
FALC advies 2021/09 van de NHRPH 

   

 

Onderwerp: 

Het herstelplan: 

➢ Het herstelplan,  

dat zijn de beslissingen die de overheid neemt  

om de economie en de toekomst na COVID te helpen. 

 

➢ De Europese Commissie  

geeft ook geld om te helpen  

als België het herstelplan uitlegt. 

 

➢ Het herstelplan van de overheid is:  

 

• Sneller naar een economie gaan 

die de planeet en de mensen respecteert. 

 

• De digitale overgang voorbereiden. 

De digitale overgang is wanneer je  

steeds meer informaticamiddelen gebruikt.  

Bijvoorbeeld bankdocumenten online zetten 

in plaats van naar de bank ter plaatse gaan.  

 

• Een openbaar vervoer ontwikkelen 

dat eenvoudiger en minder vervuilend is. 

 



• Sociale steun en gezondheidszorg  

voor iedereen beter maken. 

 

• De economie inclusiever maken.  

Inclusief is wanneer iedereen deelneemt. 

 

• De economie versterken  

met jobs en nieuwe uitvindingen. 

 

➢ Er zijn al projecten klaar. 

 

➢ België moet zijn herstelplan vóór 30 april 2021  

aan de Europese Commissie voorstellen. 

 

De problemen: 

1. Het plan is niet sociaal genoeg. 

 

2. Het plan praat veel over digitalisering.  

Digitalisering is wanneer mensen worden gevraagd  

om hun computer te gebruiken om dingen te doen. 

 

Dit is niet goed, omdat er geen oplossingen zijn voorgesteld 

voor mensen die moeite hebben met het gebruik van computers  

of die geen computer hebben. 

 

3. Het plan maakt personen met een handicap  

minder zelfstandig. 

 

➢ Zelfstandig is wanneer je weet  

hoe je dingen zelf moet doen. 

 

➢ Het plan vergroot de verschillen  

tussen personen met een handicap  

en de andere mensen. 

 

4. Met de behoeften van personen met een handicap 

wordt geen rekening gehouden: 



 

a. Veel zaken zijn niet voorzien, zoals:  

o Toegankelijkheid van openbare ruimtes en gebouwen 

o Opleiding voor het gebruik van computers 

o Toegang tot werk 

o ... 

 

b. In het plan van de regering  

zijn er slechts 4 ideeën  

om personen met een handicap te helpen  

en het is niet zeker dat ze worden gebruikt.  

Dit is te weinig! 

 

5. De regering vroeg de NHRPH  

te laat om advies. 

 

We weten niet hoe we  

bepaalde zaken kunnen veranderen. 

De regering respecteert het Verdrag over  

de rechten van personen met een handicap niet. 

 

Wat vindt de NHRPH: 

• De NHRPH is van mening dat het plan van de overheid  

personen met een handicap over het hoofd ziet. 

 

• Door het plan is de NHRPH bang  

dat er meer verschillen tussen de mensen zullen zijn  

en dat de mensen die moeite hebben om te leven 

in de samenleving nog meer problemen gaan hebben  

dan voorheen. 

 

• De regering had inclusiever moeten zijn  

in haar herstelplan. 

 

 



Besluit:  

De NHRPH wou meer projecten voor personen  

met een handicap in het herstelplan zien.  

De NHRPH zegt dat wanneer we  

personen met een handicap helpen,  

het de samenleving toegankelijker maakt. 

 

Dit betekent:  

• Iedereen betrekken en de inclusie verbeteren. 

• Dat iedereen zelfstandig dingen moet kunnen kopen 

• De economie van het land helpen. 


