe Toekomst - ONT vzw  Jaspisstraat 1, 9000 Gent 9000 Gent + 32 (0)9 229 39 66 info@ont.be www.ont.be 

Ouders voor Inclusie (OVI) Eekbulk 9840 De Pinte + 32 (0)9 220 52 59 info@oudersvoorinclusie.be www.oudersvoorinclusie.be 

Phare (Service) Paleizenstraat 1030 Schaarbeek + 32 (0)2 800 82 03 info@phare.irisnet.be www.phare.irisnet.be 

Syntra Brussel Havenlaan 1000 Brussel + 32 (0)2 421 17 70 info@syntrabrussel.be www.syntrabrussel.be 

Telecontact asbl Brugmannlaan  1190 Vorst    

UNIA Koningsstraat 138 1000 Brussel + 32 (0)2 212 30 00 info@unia.be www.unia.be/nl 

VFG Vlaamse vereniging voor personen met een handicap  Sint-Jansstraat 32-38 1000 Brussel + 32 (0)2 515 02 62  suleyman.harrouch@vfg.be  

 

 
 


