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In het voorliggende activiteitenverslag van de Nationale Hoge Raad voor
personen met een handicap (NHRPH) vindt u een overzicht van zijn werking
tijdens de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014.
Het opstellen van een dergelijk verslag is geen wettelijke verplichting maar wordt
momenteel wel opgelegd door het binnenhuisreglement van de Raad.
Dit jaarverslag wordt in elektronische vorm verspreid. Het is in het Nederlands
en het Frans beschikbaar op de website van de Raad: http://ph.belgium.be. Een
papieren versie van het document is verkrijgbaar op verzoek gericht aan het
Secretariaat van de Raad.
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Voorwoord
2014 vormt op verschillende vlakken een overgangsjaar. Er was de verlenging
van het mandaat van de leden van de Raad met een termijn van 6 jaar. 7 leden
verlieten de Raad nadat zij gedurende tal van jaren hun kennis en ervaring met
ons hebben gedeeld. Nieuwe leden hebben hun plaats ingenomen en zien ernaar
uit de belangen van de personen met een handicap en hun familie te helpen
verdedigen.
Ook bij het secretariaat zijn er mensen vertrokken en anderen bijgekomen. De
werking werd geoptimaliseerd door adminstratieve vereenvoudiging en de
beperking van papieren documenten.
Naar aanleiding van de verkiezingen van mei 2014 en met de bedoeling actief
deel te nemen aan de politieke besluitvorming, verdiepte de Raad zich in het
regeringsprogramma en de verschillende algemene beleidsnota’s om vanaf 2014
bilaterale ontmoetingen aan te vragen met alle leden van de nieuwe
regeringsploeg.
Deze geest an verandering wordt ook duidelijk in de presentatie van het
voorliggende verslag. Na een korte uiteenzetting over de werking van de Raad in
het eerste Raad spitsen de vier andere delen zich toe op de concrete opdrachten
en activiteiten van de Raad gedurende dit jaar.
De Raad verstrekte 21 adviezen, waarvan twee derde p eigen initiatief (Deel II).
Algemeen gesproken krijgen we weinig of geen reacties op de adviezen, en
slechts zelden een ontvangstbevestiging.
Dit verslag somt de adviezen op die in 2014 werden geformuleerd en plaats een
aantal specifieke thema’s voor het voetlicht.
Uit het memorandum met het oog op de verkiezingen en uit de deelneme van de
leden van de Raad aan nieuwe stuurcomités blijkt de wil van de Raad om nog
meer te investeren in zijn opdracht betreffende de participatie aan het
middenveld zoals deze naar voren komt uit het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) (Deel III). Tevens
heeft de Raad zijn rechtstreekse samenwerking met het Belgian Disability Forum
(BDF) voortgezet, in het kader van de redactie van het alternatief verslag over
het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, evenals met
andere instellingen.
De leden van de Raad besteden heel wat tijd aan interne werkgroepen, met in
2014 bijzondere aandacht voor de lancering van de activiteiten van de nieuwe
werkgroep ‘Ethiek’ en de bijdrage van experten (Deel IV).
In Deel V worden de terugkerende activiteiten gebundeld waaraan een of
meerdere leden van de Raad hebben meegewerkt. Hieruit blijkt hoe verscheiden
de behandelde materies en de domeinen van de Raad zijn.
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In de toekomst zal de Raad de gevolgen van het federaal beleid rigoreus blijven
opvolgen en zijn belangrijkste opdracht verder tot een goed einde brengen:
advies verstrekken over elke maatregel die van invloed kan zijn op het leven van
personen met een handicap en hun familie, rekening houdend met de behoeften
van deze personen en met de verdediging van un specifieke belangen. Tegelijk
zal de raad zijn rol als officieel vertegenwoordiger van het maatschappelijke
middenveld nog beter trachten uit te spelen.
Tot slot wil ik de leden van het Secretariaat en de collega’s van het bureau en
van de plenaire vergaderingen van harte danken voor het uitstekende werk dat
zijn het afgelopen jaar hebben geleverd.

Gisèle MARLIERE
Voorzitster
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De NHRPH in cijfers

1.678.627
Personen met een handicap in
België die de Raad dagelijks
officieel vertegenwoordigt bij de
Wereldgezondheidsorganisatie,
die het aantal personen met
een handicap op ongeveer 15%
schat .

20
De Raad bestaat uit 20 leden die voor
een hernieuwbaar mandaat van 6 jaar
worden aangesteld: personen me teen
handicap, vertegenwoordigers van
personen met een handicap of experten
inzake handicap. Allen vrijwilligers!

5.559
89
Of het nu gaat om de plenaire,
het bureau of een deelname
aan interne of externe
werkgroepen, de leden van de
Raad namen in 2014 deel aan
meer dan 80 vergaderingen.
Goed voor gemiddeld 7
vergaderingen per maand!

Bezoekers op de website van de Raad in 2014, of
wat neerkomt op een stijging van 6% ten aanzien
van 2013.

1300
De elektronische nieuwsbrief van de
Raad werd maandelijks verstuurd
naar meer dan 1300 Vlaamse,
Waalse, Brusselse en buitenlandse
abonnees.
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21

Medewerkers van het secretariaat staan
in voor het dagelijks beheer en de
opvolging van de dossiers behandeld
door de Raad en het Belgian Disability
Forum (BDF).

In 2014 verleende
adviezen als in 2013.

de

Raad

evenveel

Bij 2/3 van de adviezen gebeurde dit op
eigen initiatief, wat het omgekeerde is van
2013 toen 76% van de adviezen nog op
verzoek van een overheid werd verstrekt.
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Deel I
Werking van de Raad
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1. Opdracht
De algemene opdracht van de Raad werd vastgelegd bij het koninklijk besluit van
9 juli 1981 (SB, 12/08/1981) tot oprichting van de Raad. Deze “belast met het
onderzoek van alle problemen (inzake personen met een handicap) welke
overeenkomstig de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen tot de nationale bevoegdheid behoren.”
Om deze ruim omschreven taak tot een goed einde te brengen mag de Raad
onder meer adviezen verlenen en voorstellen doen, hetzij op eigen initaitef,
hetzij op vraag van de betrokken ministers (cf. deel II. De adviezen van de
Raad).
Concreet verklaart de Raad zich bevoegd voor alle federale materies die een
rechtstreekse of onrechtstreekse weerslag hebben op het leven van personen
met een handicap en hun familie. De Raad beroept zich op de beginselen van het
in 2009 door België bekrachtigde Verdrag van de Verenigde Naties inzake de
rechten van personen met een handicap en omschrijft zich als enig officieel
representatief orgaan van het middenveld op federaal niveau.

2. Organisatie
De Raad telt drie permanente beheersorganen: de plenaire vergadering, het
bureau en het secretariaat. Om bepaalde thema’s grondiger te onderzoeken,
kunnen ook interne werkgroepen worden opgericht bestaande uit leden en
eventueel experten op het onderzochte domein (cf. Deel IV: Interne
Werkgroepen).
De plenaire vergadering bestaat uit alle leden van de Raad evenals de
vertegenwoordigers van de Eerste Minister en de ministeris die bevoegd zijn voor
begroting, arbeid en sociaal overleg. Reglematig worden bv. experten of
parlementsleden uitgenodigd om deel te nemen aan de plenaire vergadering en
een bepaalde problematiek toe te lichten.
Gewoonlijk komt de plenaire vergadering een keer per maand samen, behalve in
de maanden juli en augustus.
Zij neemt beslissingen over te verstrekken adviezen, acties die moeten worden
ondernomen, op te richten interne werkgroepen, de samenwerking met externe
werkgroepen of de deelname eraan. Zij keurt ontwerpen van advies goed en
neemt een standpunt in over elk dossier of vraagstuk dat verband houdt met de
situatie van personen met een handicap en onder het federale
bevoegdheidsniveau valt.
Na iedere plenaire vergadering publiceert de Raad een elektronische nieuwsbrief
waarin de belangrijkste agendapunten beknopt worden weergegeven (cf.
bijlage I).
Het Bureau bestaat uit de Voorzitter en drie vicevoorzitters. In voorkomend
geval wordt ook de vertegenwoordiger van de toezichthoudende minister
uitgenodigd op de vergaderingen
Het bureau vergadert telkens wanneer de goede werking van de Raad dit vereist
of op verzoek van de Voorzitter. De huidige werklast vergt een maandelijkse
vergadering, doorgaans voorafgaand aan de algemene vergadering.
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Het Bureau heeft als taak de werkzaamheden van de NHRPH voor te bereiden en
te coördineren. Zo stelt het bureau de agenda op voor de volgende plenaire
vergadering.
Het Secretariaat wordt verzorgd door de Directie-generaal Personen meet een
handicap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid.
Zeven personeelsleden zijn uitsluitend belast met de dagelijkse werking van de
Raad en van het Belgian Disability Forum (BDF). Zij staan onder meer in voor het
voorbereidende werk voor de vergaderingen en de adviezen,
documentenonderzoek, de logistieke organisatie van de vergaderingen, de
verspreiding van documenten en informatie, het opstellen van verslagen en
andere documenten, de opvolging van de correspondentie, het bijhouden van de
website, …

3. Samenstelling
De Plenaire Vergadering bestaat uit twintig leden die door de Koning worden
benoemd voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar. Ze worden aangesteld hetzij
experten op vlak van handicap op grond van hun maatschappelijke of
wetenschappelijke activiteiten, hetzij als lid van een vereniging voor personen
met een handicap. Het mandaat van de leden overstijgt hun persoonlijke
ervaring, hun handicap(s) en/of hun specialisatie: de leden vertegenwoordigen
alle personen met een handicap.
In 2014 werd de samenstelling van de Raad volledig vernieuwd voor een
mandaat van 6 jaar. De lijst van de leden, hun titels en functies is terug te
vinden in Bijlage II van dit verslag.
In 2014 bestond het Bureau uit de volgende leden:
Voor de periode van 1 januari 2014 tot 27 mei 2014 :
- Voorzitter:
De heer Jokke ROMBAUTS
- Vice-voorzitters: Mevrouw Ingrid BORRE
Mevrouw Emilie DE SMET
Mevrouw Gisèle MARLIERE.
Voor de periode van 28 mei 2014 tot 31 december 2014 :
- Voorzitter:
Mevrouw Gisèle MARLIERE
- Vice-voorzitters: Mevrouw Ingrid BORRE
Mevrouw Emilie DE SMET
Mevrouw Marieke ENGELEN.
De heer Daniel TRESEGNIE (FR), Algemeen Adviseur, staat in voor de coördinatie
van het Secretariaat dat bestaat uit:
- Véronique DUCHENNE (FR), Attaché, vanaf 1 novermber 2014;
- Benjamin LAUREYS (NL), Attaché;
- Robert LAVAL (FR), Adjunct-technicus;
- Olivier MAGRITTE (FR), Attaché;
- Lucie OPHALVENS (NL), Attaché, tot 1 oktober 2014;
- Annick RAMBOUX (FR), Attaché;
- Nathalie SCHMITT (FR), Adviseur.
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4. Vergaderingen
In 2014, waren er 34 interne vergaderingen van de Raad:
Type
Plenaire vergadering

Bureau

Aantal
10

12

WG Toegankelijkheid

4

WG Tewerkstelling

5

WG Ethiek
Totaal

3
34

Data
20 januari, 17 februari, 17 maart, 28
april, 19 mei, 16 juni, 15 september,
20 oktober, 17 november, 22
december
6 januari, 3 februari, 3 maart, 7
april, 5 mei, 16 juni, 7 juli, 4
augustus, 1 september, 6 oktober, 3
november, 1 december
17 februari, 28 april, 20 oktober, 22
december
20 januari, 17 maart, 19 mei, 15
september, 17 november
17 februari, 28 april, 20 oktober

Verschillende leden van de Raad namen daarnaast deel aan 55 ‘externe’
vergaderingen (cf. Deel III. Deelname aan het middenveld, samenwerking
en vertegenwoordiging).
Type vergadering
Begeleidingscommissie
‘Onafhankelijk
Mechanisme’
Platform Armoede

Aantal
5

Data
15 januari, 19 maart, 21 mei, 17
september, 19 november

4

Begeleidingscommissie
‘Medische Evaluatie’
Gemeenschappelijk
Bureau Raad / BDF
Platform
van
de
adviesraden
Werkgroep ‘NMBS’

1

13 februari, 12 juni, 16 oktober, 17
december
7 november

Begeleidingscommissie
voor de aanwerving
van personen met een
handicap
in
het
federaal
openbaar
ambt (BCAPH)
Werkgroep
‘Luchthavens’
Technische Raad voor
rolstoelen

4

Interministeriële

2

5
4
8

4
9

20 januari, 17 maart, 19 mei, 15
september, 17 november
14 maart, 27 juni, 12 september, 12
december
13 maart, 9 juli, 4 september, 9
oktober, 13 november, 4, 5 en 22
december
27 maart, 28 april, 24 juni, 26
september

23 januari, 25 maart, 9 september,
25 november
21 januari, 18 februari, 18 maart, 22
april, 20 mei, 17 juni, 16 september,
21 oktober, 18 november
10 februari, 2 april
11

Conferentie
Tewerkstelling
Bureau
Raad
en
interfederaal
Gelijkekansencentrum
Beleidscellen
Totaal

1

2 oktober

8

13, 22 en 29 januari, 7, 13 en 24
februari, 26 maart, 11 juni

55

5. Lokalen en logistiek
Vanuit administratief oogpunt is de Raad ondergebracht bij de FOD Sociale
Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap.
Het secretariaat bevindt zich in het Administratief Centrum Kruidtuin, Finance
Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 150 te 1000 Brussel.
De FOD zorgt voor de logistieke ondersteuning van de Raad: vergaderzalen,
vertaaldienst, tolkdienst, reproductie van documenten, catering, …
De werkingskosten van de Raad zijn ten laste van de FOD Sociale Zekerheid: in
2014 werd een bedrag van 14.000 € geboekt op begrotingsartikel
24.55.21121101. Dit bedrag dient om de tolkkosten, de kosten voor catering
(drank en broodjes) en de zitpenningen van de leden te betalen.
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Deel II
De adviezen van de Raad
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De Raad is in eerste instantie een adviesinstantie. Er dient een onderscheid te
worden gemaakt tussen enerzijds de verplichting om de Raad te consulteren met
betrekking tot elk koninklijk besluit in uitvoering van artikel 20 van de wet van
27 februari 1987 over personen met een handicap. In dit geval moet de minister
bevoegd voor de tegemoetkomingen voor personen met een handicap het advies
van de Raad vragen. Anderzijds formuleert de Raad op eigen initiatief of op
vraag van andere ministers adviezen over iedere federale materie die gevolgen
kan hebben voor personen met een handicap.
De adviezen van de Raad zijn niet bindend. Wel genieten zij een brede
verspreiding: ze worden naar 1300 abonnees van de nieuwsbrief verstuurd en
kunnen integraal worden geraadpleegd op de website http://ph.belgium.be onder
de rubriek ‘Adviezen’.
In 2014 verleende de Raad 21 adviezen, precies evenveel als in 2013. 2
daarvan hadden betrekking op de tegemoetkomingen voor personen met een
handicap.

1. Verplichte adviezen verstrekt in toepassing van de wet van 27
februari 1987
-

Advies nr. 2014-04 met betrekking tot de beslissing van de
Ministerraad van 19 december 2013, “5 beginselen om het leven van
personen met een handicap te verbeteren en te vereenvoudigen”.

-

Advies nr. 2014-12 over de mogelijkheid om de inkomensgrenzen
voor de berekening van de integratietegemoetkoming te wijzigen.
De NHRPH pleit reeds jaren voor een algemene en grondige
hervorming van de regeling inzake de tegemoetkomingen voor
personen met een handicap (zie in het bijzonder de adviezen
2013/19 en 2014/04). In afwachting daarvan wenst de NHRPH dat
eventueel beschikbare financiële reserves gebruikt zouden worden
om de bestaande regeling te verbeteren.

2. Andere adviezen
Twee derden van de adviezen die in 2014 door de Raad werden verstrekt,
kwamen er op eigen initiatief. Slechts een derde van de adviezen werd verstrekt
op verzoek van een bevoegde overheid. Dit is het omgekeerde van de situatie in
2013, toen nog 76% van de adviezen op verzoek van een overheid werd
verstrekt. In vergelijking met het voorgaande jaar stellen we een ernstige
terugval vast van het aantal aanhangigmakingen bij de Raad voor de bevoegde
overheden. Deze vaststelling valt gedeeltelijk te verklaren door de organisatie
van de federale verkiezingen in 2014 en door de samenstelling van een nieuwe
regeringsploeg.
-

Advies nr. 2014-01 over artikel 60 van de wet van 30 juli 2013, waarbij de
vrijstelling van de betaling van btw op de diensten verricht door advocaten in
België wordt opgeheven.
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-

Advies nr. 2014-02 over het ontwerp van beraadslaging van het Sectoraal
Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling “Gezondheid”
met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid
betreffen door het directoraat-generaal personen met een handicap van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan geneesheren van andere
federale en regionale instanties met het oog op de eenmalige en elektronische
inzameling van multifunctionele medische documenten betreffende personen
met een handicap.

-

Advies nr.2014-03 over het ontwerp van semestrieel verslag over de werking
van het federale en interfederale coördinatiemechanisme opgericht bij de FOD
Sociale Zekerheid – DG Beleidsondersteuning, overeenkomstig artikel 33.1
van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

-

Advies nr. 2014-05 met betrekking tot de praktische aanbevelingen aan de
partijen en de belangrijkste kandidaten naar aanleiding van de gelijktijdige
verkiezingen van 25 mei 2014 (Franstalige versie) van de Minister van
Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Personen met een handicap.
In het kader van de algemene verkiezingen van 2014 stelde de Minister
van Binnenlandse Zaken een omzendbrief op met een aantal
aanbevelingen aan de partijen en de kandidaten. Hoewel de Raad deze
bijdrage tot meer democratie toejuicht, wijst hij op wat misschien de
evidentie zelve is: de mogelijkheid om te stemmen mag niet afhankelijk
zijn van de gebouwde omgeving. Bovendien mag de definitie van ‘persoon
met een handicap’ niet te beperkend zijn en moet zij voldoende
tegemoetkomen aan de rechten en noden van personen met een handicap
in al hun diversiteit.

-

Advies nr. 2014-06 en 2014-07 over het ontwerp van protocolakkoord
betreffende de relatie tussen beroepsbeoefenaars die in de sector voor
personen met een handicap werkzaam zijn en de beoefenaars van
gezondheidszorgberoepen. Het betreft de versie “Ontwerp – 27/11/2013 –
Oplossing 5 bis-Solution 5 bis”
Hoewel het onderwerp betrekking heeft op de levenskwaliteit van
personen met een handicap, meent de Raad hier dat het hier gaat om een
zeer slecht voorbeeld van de tenuitvoerlegging door de Regering van
artikel 4.3 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van
personen met een handicap (“Bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van
wetgeving en beleid tot uitvoering van dit Verdrag en bij andere
besluitvormingsprocessen betreffende aangelegenheden die betrekking
hebben op personen met een handicap, plegen de Staten die Partij zijn
nauw overleg met personen met een handicap, met inbegrip van kinderen
met een handicap, en betrekken hen daar via hun representatieve
organisaties actief bij.”) De Raad werd immers niet betrokken bij de
voorbereidingen, en zijn advies werd uiteindelijk slechts gevraagd omdat
de Raad de Minister van Volksgezondheid hierover zelf heeft
geïnterpelleerd.
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Volgens de Raad gaat het voorgestelde protocolakkoord lijnrecht in tegen
een algemeen maatschappijbeeld en tegen wat vandaag precies het doel is
van voorzieningen en diensten die personen met een handicap
ondersteunen, waarbij de uiteindelijke finaliteit is personen met een
handicap, namelijk zolang mogelijk, een zo autonoom mogelijk leven te
waarborgen, ver van een ziekenhuismilieu.
Bovendien twijfelt de NHRPH er zeer sterk aan of, met het tekort aan
verpleegkundigen, dit protocol wel concreet kan gemaakt worden
Tot slot bepaalt het protocol dat de federale overheid in samenwerking
met de deelgebieden een universitaire studie zal uitvoeren in het licht
waarvan het protocol kan worden geëvalueerd. Ondanks meerdere
oproepen aan de Minister van Volksgezondheid werd deze studie tot op
vandaag niet gerealiseerd.
-

Advies nr. 2014-08 over de toekomstige beheerscontracten van de NMBSGroup.

-

Advies nr. 2014-09 over de werken tot verbetering van de toegankelijkheid
van station Brussel-Zuid.

-

Advies nr. 2014-10 over de werken in het station van Jette.

-

Advies nr. 2014-11 over de prioriteitenlijst van de toegankelijk te maken
stations en haltes van de NMBS.

-

Advies nr. 2014-13 over de automatische afgifte van de parkeerkaart bij
aankoop van een rolstoel.

-

Advies nr. 2014-14 over het ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van
de Federale Raad voor personen met een handicap.

-

Advies nr. 2014-15 met betrekking tot de uitvoering van de wet van 17 maart
2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot
instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid.
In dit advies, op eigen initiatief verstrekt in april 2014, uit de Raad zijn
bezorgdheid over het gebrek aan uitvoering door de Minister van Justitie in
het kader van de toepassing van de nieuwe wet over de
beschermingsstatus uitgevaardigd in maart 2013, bijna een jaar eerder, en
waarvan de inwerkingtreding gepland is voor elke maanden later, namelijk
in september 2014.
Het gaat hier nochtans om een belangrijke aangelegenheid: de overheid
regelt de toestand van personen die geacht worden zich in een situatie te
bevinden die het natuurlijke vermogen van elke persoon om zijn belangen
te behartigen, aantast. Dit zijn beperkingen van de rechten en vrijheden
waarmee een democratische rechtstaat heel omzichtig moet omspringen.
De NHRPH vraagt om, in uitvoering van artikel 4 van het VN-Verdrag
inzake de rechten van personen met een handicap, uitdrukkelijk betrokken
te worden bij de opstelling van de verschillende koninklijke besluiten.
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De beleidscel van de Minister van Justitie en de Raad hebben hierover met
elkaar overlegd in 2014. De verderzetting van de samenwerking is
voorzien voor 2015.
-

Advies nr. 2014-16 over de regeling betreffende de evaluatie van de
kinderen met een handicap in het stelsel van de verhoogde kinderbijslag.

-

Advies nr. 2014-17 met betrekking tot de “Oriëntatienota – Geïntegreerde
visie op de zorg voor chronisch zieken in België”.

-

Avis 2014-18 over de Omzendbrief – Integratie van duurzame
ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten
voordele van kleine en middelgrote ondernemingen, in het kader van
overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende instanties.
De omzendbrief past in het streven naar een duurzame aankoopprocedure
van de federale overheid en wil de deelname van kleine en middelgrote
ondernemingen aan overheidsopdrachten te bevorderen.
De leden van de NHRPH hechten traditioneel veel belang aan de
tewerkstellingsmogelijkheden voor personen met een handicap, Het
hebben van werk is een van de hoofdvoorwaarden tot maatschappelijke
integratie.
Dat sommige overheidsopdrachten uitdrukkelijk voorbehouden zijn voor
personen met een handicap, juicht de Raad ten zeerste toe. Hoewel deze
maatregel niet nieuw is, is de publicatie van een omzendbrief waarin de
maatregelen in kwestie duidelijk worden toegelicht, een zeer positief
signaal.
De leden van de NHRPH nemen nota van de rol die hen is toebedeeld in de
evaluatie van de omzendbrief en beschouwen dit als een waardering van
hun adviserend werk en een voorbeeld van een goede participatiepraktijk.

-

Advies nr. 2014-19 over de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid
van de ticketautomaten bij de NMBS.

-

Advies nr. 2014-20 en 2014-21 over het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsuitkering
(inschakelingsuitkering) en in het bijzonder artikel 63.
Een beroepsinschakelingsuitkering, toegekend op basis van voltooide
studies aan werkzoekenden die onvoldoende hebben gewerkt om recht te
hebben op een werkloosheidsuitkering op basis van gepresteerde arbeid,
wordt voortaan toegekend voor een periode van maximaal 36 maanden.
Aangezien de regelgeving in werking trad op 1 januari 2013, zal het recht
op de inschakelingsuitkering vanaf 1 januari 2015 komen te vervallen voor
sommige begunstigden, waaronder personen met een handicap.
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De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap betreurt dat er
tijdens de uitwerking van de bovenbedoelde regelgeving geen inspraak of
overleg is geweest met de raad, terwijl deze maatregelen gevolgen kunnen
hebben voor het dagelijkse leven van personen met een handicap en
sommigen onder hen dieper in de armoede kunnen duwen.
De Raad verzet zich tegen deze maatregel op grond van artikel 27 van het
VN-Verdrag, de aanbevelingen van de experten inzake en de Belgische
verbintenissen ten aanzien van de Europese Unie in verband met de steun
voor tewerkstelling en een hogere tewerkstellingsgraad bij personen met
een handicap. De Raad hekelt het gebrek aan vooruitziendheid en
samenwerking tussen de betrokken actoren, ondanks de drie jaar die
verstreken zijn tussen de afkondiging en de effectieve inwerkingtreding
van de maatregel. Hij onderstreept wel de proactieve aanpak bij de
Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale
Zekerheid ten gunste van personen met een handicap, die als doel heeft
onderbrekingen in de uitbetaling van inkomsten maximaal te voorkomen,
rekening houdend met de nieuwe situatie van de begunstigden. Daarnaast
maakt de Raad zich zorgen over de wijze waarop de RVA teksten in de
praktijk interpreteert. Het gaat met name om rechthebbenden met een
blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33% voor wie een
verlenging van twee jaar mogelijk is. De Raad stelt voor na te gaan wat
mogelijk is om de reglementering aan te passen en de maatregel later in
werking te laten treden.
Deze laatste suggestie werd gevolgd. In 2015 zijn vergaderingen gepland
tussen de RVA en de Directie-generaal Personen met een handicap over de
interpretatie van het begrip “zonder verdienvermogen”.
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Deel III
Deelname aan het middenveld,
samenwerking en
vertegenwoordiging
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De Raad heeft zich weten te profileren als een belangrijke actor in het
middenveld: een orgaan waarbinnen overheden en personen met een handicap
elkaar kunnen ontmoeten. Dankzij regelmatige contacten met de betrokken
actoren (beleidscelllen, Directie-generaal Personen met een handicap, NMBS, …)
slaagt de Raad erin de juiste personen samen te brengen, problemen aan bod te
laten komen, oplossingen voor te stellen en bij te dragen tot de politieke
besluitvorming.
De Raad wordt regelmatig door verschillende actoren op het terrein gevraagd om
samen te werken, hetzij als partner aan specifieke projecten, hetzij als
professional inzake handicap aan verschillende comités en/of externe
werkgroepen.
Daarnaast is de Raad vertegenwoordigd bij tal van instanties, al dan niet in
geïnstitutionaliseerde vorm.

1. Deelname aan het middenveld
Artikel 4.3 van het VN-Verdrag in zake de rechten van personen met een
handicap bepaalt: “Bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van wetgeving en
beleid tot uitvoering van dit Verdrag en bij andere besluitvormingsprocessen
betreffende aangelegenheden die betrekking hebben op personen met een
handicap, plegen de Staten die Partij zijn nauw overleg met personen met
een handicap, met inbegrip van kinderen met een handicap, en
betrekken hen daar via hun representatieve organisaties actief bij.”
De gecombineerde toepassing van het Verdrag en van het koninklijk besluit tot
oprichting van de Raad heeft concreet geleid tot datgene waartoe de Ministerraad
van 20 juli 2011 de opdracht heeft gegeven:
“(…) 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 (NHRPH) en met de minister of staatssecretaris bevoegd voor
handicapbeleid (…)”.
In die geest heeft de Raad verschillende initiatieven genomen en zijn
medewerking verleend als professional in de handicapwereld.

1.1.

Memorandum

Zodra de verkiezingen van 25 mei 2014 werden aangekondigd, heeft de Raad
een memorandum met het oog op de federale regeringsvorming opgesteld om
een constructieve dialoog op te starten en ten volle deel te nemen aan de
voorbereiding en de uitwerking van het beleid voor de inclusie van personen met
een handicap in onze maatschappij.
Dit memorandum, waarvan zowel een Nederlandstalige als een Franstalige versie
werd opgesteld, bevat de belangrijkste eisen van de personen met een handicap
in alle federale materies, ingedeeld naar de verschillende ministeriële
bevoegdheidsdomeinen. Zo kwamen achtereenvolgens aan bod: de
staatshervorming, governance, de sociale zekerheid en de sociale bescherming,
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toegankelijkheid, mobiliteit, de deelname aan het politieke leven, geneeskundige
verzorging, justitie, arbeid en tewerkstelling.
Het memorandum werd op 1 juli 2014 bezorgd aan de door de Koning
aangestelde informateur, de heer Charles Michel, en op 23 juli aan de koninklijke
formateurs, de heren Kris Peeters en Charles Michel. Er werd voor ontvangst
getekend op 10, 23 en 31 juli 2014.
Het memorandum kan worden geraadpleegd op de website van de Raad,
http://ph.belgium.be, in de horizontale takenbalk onder de rubriek
“memorandum”.

1.2.

Bilaterale gesprekken

Begin 2014 vergaderden het bureau van de Raad en de beleidscel van de
Staatssecretaris voor personen met een handicap, de heer Philippe Courard,
verschillende keren (13 en 22 januari, 7, 13 en 24 februari, 26 maart) over de
uitwerking van een oriëntatienota betreffende de hervorming van de wet van 27
februari 1987 inzake de tegemoetkomingen voor personen met een handicap.
Deze werkwijze was een toonbeeld van participatie van het middenveld aan het
beleid van de Staat.
Op 29 januari 2014 werd het bureau eveneens ontvangen door de beleidscel van
mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, om
te overleggen over het protocol “Verpleegkundige Verzorging”.
Vanaf het begin van de nieuwe ambtstermijn heeft de Raad het initiatief
genomen om bilaterale gesprekken aan te knopen met de leden van de nieuwe
regering en zo de weg voor te bereiden voor een optimale samenwerking. Het
was de bedoeling de opdrachten en verwachtingen van de Raad voor te stellen
en een dialoog op te starten over het programma van het nieuwe regeerakkoord
en de algemene beleidsnota.
De eerste contacten met de heer Charles Michel, Eerste minister, mevrouw Elke
Sleurs, Staatssecretaris voor personen met een handicap en Kris Peeters,
Minister van Werk waren zeer positief en werden overlegmomenten vastgelegd in
januari 2015.

1.3.

Begeleidingscommissie ‘Onafhankelijk Mechanisme’

De Begeleidingscommissie ‘Onafhankelijk Mechanisme’ bestaat uit 23 personen
waaronder 6 academici, 7 vertegenwoordigers van de sociale partners en tien
afgevaardigden van de verenigingen.
De heer Jokke Rombauts, mevrouw Gisèle Marlière, mevrouw Ingrid Borré en
mevrouw Emilie De Smet vertegenwoordigen de Raad. De heer Jokke Rombauts
is bovendien voorzitter van de Commissie.
De Commissie staat in voor het toezicht zoals bepaald bij artikel 33. 2 van het
UNCRPD.
In 2014 waren er zes vergaderingen over verschillende dossiers. Telkens kon de
Raad zijn waarden bepleiten, met succes:
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-

-

Er werd een consultatie georganiseerd om te komen tot een actueel beeld
inzake handicap;
Er werd een gezamenlijke presentatie voorbereid van de prioritaire punten
en aanbevelingen voor de VN-experten in het kader van de toepassing van
het UNCRPD in België;
Ontwerp van protocol ‘Verpleegkundige Verzorging’;
Dossier betreffende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor
personen met een handicap;
Interfederalisering van het Centrum;
Voorbereiding van het Beleidsplan 2015 – 2017.

1.4.

Belgisch platform tegen armoede en sociale uitsluiting

Het Belgisch Platform is een van de kanalen waarlangs het middenveld inspraak
kan hebben in de Belgische en Europese besluitvorming inzake de strijd tegen
armoede en sociale uitsluiting.
In de loop van 2014 vergaderde het Platform Armoede 4 keer. De NHRPH wordt
vertegenwoordigd door mevrouw Gisèle Marlière en mevrouw Karin Rochtus, en
sinds de vernieuwing van de mandaten van de Raad ook door mevrouw Nathalie
Bernheim en de heer Abdelkhalak Kajjal.
De Raad blijft erop hameren dat ook de handicapdimensie dient te worden
meegenomen in de maatregelen inzake tewerkstelling, de toegang tot scholing
en toegang tot huisvesting. In 2014 legt de Raad de klemtoon op:
- De tenuitvoerlegging van de Strategie EU-2020: er moet een beter
evenwicht zijn tussen het economische en het sociale;
- De armoede in onze maatschappij is duidelijk aan het toenemen. De Raad
hekelt termen als “armoederisico” en “armoededreiging” die de realiteit
verbloemen;
- De noodzaak om het platform tijdig te betrekken in het denkproces en het
overleg;
- Gevaren die inherent zijn aan bestrijdingsplannen: de Raad wijst er in al
zijn adviezen op dat de Strategie 2020 en de nationale actieplannen een
passende, doeltreffende sancties in geval van niet-naleving moeten
bevatten.

1.5.

Begeleidingscommissie ‘Medische evaluatie’

In 2014 lanceerde de Staatssecretaris voor personen met een handicap een
studie over de ontwikkeling van een instrument om handicapsituaties te
evalueren. Dit moet dienen om te meten in hoeverre activiteiten en participatie
door de handicap worden beperkt in de volgende domeinen: handelingen van het
dagelijkse leven, instrumentele handelingen van het dagelijkse leven en
integratie in het maatschappelijke leven.
De overeenkomst bepaalt dat de geselecteerde inschrijver zich ertoe verbindt de
Raad te betrekken bij de activiteiten van het stuurcomité (dat op zijn beurt
bestaat uit evaluatie-specialisten van de KULeuven en de ULB, beoordelende
artsen in verschillende stelsels van de sociale zekerheid, en vertegenwoordigers
van agentschappen voor de integratie van personen met een handicap).
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Mevrouw Gisèle Marlière en mevrouw Ingrid Borré zetelen in het stuurcomité.
Tijdens de eerste vergadering, die plaatsvond op vrijdag 7 november 2014,
werd ingegaan op het conceptuele kader, de doelstelling van het onderzoek en
de planning. De Raad benadrukte dat de personen met een handicap betrokken
moeten worden bij alle mogelijk stadia van de procedure.
De Raad vestigde de aandacht op:
- de rol van de Raad: constructief maar direct, participatief en kritisch;
- de rol van de integratietegemoetkoming: personen met een handicap
mogelijkheid tot autonomie, inclusie en participatie bieden. Het gaat om
een meer dan alleen medische evaluatie. Dit vereist eensgezindheid over
wat de studie moet meten: aantasting van de gezondheid (gebrek aan
zelfstandigheid) en/of kosten van de remediëring (evaluatie van de
behoeften)?;
- integratie van handicap en omgeving in de beoordeling is een uitdaging,
maar daarnaast ook de status van prothesen, inspanningen die de
betrokkene levert;
- tool moet betrokkene zelf in staat stellen een auto-evaluatie uit te voeren.

2. Samenwerking met de andere instellingen
2.1.

Belgian Disability Forum (BDF)

In de loop van 2014 bleef de Raad zijn medewerking verlenen aan het
fundamenteel werk van de het BDF met betrekking tot de realisatie,
presentatie en verdediging van het alternatief verslag van het middenveld als
aanvulling bij het officiële Belgische verslag over de uitvoering van het VNVerdrag inzake de rechten van personen met een handicap door België.
Concreet hebben mevrouw Gisèle Marlière, mevrouw Ingrid Borré, mevrouw
Emilie De Smet, mevrouw Thérèse Kempeneers en de heer Pierre Gyselinck
regelmatig en oordeelkundig deel aan het participatief proces waarbij in totaal
22 Belgische organisaties betrokken zijn die personen met een handicap
vertegenwoordigen. Zo vonden in 2014 vier vergaderingen plaats van het
begeleidingscomité voor het alternatief verslag van het BDF.
Tot slot werd de Raad vertegenwoordigd door zijn Voorzitster, mevrouw
Gisèle Marlière, tijdens de officiële verdediging van het Belgisch verslag voor
het Comité voor de rechten van personen met een handicap. Het tastbare
resultaat van deze werkzaamheden, die duurden van 2012 tot 2014, was de
publicatie van de slotbemerkingen van het Comité voor de rechten van
personen met een handicap gericht aan België. Deze slotbemerkingen
bevatten verschillende punten die voortvloeien uit de activiteiten in het kader
van het alternatief verslag. In het bijzonder wijzen we erop dat België werd
opgeroepen:
- een beleidsplan ‘Handicap uit te werken (§6);
- personen met een handicap daadwerkelijk te betrekken bij de
beslissingsprocedures die hen aanbelangen (§10);
- beleid baseren op statistieken en bruikbare gegevens (§43);
- evolueren naar inclusief onderwijs (§24);
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invoering van een mechanisme om de familie van kinderen met een
handicap te ondersteunen (§35);
- zorgen voor bijstand bij het nemen van beslissingen (§37);
- opstellen van een bindende planning inzake toegankelijkheid (§22);
- recht op arbeid waarborgen (§39);
- sensibiliseringsstrategie uitwerken over UNCRPD (§18 en 20).
Alle slotbemerkingen kunnen worden geraadpleegd via de volgende link:
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/BEL/CRPD_
C_BEL_CO_1_18387_F.doc
-

Dankzij het redactieproces dat door het voornoemde begeleidingscomité werd
verzorgd – elk artikel van het Verdrag werd afzonderlijk behandeld – konden
ook drie andere alternatieve verslagen worden verstuurd gebaseerd op
bepaalde reeds gefinaliseerde artikels van het alternatief UNCRPD-verslag,
zelfs nog voor dit laatste werd gepubliceerd.
Zo werden al in 2013 twee alternatieve verslagen ingediend:
- het alternatief verslag IVESCR (Internationaal Verdrag inzake de
economische, sociale en culturele rechten), op 29 maart 2013;1
- het alternatief verslag CAT (Verdrag tegen foltering en andere
wreedaardige, onmenselijke of mensonterende straffen of behandelingen),
op 14 oktober 2013.2
Op 23 januari 2014 werd ook nog een alternatief verslag CEDAW (Committee
on the Elimination of Discrimination against Women) ingediend3.
Tevens werkte de Raad vóór de verkiezingen samen met het BDF aan een
memorandum aan de politieke partijen.

2.2.

Interfederaal Coördinatiemechanisme

Het Interfederaal Coördinatiemechanisme werd opgericht als antwoord op de
verplichting in artikel 33.1 van het UNRPD en ziet toe op de uitvoering van het
beleid inzake de insluiting van personen met een handicap op interfederaal
niveau. Dit mechanisme moet het officieel verslag over de situatie van personen
met een handicap opstellen en ziet momenteel toe op de uitvoering van de
aanbevelingen voor België die de experten hebben geformuleerd, met name met
het oog op het tweede Belgische verslag dat in 2019 bij de VN zal worden
ingediend.
De dienst is toegevoegd aan de FOD Sociale Zekerheid en bestaat uit 3
personen.
In het kader van de invoering van het UNCRPD vonden bilateraal overleg plaats
tussen de Raad en het Coördinatiemechanisme. Via mailverkeer en
werkvergaderingen over specifieke onderwerpen kan het Coördinatiemechanisme
zich onderdompelen in de noden op het terrein en kan de Raad zich rekenschap

1

http://bdf.belgium.be/nl/themes/human_rights/p_i_d_e_s_c/pidesc_rapport.html
http://bdf.belgium.be/nl/themes/human_rights/c_a_t/cat_rapport.html
3
http://bdf.belgium.be/nl/themes/human_rights/cedaw/cedaw_rapport.html
2

24

geven van de administratieve en politieke hindernissen bij een snellere uitvoering
van het UNCRPD.

2.3.

Platform van de adviesraden

De adviesbevoegdheden van de Raad zijn beperkt tot het federale niveau;
sommige gewesten hebben ook op hun niveau adviesraden voor personen met
een handicap opgericht die de aangelegenheden behandelen die hen
aanbelangen.
De geleidelijke en voortdurende overdracht van federale bevoegdheden naar de
deelgebieden vereist vaak een hele resem maatregelen op de verschillende
overheidsniveaus om de rechten van personen met een handicap te waarborgen
en volledig aan hun noden tegemoet te komen.
De Raad heeft, wat zijn adviesniveau betreft, vastgesteld dat zijn
bevoegdheidskader het voor een aantal dossiers niet toeliet volledige antwoorden
te bieden op de behoeften van personen met een handicap en dat een vorm van
informele samenwerking met de adviesraden van de andere niveaus in ieder
geval de informatiedoorstroming en eventueel zelfs sensibiliseringsacties en
interpellaties ten goede zou komen.
Zo wordt sedert een aantal jaren op initiatief van de Raad regelmatig informeel
overlegd. De Raad, de andere adviesraden bij de deelgebieden en het BDF
hebben zich de gewoonte eigen gemaakt te vergaderen rond thema’s die door
één van de partijen worden aangebracht, het voorwerp zijn van gemengde
bevoegdheden en baat zouden hebben bij een ruimere informatie of een
globalere ondersteuning.
In 2014 vergaderde het platform drie keer.
Er worden zeer uiteenlopende dossiers behandeld: de intermodaliteit van PBMvervoer (De Lijn, TEC, MIVB), de wet inzake rechtsbekwaamheid, de Europese
regelgeving en de uitvoering ervan in de luchthavens, het gebruik van Europese
structurele fondsen, het op elkaar afstemmen van de erkenning van hulp aan
personen met een handicap en het recht op mobiliteit, enz. Ook de huidige
situatie bij de deelgebieden die niet beschikken over adviesraden voor personen
met een handicap, wordt niet over het hoofd gezien.
Deze vergaderingen bieden ook de gelegenheid om externe actoren uit te
nodigen die zelf vragende partij zijn voor een geïntegreerde samenwerking met
de adviesraden.

2.4.

Werkgroep NMBS

In het Beheerscontract 2008-2012 (momenteel nog altijd van kracht) van de
NMBS-Group staat trouwens het volgende:
De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap is, voor het overleg
met de NMBS, de enige gesprekspartner die optreedt als vertegenwoordiger van
de verschillende groeperingen en verenigingen die zich inzetten voor de minder
mobiele reizigers.
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De werkgroep NMBS, die bestaat uit vertegenwoordigers van de NMBS, leden
van de Raad (Pierre Gyselinck-Voorzitter, Ria Decoopman, Helmut Heinen,
Abdelkhalak Kajjal, Jokke Rombouts, Filip Verstraete, Gerrit Willems) en
toegankelijkheidsexperts (Dominique Goblet, Herman Janssens, Reinhart
Niesten, Karin Vaesen), is in 2014 drie keer bijeengekomen. De leden en experts
brengen opmerkingen, vragen en klachten van hun achterban naar de
vergadering die ze voorleggen aan de NMBS.
De Raad en de NMBS houden op verschillende manieren contact. De NMBS
nodigt de Raad geregeld uit als stakeholder bij het voorstellen van de
jaarresultaten en van nieuwe projecten: 9 juli (beheersovereenkomsten), 9
oktober (het boordtarief), 13 november (M7-rijtuigen), 5 december (rondetafel
Infrabel), 22 december (beheersovereenomsten).
In zijn advies 2014/08 vroeg de Raad om in de nieuwe beheerscontracten zeker
voldoende aandacht te hebben voor de mening en de behoeften van de personen
met een handicap. Bij het ter perse gaan van dit activiteitenverslag waren de
nieuwe beheerscontracten nog niet afgesloten.
Naast de gerichte adviezen is er één dossier waarvoor de Raad al jaren ijvert,
namelijk de afschaffing van de zogenaamde 24-urenregel. Mensen die assistentie
wensen bij het nemen van de trein moeten die assistentie minimaal 24 uur op
voorhand aanvragen. Zelfs dan nog is assistentie niet mogelijk in alle stations en
haltes. Vanzelfsprekend zijn die voorwaarden een zware belemmering voor het
vrije verkeer van personen met een handicap. De Raad blijft dit thema opvolgen.

3. Vertegenwoordiging bij de andere instellingen
3.1.
Begeleidingscommissie voor de aanwerving van
personen met een handicap in het federaal openbaar ambt
(BCAPH)
Deze Commissie ziet sinds 2009 toe op de inachtneming van het quotum van 3%
bij de aanwerving van personen met een handicap in het federale openbare
ambt. Mevrouw Emilie De Smet en de heer Michel Magis vertegenwoordigen de
Raad bij deze Commissie, die bovendien wordt voorgezeten door mevrouw De
Smet.
In 2014 namen ze deel aan vier vergaderingen van deze Commissie. Eén van de
belangrijkste realisaties was de finalisering van het evaluatieverslag 2013.
Daarnaast boog de BCAPH zich over de volgende thema’s:
- De manier waarop personen met een handicap werkzaam bij de federale
overheid worden geregistreerd in het kader van de gewijzigde invoering
van gegevens (via P-Data);
- De opvolging van de verplichte raadpleging van de bijzondere
aanwervingslijsten voor de organisaties die het 3%-quotum niet halen
(ontmoeting met de Korpschef van de Inspectie van financiën en
presentatie van de werking van deze lijsten door Selor);
- De communicatiekanalen van Selor betreffende de werkmogelijkheden
voor personen met een handicap bij de federale overheid;
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-

De informatie over de mechanismen betreffende beroepsherinschakeling
van ambtenaren na langdurige ziekte.

3.2.

Technische Raad voor rolstoelen

Dit orgaan, opgericht bij de dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv,
voert beleidsmaatregelen ten behoeve van personen met een handicap uit: het
kent terugbetalingen, tussenkomsten of steun toe met betrekking tot rolstoelen
en houdt daarbij ook rekening met het aanbod van de deelgebieden die
overigens in deze Raad vertegenwoordigd zijn.
De NRHPH wordt vertegenwoordigd door twee effectieve leden (mevrouw Gisèle
Marlière en mevrouw Laetitia Potestia) en twee plaatsvervangende leden
(mevrouw Ingrid Borré en de heer Kajjal Abdelkhalak, die op27 augustus 2014
het mandaat van zijn voorganger heeft overnam). Bij elk van de negen
vergaderingen van deze Raad die in 2014 plaatvonden, was telkens minstens één
van de vertegenwoordigers de NHRPH aanwezig.

3.3.

Werkgroep ‘Luchthavens’

Na een stille periode ging de PRM Workgroup, de werkgroep van SN Brussels
Airport rond personen met een beperkte mobiliteit (PRM), in 2014 weer van
start. De werkgroep is een initiatief van de luchthaven zelf. Vertegenwoordigers
van de luchthaven die de assistentie aan PRM verzorgen, vertegenwoordigers
van luchtvaartmaatschappijen en vertegenwoordigers van het middenveld van de
handicap (waaronder de Raad- Stefaan Singelée, Filip Verstraete, Gerrit Willems
als leden en Herman Janssens, Karin Vaesen als experten) ontmoeten elkaar er.
Aangezien er meerdere spelers in het spel zijn (luchtvaartmaatschappij,
luchthaven van vertrek, overstap en aankomst, cabinepersoneel, …), is overleg
en communicatie erg belangrijk. Zonder goede afspraken kan een persoon met
een handicap hulpeloos stranden in het buitenland.
De Raad bezorgt klachten en vragen van zijn achterban. Meestal gaat dat over
een beloofde assistentie die niet (volledig) werd geleverd, beschadigde
rolstoelen, ongepast gedrag, boekingen die werden geweigerd wegens handicap,
… Die zaken worden dan op de werkgroep bekeken en zo nodig doorgespeeld.
De vertegenwoordigers van de luchthaven die de assistentie aan PRM verzorgen
houden de deelnemers ook op de hoogte van de resultaten op het vlak van
assistentie: statistieken, aantal assistentievragen, afhandelingstermijnen, type
van assistentie, … Ook nieuw materieel, opleiding voor het personeel,
internationale netwerking en nieuwe diensten worden voorgesteld en eventueel
gedemonstreerd.

3.4.

Comité van de gebruikers bij de NMBS

De Raad heeft de activiteiten van het raadgevend Comité van de gebruikers bij
de NMBS opgevolgd opdat ook personen met een handicap vertegenwoordigd
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zouden zijn. In 2014 werd een oproep tot kandidaatstelling aangekondigd, en
deze zal door de Raad worden opgevolgd.
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Deel IV
Interne werkgroepen
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De interne werkgroepen worden opgericht op initiatief van de Raad zelf. Hun
opdracht bestaat erin de krachtlijnen te bepalen voor actuele thema’s die een
impact kunnen hebben op het leven van personen met een handicap. Tijdens de
volgende plenaire vergadering stellen ze standpunten ter goedkeuring voor. Door
de debatten van de plenaire vergadering te voeden dragen ze bij tot de
formulering van de adviezen. Zij spitsen zich toe op het bestuderen van
specifieke thema’s en vragen waar nodig de participatie en medewerking van
technische deskundigen. De leden van deze werkgroepen vergaderen doorgaans
om de twee maanden.

1. Werkgroep Toegankelijkheid
De werkgroep Toegankelijkheid-Mobiliteit bestaat uit leden van de Raad ( Pierre
Gyselinck, Gisèle Marlière, Jokke Rombouts, Stefaan Singelée, Filip Verstraete,
Gerrit Willems, Ria Decoopman) en enkele toegankelijkheidsexperten (Christine
Bourdeauducq, Dominique Goblet, Herman Janssens, Reinhart Niesten, Karin
Vaesen). Deze werkgroep is drie maal samengekomen in 2014. Op de agenda
komen toegankelijkheids- en mobiliteitsdossiers die door de leden of externen
zijn aangebracht:
- aangepaste wagens
- tram- en busverkeer
- luchtvaart
- parkeerbeleid
- toegankelijkheid van infrastructuren: openbare gebouwen, postkantoren,
scholen, hospitalen, wegen, …
- toegankelijkheid van informatie
- toegankelijkheid van hulpdiensten (bijvoorbeeld: nood-sms-dienst voor
personen met en auditieve of spraakhandicap)
- …
Treingerelateerde thema’s belanden in principe op de werktafel van de NMBSwerkgroep, maar kunnen in geval van tijdsdruk ook binnen deze werkgroep
worden behandeld of verder onderzocht.

2. Werkgroep Tewerkstelling
De werkgroep Tewerkstelling heeft de standpuntennota ‘Inkomsten’ opgesteld en
het grootste deel van zijn vergaderingen (19 mei, 15 september en 17
november ) gewijd aan de redactie van een standpuntennota over de sociale
rechten, d.w.z. alles wat onder de sociale zekerheid valt. Deze nota’s staan op de
website van de Raad
(http://ph.belgium.be/nl/themes/levens_vie/vie_position.html).
Op vraag van de BCAPH heeft de werkgroep een standpunt ingenomen met
betrekking tot de registratie van het aantal personen met een handicap om de
tewerkstellingsquota bij de federale overheid te halen. De werkgroep heeft
verklaard niet gekant te zijn tegen de automatische registratie in het kader van
de aanpassingen van de werkposten op voorwaarde dat dit enkel geldt voor
erkende personen met een handicap. Sommige administraties hebben immers
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gevraagd of ze personen met een handicap mogen meetellen vanaf het moment
dat een redelijke aanpassing wegens
omwille van een handicap wordt
aangevraagd, hetzij op het moment van de selectie, hetzij voor de werkpost.
Sedert 15 september bestaat de werkgroep uit mevrouw Mesdames Ingrid Borré,
mevrouw Laetitia Potestia en de heren Stéphane Emmanuelidis, Pierre Gyselinck,
Helmut Heinen en Michel Magis. De voorzitter is mevrouw Emilie De Smet;
mevrouw Pascale Van Der Beelen verleent haar medewerking als deskundige.

3. Werkgroep Ethiek
Op 17 februari 2014 hield de werkgroep Ethiek haar startvergadering, met als
gastsprekers de heer Edouard Delruelle, Professor aan de Universiteit van Luik
en de heer Rik Torfs, Professor aan de KULeuven, die de leden een uiteenzetting
gaven over de begrippen ‘moraal’, ‘ethiek’, ‘recht’ en ‘politiek’, zowel algemeen
als in de bijzondere context van de handicap.
Tijdens de vergadering van 28 april werden de aanpak en de prioritair te
behandelen thema’s vastgelegd. Zo werd de problematiek van de internering als
prioritair aandachtspunt voorgesteld en door de plenaire vergadering
bekrachtigd.
Naar aanleiding van de vernieuwing van de Raad verwelkomde de werkgroep op
20 oktober een aantal nieuwe leden. De eerste discussies gingen over de
problematiek van de internering.
Sindsdien bestaat de werkgroep uit mevrouw Nathalie Bernheim, mevrouw
Catherine Doetsch, mevrouw Marieke Engelen, mevrouw Thérèse Kempeneers en
de heer Kajjal Abdelkhalak. De technische deskundigen die de werkgroep
ondersteunen zijn mevrouw Najoua Batis, de heer Jean-Jacques Fastenaekels en
de heer Jan Van Duffel. De voorzitster is mevrouw Gisèle Marlière.
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Deel V
Andere activiteiten van de Raad
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1. Website van de NHRPH: www.ph.belgium.be
De website van de Raad wordt regelmatig bijgewerkt en vormt het belangrijkste
communicatiemiddel, zowel voor de burger als voor de leden. De site beschikt
over het Anysurfer-label, het Belgische kwaliteitslabel voor toegankelijke sites.
De website bestaat in het Frans en het Nederlands, en sommige documenten zijn
daarnaast ook in het Duits beschikbaar.
De website bevat alle basisinformatie betreffende de opdracht, de historiek en de
samenstelling van de Raad. In het kader van de administratieve vereenvoudiging
creëerde het Secretariaat in 2014 een rubriek die enkel voor leden toegankelijk
is. Aan de hand van een paswoord kunnen deze voortaan op de pagina inloggen
en documenten raadplegen die niet meer op papier worden verstuurd
(oproepbrieven, agenda’s, verslagen, …).
De horizontale takenbalk biedt toegang tot de volgende rubrieken: het
Memorandum, kernthema’s die de Raad geregeld behandelt met bijhorende
standpuntennota’s, de adviezen van de Raad in chronologische volgorde, een link
naar onze partners (BDF, Interfederaal Gelijkekansencentrum en Platform van de
adviesraden), de jaarlijkse activiteitenverslagen en de nieuwsbrief.
Het aantal bezoekers van onze website blijft toenemen (met 6 % t.a.v. 2013).

NHRPH
Landen bezoekers

2011

2012

2013

2014

Franstalig België

1.238

1.456

2.241

2.696

Nederlandstalig België

1.200

1.678

1.663

1.565

Duitstalig België

17

8

11

22

Duitsland

5

4

8

11

Frankrijk

62

83

346

343

Groot-Brittannië

87

55

44

42

Nederland

40

110

313

316

VS

264

460

571

494

Andere landen

27

24

34

70

Totaal

2.940

3.878

5.231

5.559
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2. Colloquia, seminaries, conferenties
De vertegenwoordigers van de Raad namen deel aan de volgende evenementen:
-

-

-

-

13 november – Opleiding: “Welke ongeschiktheidsstatuten zijn er voor
personen met een handicap? Welke praktische gevolgen hebben deze voor
vzw-bestuurders?” - Mevrouw Nathalie Schmitt, secretariaat;
26 november – Studiedag GRIP : “Deïnstitutionalisering: naar een recht op
een eigen leven middenin de samenleving” - Mevrouw Véronique
Duchenne;
2 december – Internationale Dagen van de persoon met een handicap Mevrouw Véronique Duchenne en de heer Olivier Magritte;
4 december– Conferentie-debat UNIPSO : “Les allocations directes aux
usagers, vers un nouveau mode de financement des entreprises à profit
social ? Réalités en enjeux” - Mevrouw Véronique Duchenne;
5 december – Conferentie: “Inclusie van personen met een handicap bij
de voorbereiding van en reactie op rampen” - De heer Pierre Gyselinck;
16 december – Colloquium Dienst Armoedebestrijding: “Armoede en
ineffectiviteit van rechten - Niet-toegang tot en niet-gebruik van rechten” Mevrouw Véronique Duchenne

3. Hoorzittingen bij de nationale en internationale instanties
Als professional inzake handicap werd de Raad, vertegenwoordigd door mevrouw
Gisèle Marlière, mevrouw Thérèse Kempeneers en de heer Jokke Rombouts,
gehoord tijdens de Commissie Justitie van de Senaat van 14 januari 2014 in het
kader van het wetsvoorstel inzake de internering van personen.
Tevens nam een delegatie van het middenveld bestaande uit vertegenwoordigers
van het BDF, de regionale adviesraden en de Raad deel aan de volgende
activiteiten:
- Ontmoeting met de UNCRPD-experten bij de Verenigde Naties te Genève,
van 13 tot 15 april (mevrouw Gisèle Marlière, mevrouw Thérèse
Kempeneers, de heer Pierre Gyselinck en de heer Olivier Magritte), in het
kader van het onderzoek van België
- Voorbereiding van constructieve dialoog tussen VN-experten en de
Belgische Staat in Coormulti-vergaderingen, op 6 mei (mevrouw Gisèle
Marlière en de heren Pierre Gyselinck en Olivier Magritte) en op 16 mei (de
heer Olivier Magritte);
- De 7de Conferentie van de Staten die partij zijn te New York op 10 en 11
juni 2014 (mevrouw Gisèle Marlière en de heer Pierre Gyselinck);
- De constructieve dialoog te Genève op 18 en 19 september 2014
(mevrouw Thérèse Kempeneers, de heren Pierre Gyselinck en Olivier
Magritte).
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4. Uitnodiging van deskundigen
-

de heer Jérôme MASSART, FOD Binnenlandse Zaken, heeft het project
“Noodoproep via sms” voorgesteld tijdens de plenaire vergadering van 20
januari;

-

de heer Edouard DELRUELLE, Professor aan de Universiteit van Luik en de
heer Rik TORFS, Professor aan de KULeuven waren te gast op de
vergadering Ethiek van 17 februari en ging in op de begrippen ethiek,
moraal, recht en politiek;

-

De heren Daniel PELTZER en Vincent SNOECK, respectievelijk voormalig
en huidig voorzitter van CAWAB, gaven een uiteenzetting over het verschil
tussen “persoon met een handicap” en “persoon met beperkte mobiliteit”
tijdens de vergadering van het Bureau van 3 maart 2014;

-

Mevrouw Mireille GOEMANS, Consulent bij de Beleidscel van mevrouw
Laurette Onkelinx, Minister van Volksgezondheid en de heer Geert
VERSCUREN, Consulent bij het RIZIV lichtten tijdens de plenaire
vergadering van 19 mei de bevoegdheidsoverdracht inzake geneeskundige
verzorging toe;

-

De heer André GUBBELS, Directie-generaal Personen met een handicap
van de FOD Sociale Zekerheid stelde het project “Handicare” voor tijdens
de plenaire vergadering van 19 mei;

-

De heer Philippe COURARD, Staatssecretaris voor Personen met een
Handicap woonde de plenaire vergadering van 16 juni bij;

-

Mevrouw Nathalie DE RUDDER, RIZIV, gaf tijdens de plenaire vergadering
van 15 september een uiteenzetting over de bevoegdheidsoverdracht op
vlak van mobiliteitshulp;

-

De heer Paul DE BOCK, FOD Volksgezondheid, gaf tijdens de plenaire
vergadering van 15 september een uiteenzetting over de
bevoegdheidsoverdracht met betrekking tot de psychiatrie;

-

De heer Roger CALOINE, arts, gaf tijdens de vergadering van het Bureau
van 3 november een presentatie over de hervorming van de verhoogde
kinderbijslag;

-

Mevrouw Sabine VAN BUGGENHOUT, Directie-generaal Personen met een
handicap van de FOD Sociale Zekerheid gaf tijdens de plenaire
vergadering van 17 november een uiteenzetting over de schrapping van
de inschakelingsuitkering en het ontwerp van reactie van de DGPH;

-

De heren Jérôme MASSART en HERTENS, FOD Binnenlandse zaken,
schetsten de evolutie van het project “Noodoproep via sms” tijdens de
plenaire vergadering van 22 december.
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5. Onthaal van buitenlandse bezoekers
Niet van toepassing voor deze periode

6. Vragen om informatie
Regelmatig verstrekt het secretariaat hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk
informatie over de meeste diverse vragen in verband met de wereld van de
handicap. Het gaat om vragen van burgers, de administratie of de pers die onder
bevoegdheid van de Raad vallen, gericht zijn aan de overheden, de
administraties of andere bevoegde instellingen, en rechtstreeks door de
medewerkers van het secretariaat worden behandeld. Dergelijke vragen worden
niet systematisch geïnventariseerd maar dragen in belangrijke mate bij tot de
werklast van het secretariaat.

7. Persmededelingen
De Raad publiceert persmededelingen wanneer hij dit nodig acht.
In de loop van 2014 werd geen enkel persbericht gepubliceerd. Dit betekent
evenwel niet dat de pers verwaarloosd werd. Naast persmededelingen in
eigenlijke zin stuurt de Raad immers ook informatie naar journalisten: elke
nieuwbrief van de Raad wordt hen toegestuurd. Zo komt elk advies van dde Raad
terecht bij de pers, die hieroever soms bericht. Dit geldt ook voor nieuwsbrieven
die de belangrijkste thema’s besproken tijdens de plenaire vergaderingen voor
het voetlicht plaatsen.
Een gevolg van deze systematische berichtgeving is dat de pers de Raad steeds
meer als gesprekspartner ziet met betrekking tot handicapgebonden thema’s die
onder de federale overheid vallen.

8. Antwoorden op enquêtes
Niet van toepassing voor deze periode
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BIJLAGE I

Samenvatting plenaire vergaderingen

20 januari
De heer Jérôme Massart, medewerker van de FOD Binnenlandse Zaken gaf
een toelichting over de bedoeling van het project “Noodoproep via sms”.
De Raad gaf vijf adviezen over e volgende onderwerpen:
-

advies 2014-02: het ontwerp van beraadslaging van het Sectoraal
Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling
“Gezondheid” met betrekking tot de mededeling van
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het directoraatgeneraal personen met een handicap van de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan geneesheren van andere
federale en regionale instanties met het oog op de eenmalige en
elektronische inzameling van multifunctionele medische documenten
betreffende personen met een handicap;

-

advies 2014-03: het ontwerp van semestrieel verslag over de
werking van het federale en interfederale coördinatiemechanisme
opgericht bij de FOD Sociale Zekerheid – DG Beleidsondersteuning,
overeenkomstig artikel 33.1 van het VN verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap;

-

advies 2014-04: de beslissing van de Ministerraad van 19 december
2013, “5 beginselen om het leven van personen met een handicap
te verbeteren en te vereenvoudigen”. Dit advies is een aanvulling bij
advies 2013-19, gegeven in de plenaire vergadering van
18/11/2013, dat betrekking had op de ontwerpnota van de
Ministerraad over ditzelfde onderwerp.

-

advies 2014-05: praktische aanbevelingen aan de partijen en de
belangrijkste kandidaten naar aanleiding van de gelijktijdige
verkiezingen van 25 mei 2014;

-

advies 2014-06: ontwerp van protocolakkoord betreffende de relatie
tussen beroepsbeoefenaars die in de sector voor personen met een
handicap werkzaam zijn en de beoefenaars van
gezondheidszorgberoepen.

17 februari
De Raad heeft het dossier inzake het ontwerp van protocolakkoord
betreffende de relatie tussen beroepsbeoefenaars die in de sector voor
personen met een handicap werkzaam zijn en de beoefenaars van
gezondheidszorgberoepen verder onderzocht en een hierover een
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aanvullend advies (2014-07) verstrekt. Ook advies 2014-01 over de btw
op de diensten verricht door advocaten werd gegeven.
17 maart
De Raad buigt zich over de oriëntatie nota “Zorg voor chronisch zieken”,
het wetsontwerp “Mantelzorgers” en de standpuntennota van het Belgisch
Platform tegen armoede en sociale uitsluiting over het Nationaal
Hervormingsprogramma 2014 en het Nationaal Beleidsrapport.
Tevens brengt de Raad vier adviezen uit met betrekking tot de NMBS:
- de toekomstige beheersovereenkomsten (advies 2014-08),
- een project betreffende het station Brussel-Zuid (advies 2014-09),
- aanpassingen in het station van Jette (advies 2014-10)
- lijst met prioritaire stations – toegankelijkheid (advies 2014-11).
28 april
De volgende adviezen werden verstrekt:
-

advies 2014-17: “Oriëntatienota – Geïntegreerde visie op de zorg
voor chronisch zieken in België”;

-

advies 2014-16: de regeling betreffende de evaluatie van de
kinderen met een handicap in het stelsel van de verhoogde
kinderbijslag;

-

advies 2014-15: de uitvoering van de wet van 17 maart 2013 tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot
instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de
menselijke waardigheid;

-

avis 2014-14: algemene principes voor een ontwerp van koninklijk
besluit tot oprichting van de Federale Raad voor personen met een
handicap;

-

advies 2014-13: automatische afgifte van de parkeerkaart bij
aankoop van een rolstoel.

19 mei
De vertegenwoordigers van de beleidscel van de Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid en van het RIZIV gaven een uiteenzetting over
de overdracht van bevoegdheden m.b.t. geneeskundige verzorging. De
Directeur-generaal van de DG Personen met een handicap van de FOD
Sociale Zekerheid ging in op de grote principes van de nieuwe applicatie
Handicare die binnenkort bij zijn diensten in gebruik wordt genomen. De
Raad formuleerde daarnaast een advies over de omzendbrief van de
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federale regering – “Integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip
van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en
middelgrote ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten
geplaatst door federale aanbestedende instanties”.
16 juni
De Staatssecretaris voor Personen met een Handicap, de heer Philippe
COURARD, stelt de nieuwe samenstelling van e Nationale Hoge Raad voor
personen met een handicap voor. Hij wijst op de cruciale rol van de Raad
als drijfstok en het belang van de transversale aanpak van handicap. Na
zijn officiële installatie stelde de Raad het Memorandum op bedoeld voor
de federale regering die zal worden gevormd na de verkiezingen van mei
2014.
15 september
Mevrouw DE RUDDER, attachée bij de dienst Geneeskundige Verzorging
van het RIZIV, en de heer DE BOCK, Adviseur-generaal bij de FOD
Volksgezondheid, Directie-generaal Geneeskundige Verzorging gaven een
uiteenzetting over respectievelijk mobiliteitshulp en verzorging op vlak van
mentale gezondheid en legden uit hoe deze aangelegenheden naar de
deelgebieden zullen worden overgedragen in het kader van de 6de
staatshervorming.
De Raad ging over tot de finalisering en goedkeuring van zijn jaarverslag
over de activiteiten van de jaren 2011 en 2012. Hij formuleerde advies
2014-19 over de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van
ticketautomaten.
20 oktober
De Raad boog zich over de opmerkingen van het Comité van experten van
de VN (verslag van 3 oktober 2014) die zijn belangrijkste aandachtspunten
met betrekking tot personen met een handicap weergeven. Daarnaast
boog de Raad zich over het transversaal handicapbeleid in het
Regeerakkoord Michel I, en besliste hij een onderhoud te vragen met elk
lid van de nieuwe regeerploeg om aan iedereen afzonderlijk uit te leggen
wat de sector van hem of haar verwacht.
17 november
De Raad formuleerde advies 2014-20 het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsuitkering
(inschakelingsuitkering). Met betrekking tot dit onderwerp gaf mevrouw
Sabine Vanbuggenhout, Directie-generaal Personen met een handicap van
de FOD Sociale Zekerheid, een presentatie over de prioritaire
behandelingsprocedure voorgesteld door de Directie-generaal Personen
met een handicap in samenwerking met de RVA en de regionale
plaatsingsdiensten voor personen met een handicap die een
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inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen en van wie de
inschakelingsuitkering op 1 januari 2015 zal worden geschrapt. Tevens
werd verwezen naar de eerste vergadering van de begeleidingscommissie
van het project betreffende de ontwikkeling van een instrument voor de
beoordeling van assistentienoden in handicapsituaties. Deze studie, die
aan twee universiteiten (KULeuven en ULB) werd toevertrouwd, heeft als
doel een nieuwe evaluatietool voor te stellen in het kader van de
integratietegemoetkoming.
22 december
De voortgangsstaat het project “Noodoproep via sms” werd voorgesteld
door de heren Hertens en Massart van de FOD Binnenlandse Zaken:
doelstellingen, communicatie, planning, hindernissen, enz. Wat de
inschakelingsuitkering betreft, is de Raad verontwaardigd over de nog
steeds onduidelijke informatie, het gebrek aan informatie of begeleiding
voor geïnteresseerden en de gebrekkige samenwerking tussen de
verschillende diensten. De Raad formuleert advies 2014-21 betreffende
artikel 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering (inschakelingsuitkeringen).
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BIJLAGE II

Ledenlijst

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE
[C − 2014/22253]

25 APRIL 2014. — Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter,
de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Hoge Raad voor
personen met een handicap

[C − 2014/22253]
25 april 2014. — Arrêté royal portant nomination du président, des viceprésidents en des membres du Conseil supérieur national des Personnes
handicapées

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents en à venir, Salut.

Gelet op artikel 37 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;

Vu l’article 37 de la Constitution coordonnée le 17 februari 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1981 tot oprichting van een
Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap, inzonderheid op
artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 januari 1995 en 14
december 2006, en artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14
december 2006;

Vu l’arrêté royal du 9 juli 1981 portant création d’un Conseil supérieur national
des personnes handicapées, notamment l’article 2, modifié par les arrêtés
royaux du 24 januari 1995 en 14 december 2006, en l’article 3, modifié par
l’arrêté royal du 14 december 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales en de la Santé
publique,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Arrête :

Artikel 1. Wordt benoemd tot voorzitster van de Nationale Hoge Raad voor
personen met een handicap :

Article 1er. Est nommée présidente du Conseil supérieur national des
personnes handicapées :

Mevr. Marlière, Gisèle.

Mme Marlière, Gisèle.

Art. 2. Worden benoemd tot ondervoorzitsters van de Nationale Hoge Raad
voor personen met een handicap :

Art. 2. Sont nommées vice-présidentes du Conseil supérieur national des
personnes handicapées :

Mevr. Borré, Ingrid;
Mevr. De Smet, Emilie;
Mevr. Engelen, Marieke;

Mme Borré, Ingrid;
Mme De Smet, Emilie;
Mme Engelen, Marieke.

Art. 3. Worden benoemd tot leden van de Nationale Hoge Raad voor
personen met een handicap :

Art. 3. Sont nommés membres du Conseil supérieur national des personnes
handicapées :

De heer Abdelklalak, Kajjal;
Mevr. Bernheim, Nathalie;
Mevr. Decoopman, Ria;
De heer Delepine, Yves;
Mevr. Doetsch, Catherine;
De heer Emmanuelidis, Stéphane;
De heer Gyselinck, Pierre;
De heer Heinen, Helmut;
Mevr. Kempeneers-Foulon, Thérèse;
De heer Magis, Michel;
Mevr. Potestia, Laetitia;
Mevr. Rochtus, Karine;
De heer Rombauts, Jokke;
De heer Singelée, Stefaan;
De heer Verstraete, Filip;
De heer Willems Gerrit.

M. Abdelklalak, Kajjal;
Mme Bernheim, Nathalie;
Mme Decoopman, Ria;
M. Delepine, Yves;
Mme Doetsch, Catherine;
M. Emmanuelidis, Stéphane;
M. Gyselinck, Pierre;
M. Heinen, Helmut;
Mme Kempeneers-Foulon, Thérèse;
M. Magis, Michel;
Mme Potestia, Laetitia;
Mme Rochtus, Karine;
M. Rombauts, Jokke;
M. Singelée, Stefaan;
M. Verstraete, Filip;
M. Willems, Gerrit.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
belge.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

Donné à Bruxelles, le 25 april 2014.
FILIP

PHILIPPE

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

La Ministre des Affaires sociales en de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

De Staatsecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen, personen met een
handicap en wetenschapsbeleid, belast met beroepsrisico’s,
Ph. COURARD

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, aux familles, aux personnes
handicapées, en charge des risques professionnels,
Ph. COURARD
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Bijlage III

Contact

Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap
Secretariaat:
Administratief Centrum Botanique
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
B-1000 Brussel
BELGIË
Telefoon:

02/509.83.59
02/528.61.20

Email:

info@ph.belgium.be

Website:

http://ph.belgium.be
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