Even
voorstellen
1. Opdracht
De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) bestaat sinds 1967. De
samenstelling en werking ervan worden momenteel geregeld door het koninklijk besluit van
9 juli 1981. Dit besluit omschrijft de opdracht van de Raad als volgt: adviezen geven of
voorstellen doen over problemen met betrekking tot personen met een handicap die
tot de federale bevoegdheid behoren, onder meer met het oog op de rationalisatie en coördinatie
van de wettelijke en reglementaire bepalingen.
De NHRPH brengt regelmatig adviezen uit op het vlak van:
• de integratietegemoetkoming en de
inkomensvervangende tegemoetkoming
• tewerkstelling
• sociale zekerheid
• toegankelijkheid van openbare gebouwen
van de federale overheid
• mobiliteit
• ...

1.1 Adviezen
Voor de adviestaak van de NHRPH worden er geregeld personen met een handicap en experts
uit het middenveld geraadpleegd over wetgeving die personen met een handicap aanbelangt. De
NHRPH brengt adviezen uit hetzij “op verzoek” van ministers of staatssecretarissen, hetzij “op
eigen initiatief”. Wanneer het over de wet van 27 februari 1987 inzake de tegemoetkomingen
voor personen met een handicap gaat, is de minister die de tegemoetkomingen voor personen
met een handicap onder zijn of haar bevoegdheid heeft, verplicht het advies van de NHRPH in
te winnen.
De rol van de NHRPH als “advieskamer” is ook gedeeltelijk verankerd in de geest van het Verdrag
van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap.
De adviezen van de NHRPH zijn openbaar, maar niet noodzakelijk bindend. De politiek kan er
afstand van nemen zonder enige rechtvaardiging. Bovendien komt de adviesaanvraag vaak erg
laat voor het denk- en besluitvormingsproces.

1.2 Andere taken
Het werk van de NHRPH beperkt zich niet tot het uitbrengen van adviezen.
Instellingen die bij hun dienstverlening ook aan personen met een handicap denken, vragen de
NHRPH geregeld om deel uit te maken van een van hun werkgroepen.
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De NHRPH publiceert ook persberichten, memoranda en positienota’s. Elk jaar brengt de
NHRPH een activiteitenverslag uit.
De NHRPH zorgt voor een gestructureerde samenwerking met andere adviesraden voor
personen met een handicap, het Belgian Disability Forum en UNIA.

2. Leden van de NHRPH
De NHRPH telt 20 leden. De leden worden benoemd door de koning voor een periode van
6 jaar. Hun mandaat is vernieuwbaar. Deelname aan de vergaderingen geeft hen recht op een
zitpenning en terugbetaling van hun reiskosten op forfaitaire basis.
De NHRPH wordt samengesteld uit personen met een handicap, hun vertegenwoordigers en
deskundigen van het terrein. Ze worden persoonlijk benoemd op grond van hun kennis van de
specifieke thema’s betreffende handicap.
De leden nemen deel aan de maandelijkse plenaire vergadering (2 à 3 uur), meestal de
namiddag van de derde maandag van de maand, tenzij dat een feestdag is. Ter voorbereiding
ontvangen de leden de agenda en de nodige documenten vooraf via e-mail. In juli en augustus
is er doorgaans geen plenaire vergadering.
Van de leden wordt ook verwacht dat ze deelnemen aan minstens 1 werkgroep rond
een bepaald thema: ethiek, tewerkstelling, toegankelijkheid en mobiliteit, (allemaal om de
2 maanden), NMBS (om de 3 maanden), … De vergaderingen van de werkgroepen duren
ongeveer 2 uur. De leden krijgen vooraf de agenda en de nodige documenten ter voorbereiding.
In juli en augustus zijn er doorgaans geen werkgroepen.
Er wordt van de leden verwacht dat ze ter voorbereiding of opvolging van een vergadering de
nodige documenten (wetgeving, reglementering, adviezen, positienota’s, brieven enz.) lezen,
becommentariëren, verbeteren en aanvullen.
Normaal gezien vinden de vergaderingen van de NHRPH plaats in Brussel in de Finance Tower,
maar wegens de coronacrisis gebeuren die momenteel online. Vertaling is mogelijk. Indien nodig
kunnen er bijkomende vergaderingen worden georganiseerd.
Ook kunnen leden het mandaat krijgen om de NHRPH te vertegenwoordigen op externe
vergaderingen, ontmoetingen met ministers, Unia enz.
De voorzitter en de ondervoorzitters hebben een zwaardere werklast. Zij vormen het bureau
dat maandelijks bijeenkomt ter voorbereiding van de plenaire vergadering. Ze staan ook de pers
te woord en vertegenwoordigen de NHRPH bij officiële contacten.

3. Interne organisatie
3.1 De plenaire vergadering
De plenaire vergadering is de vergadering van alle leden van de NHRPH. Ook andere
personen kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de vergaderingen van de NHRPH:
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experts, politici, afgevaardigden van de administratie,... om een bepaalde problematiek toe te
lichten, om een samenwerking voor te stellen,...
De plenaire vergadering beslist over:
• het uitbrengen van adviezen
• het voeren van acties
• het oprichten van interne werkgroepen
• het aangaan van samenwerkingen
• deelname aan externe werkgroepen
• het goedkeuren van het jaarverslag
• ...
De plenaire vergadering komt samen op vraag van de voorzitter. Dat gebeurt gewoonlijk
een keer per maand. Zo kan de vergadering de voorstellen van advies goedkeuren en zich
uitspreken over alle actuele kwesties en dossiers op federaal vlak die met personen met een
handicap te maken hebben.
De verslagen van de plenaire vergadering zijn niet bestemd voor het publiek. Een overzicht
van de behandelde onderwerpen per plenaire (vanaf 21/03/2011) is te vinden in de jaarlijkse
activiteitenverslagen.

3.2 Bureau
Het bureau van de NHRPH bestaat uit de voorzitter en 3 ondervoorzitters.
De vertegenwoordiger van de voogdijminister van de NHRPH kan door het bureau worden
uitgenodigd op de vergaderingen.
Het bureau vergadert telkens de goede werking van de NHRPH dat vereist of op verzoek van de
voorzitter. Het bureau heeft als taak de werkzaamheden van de NHRPH voor te bereiden
en te coördineren. Op het bureau wordt de agenda voor de volgende plenaire vergadering
opgesteld.

3.3 Secretariaat
Het secretariaat van de NHRPH wordt verzorgd door de Directie-generaal Personen met
een handicap.
Het secretariaat zorgt voor het voorbereidende werk voor de vergaderingen, de verspreiding
van documenten, de praktische organisatie, de opvolging van de correspondentie, het opstellen
van vergaderverslagen, adviezen, positienota’s en jaarverslagen. Het secretariaat bereidt
bijeenkomsten en hoorzittingen met de leden voor en zorgt ook voor de website.

4. Wie is bevoegd?
De materie van de handicap is in België erg versnipperd. Al naargelang het deelaspect is het
federale, het gemeenschaps- of gewestniveau of Europa bevoegd.
Met ieder machtsniveau komt - in theorie - een vertegenwoordigend overlegorgaan voor
personen met een handicap overeen:
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Machtsniveau
Nationaal
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Brussels Gewest
Europees en internationaal

Overlegorgaan
Nationale Hoge Raad voor
Personen met een Handicap (NHRPH)
NOOZO (Vlaamse Adviesraad Handicap)
Conseil de stratégie et de prospective
Conseil consultatif bruxellois francophone
des personnes handicapées
Belgian Disability Forum (BDF)

5. Partners
De NHRPH beschouwt als “partner” iedere organisatie of structuur waarmee geregelde
werkrelaties worden onderhouden. De wijze van samenwerken kan verschillen naargelang
het type van partnerschap. De NHRPH wil een netwerk creëren met aandacht voor de behoeften
van personen met een handicap.
Lijst van partners van de NHRPH:
• Conseil de stratégie et de prospective voor het Waals Gewest
• Conseil consultatif bruxellois francophone des personnes handicapées
voor het Brussels Gewest
• NOOZO (Vlaamse Adviesraad Handicap) voor het Vlaams Gewest
• Belgian Disability Forum (BDF) voor Europese en internationale materies
• Unia, als interfederale instelling, voor de strijd tegen discriminatie op basis van handicap

6. Contactgegevens
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•

Secretariaat: Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruituinlaan 50, bus 150
B-1000 Brussel
BELGIË

•

Tel.: 02/509.84.21 of 02/509.83.59

•

Mail: info@ph.belgium.be

•

Website: ph.belgium.be

•

Twitter: twitter.com/csnph
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