
 

 
 
 
 

 
Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap 

Voorstelling 
 
 
 

 
In zijn huidige vorm werd de Nationale Raad voor Personen met een 

Handicap  (NHRPH)  opgericht  ingevolge  de  staatshervorming  van 

1980, door het koninklijk besluit van 9 juli 1981 tot oprichting van 

een Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (BS:12- 

08-1981) als opvolger van de Hoge Raad voor Gehandicapten die in 

1967 in het leven werd geroepen. 
 

Administratief   is  de  NHRPH   verbonden   met  de  FOD  Sociale 

Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap. 
 

Het koninklijk besluit van 9 juli 1981 bepaalt dat de NHRPH belast is 

met het onderzoek van alle problemen betreffende de personen met 

een handicap, die tot de federale bevoegdheid behoren. De NHRPH 

mag hierover, op eigen initiatief of op verzoek van de bevoegde 

ministers adviezen geven of voorstellen doen, onder meer met het 

oog op de rationalisatie en coördinatie van de wettelijke en 

reglementaire bepalingen. 
 

De  minister   die  bevoegd   is  voor  de  tegemoetkomingen   aan 

personen met een handicap moet het advies van de NHRPH vragen 

met betrekking tot elk ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering 

van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen 

aan personen met een handicap. 
 

Op 13 december 2006 nam de algemene vergadering  van de VN 

een verdrag aan inzake de rechten van personen met een handicap, 

België ratificeerde dit verdrag op 2 juli 2009, zodat het vanaf 1 

augustus 2009 van toepassing werd in ons land. 
 

De samenlezing van dit verdrag en het genoemde koninklijk besluit 

leidde ertoe dat de ministerraad van 20 juli 2011 concreet opdracht 



gaf  :  “…aan  alle  ministers  en  staatssecretarissen   (…)  om  de 

dimensie handicap te integreren in hun beleid en overleg te plegen 

met de Hoge Raad voor Personen met een Handicap en met de 

minister of staatssecretaris bevoegd voor Handicapbeleid (…)”. 

Contactpunten zullen opgericht worden binnen elke Beleidscel en de 

nader genoemde overheidsdiensten. 
 

De NHRPH is samengesteld uit twintig leden die speciaal bevoegd 

zijn wegens hun deelname aan de activiteiten van organisaties die 

zich inzetten voor de integratie van personen met een handicap 

interesseren  of  wegens  hun  sociale  of  wetenschappelijke 

activiteiten. De leden worden door de Koning benoemd voor een 

mandaat van 6 jaar dat hernieuwbaar is. 
 

Bovendien hebben de Eerste Minister en de ministers die de 

bevoegdheid hebben van begroting, van werk en van sociale zaken 

elk een vertegenwoordiger in de NHRPH. 
 

De huidige voorzitter is de heer Jokke Rombauts. 
 

Het secretariaat van de NHRPH is te contacteren op volgende 

adressen: 
 

Lucie.Ophalvens@minsoc.fed.be 
 

Benjamin.Laureys@minsoc.fed.be 
 

Olivier.Magritte@minsoc.fed.be 
 

Tel: 02/509.82.24 
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