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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 2018 tot 31 december 2018. 

 
Het opstellen van een dergelijk verslag is geen wettelijke verplichting, maar 
wordt wel opgelegd door het huishoudelijk reglement van de NHRPH. 

 
Dit jaarverslag wordt in elektronische vorm verspreid. Het is in het Nederlands 

en het Frans beschikbaar op de website van de NHRPH: http://ph.belgium.be.  

 

  

http://ph.belgium.be/
http://ph.belgium.be/
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Voorwoord  

 

Beste lezer 

 

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) was zeer 

ondernemend in 2018: de Raad bracht niet minder dan 35 adviezen en een 

positienota uit en publiceerde 14 nieuwsbrieven.  

Op federaal vlak stond de politieke wereld niet stil. Het vertrek van de N-VA uit 

de regering in december 2018 was het eindpunt van een woelig jaar. Daarmee 

verdween ook mevrouw Zuhal Demir als Staatssecretaris belast met Personen 

met een beperking uit de federale regering. Minister Kris Peeters nam haar 

bevoegdheden over.  

Ondanks de politieke instabiliteit zijn er toch een aantal stappen in de goede 

richting gezet in een aantal belangrijke handicapdossiers:  

• De verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 

integratietegemoetkoming (voor IVT: adviezen 2018/11, 2018/22 – voor 

IT advies 2018/18); 

• Een vermindering van de ‘prijs van de liefde’ (advies 2018/27); 

• Een statuut en een betere bescherming voor mantelzorgers (adviezen 

2018/17); 

• Een betere controle op het correct gebruik van de parkeerkaarten voor 

personen met een handicap (advies 2018/19). 

Helaas was er ook de vaststelling dat de NHRPH nog steeds te weinig en te laat 

wordt geraadpleegd. Handistreaming is nog te vaak een nobele onbekende in de 

klassieke bevoegdheidsdomeinen. We zullen de nieuwe regeringsleden moeten 

wijzen op de reële betekenis van het engagement dat België is aangegaan met 

de ondertekening van het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met 

een handicap.  

Een andere bron van zorgen was de toestand binnen de Directie-generaal 

Personen met een Handicap: grote vertragingen bij de behandeling van 

aanvragen, telefonische onbereikbaarheid, geen of onbetrouwbare 

informatieverstrekking, … Met de aankondiging van een audit van de 

werkprocedures is er hoop op beterschap, hoewel de concrete effecten pas in 

2019 zichtbaar worden. De NHRPH is hoopvol voor de toekomst en vraagt om 

betrokken te worden bij toekomstige hervormingen. 

  

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-11.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-11.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-22.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-22.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-22.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-22.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-27.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-27.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-17.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-17.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-19.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-19.html
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Verder nam de NHRPH ook actief deel aan de werkvergaderingen ter 

voorbereiding van het voorstel voor een lijst van vragen die in het kader van het 

volgende officiële verslag over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de 

rechten van de personen met een handicap (UNCRPD) aan België zullen worden 

gesteld. De volgende regeringen staan nog steeds voor enorme uitdagingen. De 

NHRPH vindt dan ook dat het hoog tijd is om de coördinatie van het beleid inzake 

de inclusie van personen met een handicap toe te vertrouwen aan een minister, 

en niet langer aan een staatssecretaris. Dit is een belangrijke prioriteit voor 2019 

die zeker aan bod komt in dit jaarverslag en deel uitmaakt van onze visie voor de 

toekomst! 

Uiteraard kunnen we niet tevreden zijn over de chronische onderbezetting van 

het secretariaat van de NHRPH. Er is vervanging beloofd. We wachten erop, 

maar hopen op termijn ook op extra personeelsleden, want de taak van het 

secretariaat breidt uit. 

Tot slot, op een persoonlijker vlak, wil ik nog het woord richten tot Daniel 

Tresegnie, voormalig Directeur-generaal van de DG Personen met een handicap 

die zich sinds 2007 met hart en ziel heeft ingezet voor de omvorming van het 

secretariaat tot een echte beleidsgericht orgaan ten dienste van de NHRPH. Met 

zijn feilloze kennis van de sector van de handicap en zijn toewijding heeft hij zich 

tot op zijn laatste werkdag ingezet voor de NHRPH. Op 1 oktober 2018 ging hij 

met welverdiend pensioen. 

 

Bedankt voor alles, Daniel! 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
Gisèle MARLIERE 

Voorzitster 
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Van links naar rechts  

Vooraan: Emilie De Smet (ondervoorzitster), Gisèle Marlière (voorzitster), Ingrid 

Borré, ondervoorzitster), Benjamin Laureys (secretariaat) 

Achteraan: Véronique Duchenne (secretariaat), Florence Pottiez (kabinet 

Premier), Ria Decoopman (lid), Helmut Heinen (lid), dr. Yves Délepine (lid), 

Michel Magis (lid), Catherine Doetsch (lid), Stefaan Singelée (lid), Abdel Kajjal 

(lid), Thérèse Kempeneers-Foulon (voormalig lid), Pierre Gyselinck (lid), Filip 

Verstraete (lid), Gerrit Willems (lid), Nathalie Bernheim (lid), Nathalie Schmitt 

(voormalig secretariaatsmedewerker), Karine Rochtus (lid), Stéphane 

Emmanuelidis (lid), Giovanni Ferrari (voormalig kabinetsmedewerker van de 

Staatssecretaris belast met Personen met een beperking) 

Niet op de foto: zie ledenlijst. 
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De NHRPH in cijfers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35  

Het aantal adviezen van de 

Raad in 2018 is aanzienlijk 

toegenomen ten opzichte van 

2017. 

Iets minder dan de helft van 

de adviezen die de Raad in 

2018 heeft uitgebracht, zijn 

adviezen op eigen initiatief. 

Plenaire vergaderingen, 

bureauvergaderingen, deelname aan 

interne of externe werkgroepen, … : de 

leden van de Raad namen in 2018 deel 

aan 102 vergaderingen. Goed voor 

gemiddeld bijna 9 vergaderingen per 

maand! 

6 

De medewerkers van het 

secretariaat zorgen voor het 

dagelijks beheer en de 

opvolging van de dossiers die 

door de Raad en het Belgian 

Disability Forum (BDF) worden 

behandeld, dus een 

medewerker minder dan in 

2017. 

1.703.754 

personen met een handicap in België 

die de Raad dagelijks officieel 

vertegenwoordigt, als we uitgaan van 

de statistieken van de 

Wereldgezondheidsorganisatie, die het 

aantal personen met een handicap op 

ongeveer 15 % van de totale bevolking 

schat. Dit is een schatting en geen 

officieel cijfer, want op Belgisch niveau 

zijn er geen statistieken over alle 

personen met een handicap.  

8.992 

bezoekers van de website van de Raad in 2018, 

wat neerkomt op gemiddeld 24 bezoekers per 

dag  

20 

De Raad bestaat uit 20 leden die voor 

een hernieuwbaar mandaat van 6 jaar 

aangesteld worden: personen met een 

handicap, vertegenwoordigers van 

personen met een handicap of experten 

inzake handicap. 

 

2.199 

De elektronische nieuwsbrief van de 

Raad wordt maandelijks verstuurd naar 

om en bij de 2.200 Waalse, Vlaamse, 

Brusselse en buitenlandse abonnees. 



9 
 

 

Deel I  

Werking van de NHRPH 
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1. Opdracht 

De algemene opdracht van de NHRPH werd vastgelegd bij het koninklijk besluit 
van 9 juli 1981 (BS 12/08/1981) tot oprichting van de Raad. Dit koninklijk 
besluit belast de Raad met het onderzoek van alle problemen inzake personen 

met een handicap die 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 verstrekken en voorstellen doen, hetzij op eigen initiatief, 

hetzij op verzoek van de betrokken ministers (cf. Deel II. Adviezen en 
positienames).  

 
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. Op grond van de beginselen van het in 2009 
door België bekrachtigde Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 

personen met een handicap omschrijft de Raad zich als enig officieel 
representatief orgaan voor personen met een handicap van het maatschappelijk 
middenveld op federaal niveau.  

 

2. Organisatie  

De Raad telt drie permanente beheersorganen: de plenaire vergadering, het 

bureau en het secretariaat.  
 

De plenaire vergadering bestaat uit alle leden van de Raad en de 
vertegenwoordigers van de Eerste minister en de ministers die bevoegd zijn voor 
begroting, werk en sociale zaken. Geregeld worden ook experten of 

parlementsleden uitgenodigd om een bepaalde problematiek op de plenaire 
vergadering toe te lichten.  

Gewoonlijk komt de plenaire vergadering een keer per maand samen, behalve in 
juli en augustus.  
In de plenaire vergaderingen nemen de leden beslissingen over te verstrekken 

adviezen, acties die ondernomen moeten worden, op te richten interne 
werkgroepen, de samenwerking met externe werkgroepen of de deelname eraan. 

Zij keuren er ontwerpen van advies goed en nemen een standpunt in over elk 
dossier of vraagstuk dat verband houdt met de situatie van personen met een 
handicap en tot de federale bevoegdheid behoort.  

Na elke plenaire vergadering publiceert de Raad een elektronische nieuwsbrief 
met een beknopte weergave van de belangrijkste agendapunten (cf. Bijlage I). 

 
Het bureau is samengesteld uit de voorzitter en drie ondervoorzitters. In 
voorkomend geval wordt 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. Gezien de huidige werklast is minstens een 
maandelijkse vergadering noodzakelijk die doorgaans voor de plenaire 
vergadering plaatsvindt.  
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Het bureau heeft als taak de werkzaamheden van de Raad 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 met 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, onderzoek en 
analyse van problemen, 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, ... 

Om bepaalde bijzondere thema's grondiger te onderzoeken, kunnen ook interne 
werkgroepen opgericht worden, bestaande uit leden en eventueel experten op 

het onderzochte domein (cf. Deel IV: Interne werkgroepen). 

 

3. Samenstelling  

De plenaire vergadering bestaat uit twintig leden die door de Koning benoemd 
worden voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar (huidige termijn: 2014-2020). 

Zij worden aangewezen voor hun expertise op het vlak van handicap op grond 
van hun maatschappelijke of wetenschappelijke activiteiten of als lid van een 

vereniging of organisatie voor personen met een handicap. Het mandaat van de 
leden beperkt zich niet tot hun persoonlijke ervaring, handicap(s) en/of 
specialisatie: de leden vertegenwoordigen alle personen met een handicap.  

 
De lijst van de leden is terug te vinden in bijlagen II en III van dit verslag. 

 
In 2018 bestond het bureau uit de volgende leden:  

- Voorzitster :   Mevrouw Gisèle MARLIERE 
- Ondervoorzitsters :  Mevrouw Ingrid BORRE; 

Mevrouw Emilie DE SMET ; 

Mevrouw Marieken ENGELEN. 
 

De heer Daniel TRESEGNIE (FR), adviseur-generaal, coördineerde het 
secretariaat tot 30 september 2018. Sinds 1 oktober 2018 is mevrouw Véronique 
DUCHENNE, Attaché (FR), belast met deze coördinatie. Het secretariaat bestaat 

uit: 
 

- Véronique DUCHENNE (FR), attaché (tot 30 september 2018); 
- Anne HAVAERT (FR), Attaché; 
- Benjamin LAUREYS (NL), Attaché; 

- Robert LAVAL (FR), Adjunct-technicus, op 1 september 2018 vervangen 
door Jorick GOVAERT (NL), Administratief Medewerker; 

- Olivier MAGRITTE (FR), Attaché. 
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4. Vergaderingen 

In 2018 heeft de Raad 40 interne vergaderingen gehouden: 
 

Type 

vergadering 

Aantal  Datums 

Plenaire 

Vergadering 

10 15 januari, 19 februari,  

19 maart, 16 april, 28 mei, 18 juni,  
17 september, 15 oktober,  

19 november, 17 december. 

Bureau 11 8 januari, 5 februari,  

5 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli,  
3 september, 1 oktober,  
5 november, 3 december. 

Werkgroep 
Toegankelijkheid 

– Mobiliteit 

5 19 februari, 16 april, 18 juni,  
15 oktober, 17 december. 

Werkgroep 

Tewerkstelling 

4 15 januari, 25 mei, 17 september,  

19 november.  

Werkgroep 

Ethiek 

10 15 januari, 19 februari, 19 maart,  

16 april, 28 mei, 18 juni,  
17 september, 15 oktober,  

19 november, 17 december. 

Totaal 40  

 
Leden van de Raad namen ook deel aan 62 'externe' vergaderingen (zie Deel III. 

Deelname aan het maatschappelijk middenveld, samenwerking en 
vertegenwoordiging): 
 

Type vergadering Aantal  Datums 

Bureau en UNIA 3 18 april, 25 september,  
19 december. 

Samenwerking 
strategische cellen 

11 15 februari, 20 maart,  
4 april, 19 april, 24 april,  
10 mei, 15 mei, 1 juni,  

7 juni, 20 september,  
15 november. 

Begeleidingscommissie 
"Medische evaluatie". 

2 21 juni, 5 juli. 

Begeleidingscommissie 
"Onafhankelijk 
mechanisme". 

6 24 januari, 28 maart, 23 mei,  
4 juli, 26 september,  
28 november. 

Begeleidingscommissie 
voor de aanwerving 

van Personen met een 
handicap bij de 

Federale 
Overheidsdienst 
(BCAPH) 

5 28 maart, 31 mei, 28 juni,  
4 oktober, 26 november. 



13 
 

Federale Commissie 
voor de 
verkeersveiligheid 

2 26 februari, 11 juni.  

Raadgevend Comité 
van de treinreizigers 

5 27 maart, 31 mei, 18 juni,  
25 september, 13 december.  

Technische Raad voor 
rolstoelen 

10 16 januari, 20 februari,  
20 maart, 17 april, 15 mei,  

19 juni, 18 september,  
16 oktober, 20 november, 11 

december. 

Werkgroep Luchthaven 1 5 juni. 

Werkgroep Handicap 
en werk 

4 31 januari, 7 februari,  
14 februari, 21 februari. 

Werkgroep NMBS 4 1 maart, 7 juni,  
6 september, 6 december.  

Vergaderingen met 
bpost 

3 17 mei, 4 oktober,  
18 oktober 

Platform van de 
adviesraden 

3 1 juni, 7 september,  
7 december. 

Platform Armoede 3 6 februari, 7 juni,  
25 september. 

Totaal 62  

 

 

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 in 1000 Brussel. 
 

De FOD zorgt voor de logistieke ondersteuning van de Raad: vergaderzalen, 
vertaaldienst, tolkdienst, kopiëren van documenten, catering, … 
 

De werkingskosten van de Raad zijn ten laste van de FOD Sociale Zekerheid en 
worden op begrotingsartikel 24.55.21121101 geboekt. In 2018 bedroegen de 

kosten met betrekking tot de zitpenningen en reiskosten van de leden 17.417,96 
EUR , d.w.z. 6.678,21 EUR voor de zitpenningen en 10.739,75 EUR voor de 
reiskosten. Ruim 65.000 EUR werd ter beschikking van de Raad gesteld om 

voornamelijk de tolkdienst, gebarentaalvertaling en het onderhoud en de labeling 

van de website te dekken.  
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Deel II  

Adviezen en positienames 
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De NHRPH is in de eerste plaats een adviesinstantie. Hier moet een onderscheid 

worden gemaakt. Enerzijds heeft de minister bevoegd voor de 
tegemoetkomingen voor personen met een handicap de verplichting om de Raad 

te raadplegen met betrekking tot elk ontwerp van koninklijk besluit in uitvoering 
van artikel 20 van de wet van 27 februari 1987 inzake personen met een 
handicap. Anderzijds kan de Raad op eigen initiatief of op verzoek van andere 

ministers adviezen uitbrengen over iedere federale materie die gevolgen kan 
hebben voor personen met een handicap. 

 
In 2018 heeft de Raad 35 adviezen uitgebracht. De adviezen van de Raad zijn 
niet bindend. Ze hebben wel een ruim bereik: ze worden naar de 2.200 abonnees 

van de nieuwsbrief gestuurd en kunnen integraal worden geraadpleegd op de 
website http://ph.belgium.be, onder de rubriek “Adviezen”.  

De Raad betreurt wel dat niet alle aanspreekpunten ‘handicap’ in de ministeriële 
kabinetten hun rol ter harte nemen en dat sommige adviezen zonder gevolg 
blijven. 

 
De Raad heeft ook een gedetailleerde standpuntnota opgesteld over het recht op 

eigen levenskeuzes en de overgang van en naar een leven in een instelling, naar 
aanleiding van General Comment 7 van de VN over "de-institutionalisering".  

 
Ten slotte is de Raad begonnen met de voorbereiding van haar memorandum 
voor de federale verkiezingen van 2019.  

 

 
1. Verplichte adviezen krachtens de wet van 27 februari 1987  

 
De Raad heeft in 2018 zes adviezen over tegemoetkomingen aan personen 

met een handicap uitgebracht: 
 

- Advies nr. 2018/10 over het ontwerp van omzendbrief betreffende 

de beoordeling van het verlies aan verdienvermogen voor de 
toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

voor personen met een handicap. 
 
Het ontwerp van omzendbrief heeft tot doel de artsen van de FOD 

Sociale Zekerheid bijkomende richtlijnen te bieden voor de 
beoordeling van het verlies aan verdienvermogen voor de 

toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming aan 
personen met een handicap. De toekenning van de 
inkomensvervangende tegemoetkoming moet zo uniform mogelijk 

gebeuren bij alle evaluerende artsen zodat een gelijke behandeling 
van alle aanvragers gewaarborgd kan worden. 

 
De NHRPH vindt dat het ontwerp van omzendbrief een stap in de 
goede richting is en dat het zou moeten kunnen bijdragen tot een 

uniformere interpretatie die beter aansluit bij de wet van 27 februari 
1987. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt duidelijk 

dat niet de arbeidsongeschiktheid maar wel de vermindering van 
het verdienvermogen beoordeeld moet worden. Inspanningen van 

http://ph.belgium.be/
http://ph.belgium.be/
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-10.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-10.html
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personen met een handicap om werk te vinden of te behouden, 

mogen niet bestraft worden. 
 

De NHRPH benadrukt dat het belangrijk is dat de evaluerende 
artsen correct geïnformeerd worden. Deze omzendbrief moet ook 
extern verspreid worden (arbeidsrechtbanken, arbeidsauditoraten, 

artsen-experten voor de rechtbanken,...), bijvoorbeeld via de 
website van de Directie-generaal Personen met een handicap, maar 

ook via een bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, een brief aan 
de arbeidsrechtbanken, ... 

 

- Advies nr. 2018/11 betreffende het voorontwerp van wet tot 
wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 
 
De NHRPH spreekt er zijn tevredenheid over uit dat de bedragen 

van de inkomensvervangende tegemoetkomingen opnieuw 
gekoppeld zijn aan de bedragen van het leefloon. De NHRPH 

herinnert er ook aan dat werd beloofd het bedrag van de 
socialebeschermingsuitkeringen (leefloon, IVT en IGO) op te trekken 

tot het bedrag van de armoedegrens.  
 

- Advies nr. 2018/18 over het ontwerp van koninklijk besluit 

houdende verhoging van de bedragen van de 
integratietegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6 van de 

wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap. 

 

De NHRPH is verheugd over de verhoging van het bedrag van de 
integratietegemoetkoming. De Raad vraagt zich echter af wat de 

logica is achter de verschillen in verhoging tussen de categorieën. 
De focus lag vooral op de categorieën 4 en 5. De NHRPH is echter 
van mening dat het belangrijk is om mensen met een "lichtere" 

handicap niet te vergeten, want ook hun kosten voor 
zelfredzaamheid kunnen hoog zijn, met name vanuit een meer 

inclusief perspectief.  
 

- Advies nr. 2018/22 over het ontwerp van koninklijk besluit 

houdende verhoging van een bedrag van de inkomensvervangende 
tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6 van de wet van 

27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen 
met een handicap. 
 

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de verhoging van de 
bedragen van categorie C van de inkomensvervangende 

tegemoetkoming. De NHRPH is verheugd over deze verhoging van 
de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen die tot 
categorie C behoren. 

De NHRPH herinnert eraan dat personen met een handicap in de 
categorieën B en A ook met armoede te kampen kunnen hebben en 

dat daarom ook moet worden nagegaan of het mogelijk is hun 
tegemoetkoming te verhogen. 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-11.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-11.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-18.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-18.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-22.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-22.html
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- Advies nr. 2018/27 over het "wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 
van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen 

aan personen met een handicap, tot afschaffing van de 
vermindering van de tegemoetkomingen op basis van de inkomsten 
van de echtgenoot of samenwonende". 

 
De NHRPH is verheugd over deze verhoging van de 

inkomensgrenzen voor de echtgenoot of samenwonende voor de 
berekening van de integratietegemoetkoming. Dit voorstel vloeit 
voort uit de denkoefening van de werkgroep die de Staatssecretaris 

in het leven heeft geroepen. Voor zover de NHRPH weet, zijn de 
conclusies van de werkgroep evenwel nog niet gevalideerd. 

 
- Advies nr. 2018/33 over de huidige regelgeving met betrekking tot 

de cumulatie van arbeidsinkomsten en de IVT. 

De huidige regelgeving moedigt personen met een handicap niet 
aan om te werken, omdat voor de berekening van de 

inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) rekening wordt 
gehouden met elke verdiende euro. De NHRPH is zeer tevreden over 

het initiatief van de Staatssecretaris, omdat het een belangrijke stap 
is in de bestrijding van armoede en sociale inclusie van personen 
met een handicap. 

 
 

2. Andere adviezen  

 

In 2018 heeft de Raad meer adviezen op verzoek uitgebracht (19 adviezen of 
54%) dan adviezen op eigen initiatief (16 adviezen of 46%). 

 
- Advies nr. 2018/01 over de plannen om de signaletica voor het publiek te 

herzien. 

 

- Advies nr. 2018/02 over het contrast van de perronrand in de Belgische 

treinstations en -haltes. 

 

- Advies nr. 2018/03 over de toegankelijkheid van de postkantoren. 

 

De volgende jaren gaat bpost de postkantoren toegankelijker maken 

volgens een bepaalde standaard. Hoewel bpost reeds een 

toegankelijkheidsbeleid voor personen met een handicap heeft, stelt de 

NHRPH vast dat het ontwikkelen en uitvoeren ervan gebeurt zonder 

systematische raadpleging van de sector van de handicap, waardoor de 

toegankelijkheid in de praktijk toch vaak tekortschiet.  

 

  

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-27.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-27.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-33.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-33.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-01.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-01.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-01.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-01.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-02.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-02.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-03.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-03.html
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- Advies nr. 2018/04 betreffende de toekomst van het secretariaat van de 

NHRPH en het BDF 

 

Het secretariaat speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de 

continuïteit van het werk van de NHRPH en het BDF. Het moet volledig 

onafhankelijk zijn in zijn politieke werking (zoals hierboven gedefinieerd) 

ten opzichte van de administratie. Daarom moet het over voldoende 

personeel beschikken om zijn opdracht uit te voeren. 

 

- Advies nr. 2018/05 over het aankondigen van de afstapzijde in de trein. 

- Advies nr. 2018/06 over de procedure voor de erkenning van de handicap 

door de Directie-generaal Personen met een handicap. 

De NHRPH werd geïnterpelleerd over het probleem van dove personen die 

hun handicap willen laten erkennen bij de Directie-generaal Personen met 

een handicap (DGHAN). Zij krijgen geen structurele assistentie (nl. een 

gebarentolk) bij het onderzoek. De NHRPH is van mening dat de 

toegankelijkheid van de DG HAN gewaarborgd moet worden voor alle 

personen met een handicap, ongeacht hun handicap. De behoefte aan 

begeleiding is een zaak die alle personen met een handicap aangaat. 

Er moeten dus assistenten komen voor dove personen (gebarentolken), 

blinde personen, personen met een lichamelijke handicap en personen met 

een verstandelijke handicap, zo nodig door bijvoorbeeld personeelsleden 

van de DG HAN hiervoor op te leiden. 

- Advies nr. 2018/07 over het wetsvoorstel van 16 maart 2017 tot invoering 

van een stelsel van arbeidsintegratiejobs. 

Op 16 maart 2017 heeft de heer Jan Spooren een wetsvoorstel tot 

invoering van een stelsel van arbeidsintegratiejobs ingediend. Dit 

wetsvoorstel creëert voor langdurig zieken en invaliden alsook voor 

personen met een handicap die een inkomensvervangende 

tegemoetkoming ontvangen, een bijkomende vorm van “toegelaten 

arbeid”, complementair en neutraal ten opzichte van alle stelsels van 

“toegelaten arbeid”, beroepsopleiding en toeleiding naar werk die al 

bestaan op federaal of regionaal niveau. 

De NHRPH is van mening dat dit wetsvoorstel een precair systeem invoert: 

er wordt niet echt werk gecreëerd, wel een systeem waarbinnen men zijn 

uitkeringen kan behouden, met een heel kleine aanvulling op het loon. De 

NHRPH meent ook dat deze tekst een ongewenst effect kan hebben en de 

werkgever de mogelijkheid biedt om aan zijn verplichting om redelijke 

aanpassingen te voorzien te verzaken. Dit wetsvoorstel maakt de 

bestaande systemen nog ingewikkelder, en de combinatie ervan maakt de 

materie nog complexer. De NHRPH is daarom van mening dat het beter is 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-04.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-04.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-05.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-05.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-06.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-06.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-06.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-06.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-07.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-07.html
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de bestaande tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen 

met een handicap te versterken. 

- Advies nr. 2018/08 over het dossierbeheer bij de Directie-generaal 

Personen met een handicap. 

De NHRPH hoort veel klachten van personen met een handicap en 

professionelen, zowel dossierbeheerders bij de DG als externe 

professionelen (ziekenfondsen, gemeenten, OCMW's, Unia, ...). Tijdens de 

plenaire vergadering van 15 januari 2018 heeft de NHRPH de heer Gubbels 

ontvangen. Hij legde de redenen voor het falen van de IT-tool uit en is 

zich terdege bewust van de situatie. De NHRPH neemt nota van een 

objectief gezien rampzalige situatie en prijst nogmaals de vastberadenheid 

van de werknemers van de DG HAN. De NHRPH vraagt de overheid een 

laatste keer de nodige maatregelen te treffen om de kwaliteit van het werk 

weer centraal te stellen bij de diensten van DG HAN. 

- Advies nr. 2018/09 over het armoederapport 2016 van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

Op uitnodiging van de NHRPH heeft mevrouw Laurence Noël, die belast is 

met het rapport van 2016, op 15 januari 2018 twee van de vijf delen van 

dit rapport voorgesteld. Mevrouw Noël lichtte in het bijzonder de situaties 

toe die toegang geven tot de rechten in het kader van de RVV-, IVT-, IT- 

en THAB-regeling. De NHPRH benadrukte de kwaliteit en relevantie van de 

verzamelde gegevens, maar ook de relevantie van de focus van de 

analyse, namelijk de gevolgen van automatisering voor de toegang tot de 

rechten. De NHRPH steunt de meeste aanbevelingen. 

- Advies nr. 2018/12 over de voorbereiding van het Nationaal 

Hervormingsprogramma 2018. 

 

- Advies nr. 2018/13 over de herziening van Verordening (EG) nr. 

1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 

betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer. 

 

- Advies nr. 2018/14 over het ontwerp van wet tot omzetting in Belgisch 

recht van Richtlijn 2017/1564/EU van het Europees Parlement en de Raad 

van 13 september 2017 betreffende bepaalde toegestane vormen van 

gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht 

en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind 

zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot 

wijziging van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van 

bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 

informatiemaatschappij. 

 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-08.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-08.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-09.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-09.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-12.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-12.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-13.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-13.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-14.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-14.html
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- Advies nr. 2018/15 over het begrip “kind met een handicap” in verband 

met tijdskrediet, ouderschapsverlof en adoptieverlof. 

 

- Advies nr. 2018/16 over het Federaal Plan Handistreaming- rapportage 

2017 van de federale regering. 

 

- Advies nr. 2018/17 over de erkenning van de mantelzorger. 

De minister van Sociale Zaken legt 2 teksten voor: een aanpassing van de 

wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die 

een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat en van een koninklijk 

besluit tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014. De NHRPH 

onderstreept de positieve vooruitgang van de ontwerpteksten, die 

gedeeltelijk voldoen aan de eerdere aanbevelingen van de NHRPH, MAAR 

vraagt tegelijkertijd belangrijke verduidelijkingen en correcties die 

essentieel zijn voor de doeltreffendheid van de hulp aan de betrokkenen 

én de erkenning van de rol van de mantelzorger. De NHRPH benadrukt de 

absolute hoogdringendheid van deze concrete acties. 

- Advies nr. 2018/19 over de ontwikkeling van een applicatie en een website 

waarmee de geldigheid van een parkeerkaart vastgesteld kan worden. 

De NHRPH staat positief tegenover de ontwikkeling van deze applicatie en 

website. Het blijft immers noodzakelijk fraudegevallen op te sporen, wat 

onder meer met deze toepassing mogelijk zal zijn. 

De NHRPH is van mening dat de applicatie en website enkel toegankelijk 

zouden mogen zijn voor politieagenten en vaststellende ambtenaren. De 

uitbreiding van de toegankelijk tot alle burgers kan in extreme gevallen 

zelfs leiden tot het beschadigen van voertuigen.  

Daarnaast vraagt de NHRPH zich af of het uitbreiden van de 

toegankelijkheid naar alle burgers niet in strijd is met de wet tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

De NHRPH vraagt om de uitvoering van het project over twee jaar te 

evalueren. 

- Advies nr. 2018/20 over het koninklijk besluit van 15 oktober 2017 tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering 

van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 

december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

De NHRPH neemt er nota van dat de onderwerping van overeenkomsten 

voor beroepsomscholing en overeenkomsten voor beroepsopleiding aan de 

sociale zekerheid wordt geschrapt. 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-15.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-15.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-16.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-16.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-17.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-17.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-19.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-19.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-20.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-20.html
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De NHRPH betreurt niet te zijn geraadpleegd vóór de goedkeuring van dit 

koninklijk besluit, hoewel dit rechtstreeks betrekking heeft op personen 

met een handicap. De Raad onderstreept met klem de uiterst negatieve 

gevolgen van dit koninklijk besluit. Deze negatieve gevolgen hebben zich 

al laten voelen in Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap en 

waarschijnlijk zal dat ook in Vlaanderen zo zijn. 

De NHRPH herinnert er ook aan dat algemeen gesproken een groot aantal 

(kandidaat-)werknemers net vanwege hun handicap van de algemene 

arbeidsmarkt worden uitgesloten. 

- Advies nr. 2018/21 over de ingebruikname van een nieuw onthaal in de 

Finance Tower aan de Pachecolaan voor de cliënten van de DG Personen 

met een handicap (DG HAN). 

 

De NHRPH vindt het verontrustend dat er een apart onthaal komt voor 

personen met een handicap terwijl toch het hele gebouw toegankelijk zou 

moeten zijn voor personen met een handicap. De NHRPH vindt dat een 

verkeerd signaal dat strijdig lijkt met de principes van inclusie en 

integratie. 

- Advies nr. 2018/23 over het plan van de FOD Mobiliteit & Vervoer voor het 

opstellen van een lijst met FAQ (frequently asked questions) over 

mobiliteit voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM). 

- Advies nr. 2018/24 over de voorontwerpen van wet met betrekking tot de 

erkenning van zwaarte van sommige functies voor de 

toegangsvoorwaarden tot vervroegd pensioen en voor de berekening van 

het pensioenbedrag. 

Op 17 februari 2016 werd de NHRPH door het Nationaal Pensioencomité 

gehoord in het kader van het onderzoek dat deze uitvoerde naar de 

problematiek van de zwaarte van sommige functies. De NHRPH acht het 

absoluut noodzakelijk te onderzoeken hoe personen met een handicap die 

dat wensen en voor wie het noodzakelijk is vervroegd toegang kunnen 

krijgen tot een rustpensioen met behoud van het recht op een volledig 

pensioen. De NHRPH is tevreden over het feit dat de regering rekening 

houdt met de overwegingen van de Raad met het oog op de invoering van 

specifieke maatregelen voor oudere werknemers met een handicap, zowel 

wat betreft de loopbaan als voor de pensioenberekening. 

- Advies nr. 2018/25 over de term "urgentie" voor een verzoek om advies. 

 

- Advies nr. 2018/26 over de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting 

van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een 

herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden 

van terrorisme. 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-21.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-21.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-23.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-23.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-24.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-24.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-25.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-25.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-26.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-26.html
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- Advies nr. 2018/28 over het verslag dat de Staatssecretaris voor Personen 

met een beperking in de Ministerraad zal uitbrengen over de uitvoering 

van het VN-Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap 

(UNCRPD). 

- Advies nr. 2018/29 over de algemene beleidsnota (ABN) 2019 – ‘Personen 

met een handicap’ van mevrouw Zuhal Demir, Staatssecretaris voor 

Personen met een beperking. 

- Advies 2018/30 over het verslag "The evolution of the social situation and 

social protection in Belgium 2018". 

- Advies nr. 2018/31 over het ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging 

van het jaarlijkse kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van 

de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor 

bepaalde categorieën van vrijwilligers. 

- Advies nr. 2018/32 over de herziening van Boek IV. – Rekrutering, 

personeelsbewegingen en heroriëntering voor professionele redenen. 

- Advies nr. 2018/34 over het wetsontwerp houdende diverse bepalingen 

inzake burgerlijk recht en tot vereenvoudiging van de bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 

onbekwaamheid, en 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 (titel 2). 

Het tijdschema van de werkzaamheden in de Kamer maakte het voor de 

NHRPH onmogelijk een grondige analyse te maken van de teksten, noch 

van de amendementen die al waren ingediend ten tijde van het opstellen 

van dit advies. 

 

De NHRPH betreurt ten zeerste dat de Minister het advies van de NHRPH 

niet heeft gevraagd tijdens de zomer, zoals hij dat met andere 

organisaties heeft gedaan. Op die manier had de NHRPH de opmerkingen 

van zijn leden en de daarmee verbonden verenigingen op exhaustieve 

wijze kunnen bundelen. De NHRPH herinnert eraan dat deze hervorming 

een blijvend effect zal hebben op de levensomstandigheden van 

tienduizenden personen met een handicap en hun gezinnen en dat het 

verstandig zou zijn geweest om hun advies via de NHRPH op te nemen. 

- Advies nr. 2018/35 over het voorontwerp van koninklijk besluit tot 

vaststelling van de regels voor de bezoldiging, de kosten en de 

buitengewone ambtsverrichtingen van bewindvoerders. 

  

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-28.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-28.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-29.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-29.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-30.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-30.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-31.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-31.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-32.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-32.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-34.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-34.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-35.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-35.html
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3. Positienota's  

 

De afgelopen jaren heeft de NHRPH ook de tijd genomen om na te denken 

over “tijdloze” kwesties, die niet noodzakelijkerwijs gelinkt zijn aan de 

onmiddellijke actualiteit. Deze lange denkoefeningen (van meerdere 

maanden) bieden de gelegenheid om van gedachten te wisselen binnen een 

werkgroep die naast leden van de NHRPH ook externe deskundigen 

bijeenbrengt die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de problematiek betrokken 

zijn. Zo heeft de NHRPH in 2018 een positienota goedgekeurd over de 

overgang van het huidige institutionele model naar een inclusief en 

participatief model (tenuitvoerlegging van artikel 19 van het Verdrag inzake 

de rechten van personen met een handicap). De NHRPH poneert 5 criteria 

voor een overgang met respect voor het welzijn en de levenskwaliteit van 

personen met een handicap:  

 

1. toegankelijkheid van de algemene voorzieningen 

2. vrijheid om de eigen leefomgeving te kiezen en te veranderen 

3. personalisering van de leefomgeving 

4. democratische en participatieve instellingen 

5. voorrang van het eigen levensproject 

 

De NHRPH formuleert ook 8 aanbevelingen voor de bevoegde overheden om 

deze doelstellingen te bereiken. De NHRPH vraagt: 

 

1. om het begrip de-institutionalisering te interpreteren als een globaal 

proces van metamorfose van de gemeenschappelijke leefomgevingen 

gebaseerd op de levenskwaliteit en waarbij de rechten van personen 

met een handicap worden nageleefd, zoals vermeld in het VN-Verdrag; 

2. dat voldoende middelen worden vrijgemaakt om deze overgang te 

financieren en het voor iedereen financieel toegankelijk te maken. De 

overgang mag in geen enkel geval besparingen rechtvaardigen, 

overeenkomstig het principe van standstill; 

3. dat inclusieve structuren veralgemeend worden, op voorwaarde dat 

rekening gehouden wordt met de noden van personen met een handicap. 

De noodzakelijke medische begeleiding moet behouden blijven, ongeacht 

de gekozen leefomgeving; 

4. dat de bevoegde autoriteiten een volledige stand van zaken opstellen 

van het bestaande aanbod en van de noden van personen met een 

handicap; 

5. dat een globaal overgangsplan wordt voorgesteld door de bevoegde 

autoriteiten; 

6. dat een opvolgingsmechanisme wordt ingevoerd om na te gaan of de 

vastgelegde doelstellingen wel degelijk worden bereikt; 

http://ph.belgium.be/nl/topics/de-de-institutionalisering-van-personen-met-een-handicap.html
http://ph.belgium.be/nl/topics/de-de-institutionalisering-van-personen-met-een-handicap.html
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7. dat de bevoegde autoriteiten enkel de instellingen financieren die een 

duidelijk lastenboek naleven dat de levenskwaliteit van personen met 

een handicap garandeert op basis van de in deze nota vermelde criteria; 

8. dat de personen met een handicap - en hun vertegenwoordigers - 

vanaf het begin van het proces bij de denkoefening worden betrokken. 

 

4. Memorandum voor de federale verkiezingen van 2019 

 

Eigen levenskeuzes, de toepassing van de rechten op alle gebieden van het 

leven en volwaardige deelname aan de samenleving zijn voor de overgrote 

meerderheid van de mensen met een handicap nog lang niet verwezenlijkt. 

Net als in 2014 herhaalde de NHRPH de denkoefening over de belangrijkste 

prioriteiten die moeten worden verdedigd om de levenskwaliteit van personen 

en gezinnen te verbeteren, zodat politieke partijen al vóór de opstelling van 

hun verkiezingsprogramma's kunnen worden geïnterpelleerd. Dit mondde in 

februari 2019 uit in de publicatie van een memorandum. 

http://ph.belgium.be/media/static/files/import/memorandum/memorandum_nhrph_2019.pdf
http://ph.belgium.be/media/static/files/import/memorandum/memorandum_nhrph_2019.pdf
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Deel III 

Deelname aan het maatschappelijk 

middenveld, samenwerking en 

vertegenwoordiging
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De Raad wordt algemeen erkend als een belangrijke actor in het maatschappelijk 

middenveld: een orgaan waarbinnen overheid en personen met een handicap 
elkaar ontmoeten. Dankzij regelmatige contacten met verschillende actoren 

(beleidscellen, 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 
voor een samenwerking, 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 maatschappelijk middenveld 

Artikel 4.3 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 

personen met een handicap (UNCRPD) bepaalt het volgende: "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 NHRPH werd dit jaar niet uitgenodigd voor de vergadering van de 
aanspreekpunten ‘handicap’ in de federale kabinetten en administraties.  

In het algemeen heeft de NHRPH in verschillende adviezen haar ongenoegen 
geuit over de uitvoering van het UNCRPD. In zijn advies 2018/28 benadrukte de 

NHRPH zowel de dringende noodzaak van een echte controle van de federale 
regering op handistreaming als de absolute noodzaak om de interdepartementale 
conferentie over de handicapproblematiek nieuw leven in te blazen. In advies 

2018/29 wordt betreurd dat de algemene beleidsnota die staatssecretaris Zuhal 
Demir aan het begin van de zittingsperiode 2018 heeft gepresenteerd, niet de 

aanleiding is geweest voor een echte beleidsplanning.  
Overigens heeft de NHRPH een reeks adviezen uitgebracht in zeer uiteenlopende 

gebieden, waarbij hij telkens wees op de laattijdigheid of het ontbreken van 
politiek overleg, waardoor de behoeften van personen met een handicap niet 
geïntegreerd werden in de genomen maatregelen.  

 
De NHRPH herinnert telkens eraan dat hij ten dienste staat van de 

beleidsverantwoordelijken en dat zijn (soms scherpe) standpunten altijd 
constructief bedoeld zijn en een inclusief beleid voor personen met een handicap 
voor ogen hebben. 

 
 

  

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-28.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-28.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-29.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-29.html
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1.1. Bilaterale bijeenkomsten met de Staatssecretaris voor 

Personen met een Beperking 

Het Bureau van de Raad heeft tweemaal vergaderd met de Staatssecretaris voor 

Personen met een beperking: op 25 april en 30 augustus. Belangrijke dossiers 
waarvoor de tijd begon te dringen, werden op tafel gelegd:  

• de DG Personen met een handicap (grote problemen met de 

informaticaomgevingen My Handicap en Curam), met dramatische gevolgen 
voor de uitkeringsgerechtigden: verlies van rechten, vertraging bij de 

behandeling van de aanvragen, ...  
• handistreamingfiches  

• opvolging van het UNCRPD  
• verhoging van de IVT 
• optrekken tot de armoedegrens  

• de vervanging van werknemers van het secretariaat bij vertrek (pensioen, 
mobiliteit, …)   

 
De Staatssecretaris heeft haar voornemen te kennen gegeven om vooruitgang te 
boeken wat betreft de aangehaalde kwesties, waarbij haar belangrijkste zorg het 

herstel van DG HAN is: ze heeft de Federale Auditdienst opdracht gegeven een 
audit uit te voeren van de werkprocessen van DG HAN. 

Tijdens haar ambtstermijn heeft zij ook een reeks hervormingen doorgevoerd om 
de financiële situatie van mensen met een tegemoetkoming voor personen met 
een handicap te verbeteren (zie deel II.1.1. Verplichte adviezen krachtens de 

wet van 27 februari 1987).  
 

 

1.2. Samenwerking met beleidscellen  

• Samenwerking met de beleidscel van de Eerste Minister 

De NHRPH waardeerde de zeer regelmatige aanwezigheid van mevrouw Florence 
Pottiez, contactpunt voor personen met een handicap bij het kabinet van de Eerste 
Minister, op de plenaire vergaderingen van de NHRPH en haar actieve opvolging 

van dossiers in 2018. Zij heeft met name bijzondere aandacht besteed aan de 
dossiers inzake het herstel van DG HAN en de vernieuwing van het secretariaat 

van de NHRPH. Het kabinet van de Eerste Minister was een voorbeeld van 
constructieve samenwerking op het gebied van handistreamingbeleid. 
 

• Samenwerking met de beleidscel "Pensioenen". 
Het bureau heeft op 22 mei een ontmoeting gehad met de kabinetschef van 

Minister Bacquelaine. Twee zeer specifieke kwesties werden besproken: het aspect 
zwaarte van de arbeid vanuit het oogpunt van personen met een handicap, wat 
resulteerde in advies 2018/24, en het verband tussen de terrorismewet en de wet 

inzake de tegemoetkomingen voor mensen met een handicap (zie advies 
2018/26). 

 
• Samenwerking met de beleidscel "Handicap". 

Het Bureau heeft 5 keer vergaderd met kabinetsmedewerkers van het Kabinet van 

Staatssecretaris Demir over de problematiek van werkloosheidsvallen. Deze 
vergaderingen hebben geleid tot een hervorming waarbij nieuwe inhoudingen zijn 

vastgesteld voor de berekening van de IT wanneer de persoon in kwestie werkt 
(zie advies 2018/33). Zie ook III.3.8. Werkgroep “Handicap en werk”. 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-24.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-24.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-26.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-26.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-33.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-33.html
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1.3. Begeleidingscommissie 'Medische evaluatie'. 

Ter herinnering: een studie over de uitwerking van een instrument voor de 
evaluatie van de handicapsituatie werd aangevat tijdens de vorige regeerperiode 
om de beperkingen inzake activiteit en deelname op de volgende gebieden te 

meten: handelingen van het dagelijks leven, instrumentele handelingen van het 
dagelijkse leven en integratie in het maatschappelijk leven.  

In 2017 heeft een beperkte werkgroep de bevindingen van het eerste verslag 
van dit project omgezet in een operationeel evaluatie-instrument. Sindsdien 
hebben de onderzoekers de laatste hand gelegd aan het instrument en gezorgd 

voor de empirische validatie ervan. Deze validatie vond plaats in de eerste 
maanden van 2018 bij meer dan 400 personen met een handicap. 

In 2018 is de groep op 21 juni en 5 juli bijeengekomen om de conclusies en pistes 

te bespreken. Het eindverslag, dat oorspronkelijk in de tweede helft van 2018 werd 

verwacht, is niet voorgesteld.  

 

1.4. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting 

De NHRPH nam deel aan de drie vergaderingen die door de Programmatorische 

Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie werden georganiseerd. Zo konden 
de aanwezige leden van de NHRPH (mevrouw Gisèle Marlière, mevrouw Karine 
Rochtus en mevrouw Véronique Duchenne) een bijdrage leveren aan de 

denkoefening en de standpunten van het Platform over transversale thema's die 
verband houden met armoede en handicap, namelijk de automatisering van 

rechten, de opvolging van het Europees Semester (Nationaal Hervormingsplan), 
het 9e Tweejaarlijks Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het nauwkeurige en volledige verslag 

“The evolution of the social situation and social protection in Belgium 2018”, enz. 

De Raad heeft tijdens deze vergaderingen herinnerd aan de behoeften en 
verwachtingen van personen met een handicap op het vlak van effectieve 
toegang tot hun rechten en de noodzaak van het steunen op menselijk vlak van 

personen die niet spontaan hun weg vinden in het administratieve doolhof. De 
NHRPH heeft er regelmatig aan herinnerd dat de strijd tegen armoede een 

nationale en Europese doelstelling moet zijn, gebaseerd op concrete acties met 
duidelijke indicatoren. Hij betreurt dat sinds de crisis van 2008 veel mensen in 
de armoede zijn beland en dat het recente beleid hen daar bijlange niet heeft 

uitgehaald. Integendeel, de doelstellingen van de strategie 2010-2020 (380.000 
mensen uit de armoede halen) werden niet gehaald en 200.000 nieuwe mensen 

kwamen in de armoede terecht. De Raad bracht ook adviezen uit over de 
verslagen van Belgische organisaties en administraties waarin het gebrek aan 
een proactief, alomvattend en ambitieus beleid in de strijd tegen armoede aan de 

kaak wordt gesteld (zie adviezen 2018/12 en 2018/30). 

  

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-12.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-12.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-30.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-30.html
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1.5. Uitnodiging van de Commissie Justitie van het federaal 

parlement  

De Minister van Justitie, de heer Koen Geens, heeft het initiatief genomen tot 

een hervorming van het burgerlijk en gerechtelijk wetboek met het oog op de 

vereenvoudiging van de administratieve wetgeving en de informatisering van de 

procedure, in overeenstemming met het regeerakkoord. Dit moet het mogelijk 

maken de werklast van rechters en griffiers te verminderen, de administratie 

efficiënter te voeren in de geest van de wet en de procedures toegankelijker en 

flexibeler te maken voor de rechtzoekenden (wetsontwerp van 8 oktober 2018 

houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en tot vereenvoudiging van 

de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek 

betreffende de onbekwaamheid, en 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).  

Op 6 november is de NHRPH ingegaan op de uitnodiging van de Commissie voor 

Justitie. De Raad herinnerde aan de grote aandacht die hij al sinds 2011 aan 

deze kwestie besteedt, omdat de beschermingsstatus personen met een 

handicap beperkt tot een wereld van verboden en de onmogelijkheid om te 

handelen, uitsluitend op grond van hun handicap. In zijn advies 2018/34 heeft 

de NHRPH de wetswijzigingen toegejuicht:  

1. de informatisering van de procedure voor professionals;  

2. de schrapping van de lijst van gezondheidsproblemen;  

3. het vereenvoudigde verslag voor ouders vanaf de eerste 

hoorzitting.  

Tegelijkertijd heeft de NHRPH een aantal aandachtspunten geformuleerd, 

waaronder de personalisering van de maatregel en de evaluatie ervan. 

 

2. Samenwerking met andere organisaties 

 

2.1. Het Belgian Disability Forum (BDF)  

De Raad werkt regelmatig samen met het Belgian Disability Forum vzw (BDF) om 
in internationale dossiers op dezelfde golflengte te zitten op het vlak van de 

personen met een handicap in België. Zo heeft de Raad in 2018 deelgenomen 
aan: 

- de CoorMulti-vergadering van 18 mei 2018, gewijd aan de 

voorbereiding van de woordvoering tijdens de Conferentie van de 

staten die partij zijn bij het Internationaal Verdrag inzake de rechten 

van personen met een handicap, gehouden te New York op 12, 13 en 

14 juni 2018. Het BDF en de Raad hebben de gelegenheid gehad om 

mee te werken aan de opstelling van de Belgische verklaring over het 

thema: "Leaving no one behind". Er werd terdege rekening gehouden 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-34.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-34.html
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met de voorgestelde wijzigingen van het BDF en de NHRPH. Tijdens 

deze samenwerking kon de heer Pierre Gyselinck integraal deel 

uitmaken van de officiële delegatie van België in New York.  

- het werk van het BDF in het kader van de uitvoering van Richtlijn (EU) 

2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele 

applicaties van overheidsinstanties in België 

- het werk dat het BDF heeft geleverd in het kader van de voorbereiding 

van een voorstel voor een vragenlijst die tegen 11 februari 2019 aan 
het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap moet 
worden voorgelegd, ter voorbereiding van het tweede en derde verslag 

van België over de uitvoering van het UNCRPD (deelname aan 3 
vergaderingen)  

- de opvolging van de invoering van de European Disability Card in 
België 

- het toezicht houden op de implementatie van de General Comment van 

het Comité voor de rechten van personen met een handicap m.b.t. 
artikel 3, lid 4, en artikel 33, lid 3, van het VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap en de gevolgen daarvan voor 
de deelname van personen met een handicap aan de uitvoering van en 
het toezicht op het VN-Verdrag 

- het werk dat het BDF heeft geleverd in het kader van de opvolging van 
de onderhandelingen over de European Disability Act op het niveau van 

de "trialoog" (Europese Commissie, Raad van de Europese Unie en 
Europees Parlement) 

- de gezamenlijke sensibiliseringsacties van het BDF-NHRPH over de 

toegankelijkheid voor personen met een handicap tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 en de regionale, federale 

en Europese verkiezingen van mei 2019 
 

 

2.2. Werkgroep NMBS 

 
De werkgroep NMBS bestaat uit vertegenwoordigers van de NMBS, leden van de 
raad van bestuur (de heren Pierre Gyselinck - Voorzitter, Helmut Heinen, 

Abdelkhalak Kajjal, Jokke Rombauts, Filip Verstraete en mevrouw Ria 
Decoopman) en toegankelijkheidsexperts (mevrouw Karin Vaesen en de heren 

Lionel Pons, Reinhart Niesten en Daniel Antoine). De werkgroep is in 2018 vier 

keer bijeengekomen. 

De vertegenwoordigers van de NMBS komen met informatie en vragen om advies 
naar de werkgroep. De leden van de Raad en de deskundigen brengen 

opmerkingen, vragen en klachten van hun achterban naar de vergadering en 
leggen die voor aan vertegenwoordigers van de NMBS. Bij voorkeur betreft het 
thema’s in verband met personen met een beperkte mobiliteit (PBM) die het 

particuliere geval overstijgen.  
 

In 2018 werd de toegankelijkheid in onder meer de volgende stations behandeld: 
Binche, Bomal, Braine-L'Alleud, Brussel-Centraal, Brussel-Luchthaven, Brussel-
Schuman, Gand-Saint-Pierre, Hasselt, La Louvière, Libramont, Leuven, Ottignies, 

Roulers, Schaarbeek, Seraing en Verviers.  
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Assistentie aan personen met een beperkte mobiliteit is een terugkerend thema. 

Andere belangrijke onderwerpen waren de uniformiteit en toegankelijkheid van 
de signaletica in stations en treinen (advies 2018/01), de aankondiging van de 

afstapzijde in de trein (advies 2018/05) en de herziening van Verordening (EG) 
nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 
betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (advies 

2018/13). De NHRPH was ook vertegenwoordigd in de projectwerkgroep van de 
NMBS die een educatief pakket "Ik durf de trein te nemen" heeft voorbereid voor 

mensen met oriëntatie- en begripsmoeilijkheden en mensen met een 
verstandelijke handicap, maar ook voor mensen met een verstandelijke 
beperking; tevens was er een luik ‘sensibilisering van het personeel’ (News 

22/10/2018). De NMBS nodigde de NHRPH ook uit voor een presentatie van het 
prototype van een toegankelijk loket (Brussel) en een demonstratie van een 

trappenlift voor het beklimmen of afdalen van trappen met een rolstoel waar nog 
geen liften zijn (Libramont). 
 

 

2.3. Interfederaal coördinatiemechanisme 

De NHRPH is in 2018 niet gevraagd. De Raad betreurt dit, want overleg blijft de 

enige manier om vooruitgang te boeken op het gebied van handistreaming.  
 

 

2.4. Platform van de adviesraden  

Het platform, bestaande uit de adviesraden inzake handicap en het BDF, 

vergadert al enkele jaren op regelmatige basis, want de zesde staatshervorming 
brengt voortdurend uitdagingen met zich mee. Het is dus noodzakelijk dat de 
informatie circuleert, dat standpunten worden uitgewisseld en dat deze, 

desgewenst worden meegedeeld aan de betrokken bestuursniveaus. Het platform 
heeft drie keer vergaderd: op 1 juni, 7 september en 7 december. Het 

secretariaat van de NHRPH en het BDF bereidt deze vergaderingen voor en zorgt 
voor de opvolging ervan (het opstellen van de notulen, enz.).    
Deze vergaderingen hebben het volgende mogelijk gemaakt: 

- de balans opmaken van de zesde staatshervorming op alle gebieden van 
het leven, de ontwikkeling ervan volgen en de spanningsgebieden en 

tekortkomingen identificeren en aanpakken;  
- het opvolgen van de ontwikkeling van bijzonder gevoelige thema's: de 

uitvoering van het persoonsvolgende financiering in Vlaanderen (PVF) en 

inclusief onderwijs (M-Decreet), de toekomst van de regionale 
adviesraden, de uitvoering van de General Comment van de VN (artikel 

19 - inclusief leven en artikel 4.3 - betrokkenheid van personen met een 
handicap en hun vertegenwoordigers), toegankelijkheid van de 
verkiezingen van 2018 en 2019, afschaffing van de sociale bijdragen op 

de beroepsaanpassingsovereenkomsten en de overeenkomsten voor 
beroepsonderwijs, gebruik van de Europese structuurfondsen;  

- toezicht houden op de uitvoering van het UNCRPD in de verschillende 
entiteiten; 

- ervoor zorgen dat de internationale informatie onder alle leden up-to-date 

is: implementatie van de toegankelijkheidsrichtlijn voor openbare 
websites, ontwerp van richtlijn « European Accessibility Act », Europese 

handicapkaart. 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-01.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-01.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-05.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-05.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-13.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-13.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-13.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-13.html
http://ph.belgium.be/nl/news/news-22-10-2018-nieuwe-nmbs-tool-%E2%80%9Cik-durf-de-trein-te-nemen-%E2%80%9D.html
http://ph.belgium.be/nl/news/news-22-10-2018-nieuwe-nmbs-tool-%E2%80%9Cik-durf-de-trein-te-nemen-%E2%80%9D.html
http://ph.belgium.be/nl/news/news-22-10-2018-nieuwe-nmbs-tool-%E2%80%9Cik-durf-de-trein-te-nemen-%E2%80%9D.html
http://ph.belgium.be/nl/news/news-22-10-2018-nieuwe-nmbs-tool-%E2%80%9Cik-durf-de-trein-te-nemen-%E2%80%9D.html
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Het platform van de adviesraden heeft ook actief deelgenomen, samen met de 

verenigingen die lid zijn van het BDF, aan de redactie van het Alternatief Verslag 
2-3 over de uitvoering van het UNCRPD (voorbereiding van de vragenlijst).  

 

2.5. UNIA  

Sinds 2016 zijn er regelmatig vergaderingen tussen UNIA en het bureau van de 

NHRPH om gemeenschappelijke dossiers te bespreken. Unia en de NHRPH zijn 
specifieke structuren die een antwoord bieden op specifieke behoeften en 
verschillende rollen vervullen. Het is de bedoeling informatie en standpunten uit 

te wisselen om elkaars acties te versterken voor dossiers die geen of 
onvoldoende politieke aandacht krijgen.  

UNIA werd regelmatig vertegenwoordigd door mevrouw Els Keytsman, directeur 
van UNIA, mevrouw Véronique Ghesquière, hoofd van de dienst Handicap/VN-
Verdrag en een aantal thematische medewerkers. De dames Gisèle Marlière, 

Ingrid Borré, Emilie De Smet, Marieken Engelen en Véronique Duchenne 
vertegenwoordigden de NHRPH. 

 
Op de vergaderingen van 18 april en 25 september 2018 werden volgende 
onderwerpen besproken:  

• de opvolging van de UNCRPD-aanbevelingen aan België van 2014 en de 
voorbereiding van het verslag dat het maatschappelijk middenveld in 2019 

aan de VN moet voorleggen;  
• het verslag over het beleid inzake handistreaming en het UNCRPD-verslag 

van de federale regering;  

• de toegankelijkheid van de ziekenhuizen, bpost en de NMBS; 
• de interpretatie van artikel 19 van het UNCRPD door het VN-Comité van 

Experts;  
• de toegankelijkheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018;  

• de dossiers ‘Back to work’ en ‘mantelzorgers’. 

 

3. Vertegenwoordiging bij andere instellingen 

 
3.1. Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met 

een handicap bij de federale overheidsdienst (BCAPH) 
 
BCAPH ziet sinds 2009 toe op het behalen van de doelstelling van 3% personen 

met een handicap die aangeworven moeten worden in het federaal openbaar 
ambt. Mevrouw Emilie De Smet en de heer Michel Magis vertegenwoordigen de 
Raad bij deze Commissie, die daarenboven door mevrouw De Smet voorgezeten 

wordt. 
 

Zij hebben in 2018 deelgenomen aan vijf vergaderingen, waar de volgende 
werkzaamheden plaatsgehad hebben: indienstneming van kandidaten met een 
handicap op basis van een gunstige stage, evaluatieverslag 2017 (gegevens en 

aanbevelingen), bevraging van de organisaties (criteria en voorafgaande 
vragen), specifieke vraag voor de berekening van het quotum (FOD Financiën), 

advies van de ministers over de aanbevelingen van het verslag, voorstelling van 
het handicapplan (stages), mogelijkheid van onderaanneming door bedrijven 
voor aangepast werk. 
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3.2. Commissie “Onafhankelijke mechanisme” (BCA) - artikel 33.2 
van het UNCRPD 

 
De Commissie kwam in 2018 zes keer bijeen. De heer Jokke Rombauts, lid van 
de NHRPH, heeft zijn voorzitterschap van de Commissie begin 2018 beëindigd. 

Hij werd in mei opgevolgd door mevrouw Ingrid Borré. Mevrouw Gisèle Marlière 
en mevrouw Emilie De Smet woonden ook alle vergaderingen bij in hun 

hoedanigheid van vertegenwoordigers van de NHRPH. De agenda's van de 
vergaderingen stelden de deelnemers in staat om een standpunt in te nemen 
over de General Comment van artikel 19, de handicapstrategie van UNIA, het 

stemrecht en andere rechtskwesties inzake handicap.  

 
 

3.3. Technische Raad voor Rolstoelen  
 
De Technische Raad voor Rolstoelen, opgericht binnen de dienst Geneeskundige 

Verzorging van het RIZIV, speelt een rol in het kader van het beleid ten gunste 
van personen met een handicap: deze Technische Raad kent terugbetalingen, 
tussenkomsten of hulpmiddelen toe voor rolstoelen, gekoppeld aan de 

tussenkomsten van de deelgebieden, die er ook in vertegenwoordigd zijn. Na de 
zesde staatshervorming heeft deze Raad zijn activiteiten geleidelijk afgebouwd 

en in december 2018 definitief stopgezet.  
 

 

3.4. Werkgroep Luchthaven 
 

De werkgroep PBM (personen met beperkte mobiliteit) van Brussels Airport 
nodigt de NHRPH een viertal keer per jaar uit om de cijfers van de geleverde 

assistentie aan PBM voor te stellen: aantal, type, met of zonder aanvraag, 
binnen de voorziene tijd of niet enz. Ook stelt de luchthaven nieuwe 
ontwikkelingen voor op het vlak van de dienstverlening aan PBM: aangepast 

vervoer, rolstoelen, parking, assistentie, infrastructuur, ICT-ondersteuning enz. 
 

De NHRPH wordt op de werkgroep vertegenwoordigd door leden, experts en 
medewerkers van het secretariaat. De Raad komt soms met vragen en klachten 

van zijn achterban. Die gaan meestal over assistentie, parkeergelegenheid, 
toegang tot de luchthaven vanuit het station enz. Die thema’s worden dan 
besproken op de vergadering. Problemen met luchtvaartmaatschappijen en 

andere luchthavens komen soms ook aan bod, maar in dat geval kan de 
werkgroep enkel als doorgeefluik dienen.  

 
Deze werkgroep is in 2018 slechts eenmaal bijeengekomen. Na het aftreden van 
de Voorzitter heeft de NHRPH van deze werkgroep, ondanks verschillende 

herinneringen, niets gehoord. 
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3.5. Raadgevend Comité van de treinreizigers 
 
Het Raadgevend Comité van de treinreizigers vertegenwoordigt het 

maatschappelijk middenveld en brengt adviezen uit over alle aangelegenheden 
die betrekking hebben op de door de Belgische spoorwegen verstrekte diensten 

(NMBS en Infrabel).  
 
In 2015 werd het Comité vernieuwd (ministerieel besluit van 20 augustus 2015, 

gepubliceerd op 26 augustus 2015). Onder de leden van het Comité in zijn 
nieuwe samenstelling bevonden zich in 2018 de heer Benjamin Laureys, 

secretariaat van de NHRPH, als effectief lid van het Raadgevend Comité, en 
mevrouw Ria Decoopman, lid van de NHRPH, als plaatsvervangend lid van het 
Raadgevend Comité, ter vertegenwoordiging van de personen met een beperkte 

mobiliteit.  
 

Het comité is in 2018 vijf keer bijeengekomen. Een van de thema's was de 
geplande verbetering van de reizigersinformatie door de NMBS. Bovendien bracht 
het Comité een advies uit over de Toegankelijkheid van Station en Trein, dat in 

grote mate rekening hield met de eisen van de NHRPH inzake toegankelijkheid 
voor personen met een handicap. 

 
 

3.6. Infrabel: rondetafel met de stakeholders 
 
Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet, organiseert 

meermaals per jaar een rondetafelgesprek met de stakeholders. In 2018 was er 
een rondetafel op 21 februari. Soms worden er rondleidingen georganiseerd. De 

NHRPH vertegenwoordigt er de personen met een handicap.  

Enkele thema’s die aan bod kwamen:  

- stiptheid 

- campagnes om jonge weg- en spoorweggebruikers bewust te maken van 
de noodzaak om de basisveiligheidsinstructies in de buurt van de sporen in 
acht te nemen 

- demonstratie van nieuwe technologieën (drones, 3D-simulator, digitale 
meetlat, enz.). 

- personeelsveiligheid 
 
Sinds de hervorming van de NMBS-groep van 3 naar 2 maatschappijen zijn de 

thema's van Infrabel minder vaak rechtstreeks van toepassing op personen met 
een handicap dan de dossiers van de NMBS (treinen, perrons, stations, bijstand, 

enz.), maar de Raad wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Infrabel. 
Onderwerpen als veiligheid en noodprocedures (informatie, evacuatie, enz.) zijn 
even belangrijk, zo niet belangrijker, voor mensen met een handicap dan voor 

anderen. 

 

  

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/advies_18-02_visie_toegankelijkheid.pdf
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/advies_18-02_visie_toegankelijkheid.pdf
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3.7. Federale Commissie voor Verkeersveiligheid 

In het kader van de projecten voor de herziening van de wegcode werd in 2017 

de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid opgericht. Deze kwam in 2018 
tweemaal bijeen: op 26/02/2018 en 11/06/2018. De NHRPH, vertegenwoordigd 

door mevrouw Gisèle Marlière als effectief lid en de heer Benjamin Laureys als 
plaatsvervangend lid, verdedigt de rechten van personen met een handicap 

binnen de Commissie.  

Sinds 2016 had de NHRPH bij de bevoegde minister een reeks aandachtspunten 
en aanbevelingen ter sprake gebracht om de veiligheid van personen met een 

handicap in het verkeer te bevorderen. Dit dossier is niet vooruitgegaan, maar 

de NHRPH blijft het volgen. 

 

3.8. Werkgroep “Handicap en werk” 
 
In haar beleidsnota die op 13 april 2017 in het Parlement is ingediend, verwijst 

Staatssecretaris Demir onder meer naar haar vastberadenheid om de 
werkloosheidsvallen te bestrijden, met name door de modernisering van de 

inkomensvervangende tegemoetkoming.  

Daarom heeft de Staatssecretaris een werkgroep opgericht die bestaat uit 

deskundigen (leden van de administratie, het kabinet, vertegenwoordigers van 

de NHRPH, academici, enz.).  

Het doel was om na te gaan 
o hoe werk aantrekkelijker kan worden gemaakt, zowel voor de 

werkgever als voor de persoon met een handicap zelf; 
o hoe tegemoetkoming en arbeidsinkomen, alsook het inkomen van de 

partner, op een flexibele manier kunnen worden gecombineerd.  
 

De resultaten van de reflecties van deze werkgroep moesten worden omgezet in 

wetgevingsinitiatieven.  
 

De NHRPH was in deze werkgroep vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Borré, 
de heer Yves Delepine en de heer Daniel Tresegnie voor het secretariaat.  
De werkgroep heeft haar werkzaamheden in 2018 voortgezet en is 5 keer 

bijeengekomen. De Staatssecretaris heeft de cumulatieregel van het koninklijk 
besluit van 1987 herzien door de invoering van een toeslag van 100% op de 

schijf van de arbeidsinkomsten van 0 tot 4.876 euro en een toeslag van 50% op 
de schijf van 4.876 euro tot 7.314 euro. In zijn advies 2018/33 juichte de NHRPH 
dit initiatief voor een meer geleidelijke graduatie van inkomstenschijven toe, 

omdat het personen met een handicap in staat stelt op duurzamere wijze het 
werk te hervatten en tegelijkertijd hun koopkracht te vergroten.  

 

 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-33.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-33.html
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Deel IV  

Interne werkgroepen 
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De interne werkgroepen worden op initiatief van de Raad opgericht. Ze hebben 

als opdracht krachtlijnen te ontwikkelen voor actuele thema’s die een invloed 
kunnen hebben op het leven van personen met een handicap. Bij de volgende 

plenaire vergadering stellen zij dan wenselijke standpunten voor. Door het 
verrijken van de discussie op de plenaire vergadering dragen ze bij tot het tot 
stand komen van adviezen. Ze onderzoeken specifieke thema's en vragen zo 

nodig om de deelname en samenwerking van technisch deskundigen. De leden 
van deze werkgroepen komen doorgaans om de twee maanden samen.  

 

1. Werkgroep Toegankelijkheid - Mobiliteit 

 
De werkgroep Toegankelijkheid - Mobiliteit bestaat uit leden van de Raad (de 

heer Pierre Gyselinck, voorzitter van de WG, de heer Jokke Rombauts, de heer 
Stefaan Singelée, de heer Filip Verstraete en mevrouw Ria Decoopman) en 
enkele deskundigen op het gebied van toegankelijkheid (mevrouw Christine 

Bourdeauducq en mevrouw Karin Vaesen, de heer Reinhart Niesten, de heer 
Daniel Antoine en de heer Lionel Pons). 

 
Enkele thema's die aan bod kwamen: 
 

• de herziening van Verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de 
rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herziening 

van Verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de rechten en 
verplichtingen van reizigers in het treinverkeer) 

• de MOBIB-kaart en andere kaarten voor personen met een handicap 

(vermindering, gratis begeleider, etc.) 
• BE-Alert 

• de toegankelijkheid van de Finance Tower en van de DG Personen met 
een handicap 

• de toegankelijkheid van de verkiezingen 
• vertragingen bij CARA 
• de toegankelijkheid van ziekenhuizen 

• de toegankelijkheid van de postkantoren  
 

 

2. Werkgroep Tewerkstelling 
 

De werkgroep Tewerkstelling bestaat uit mevrouw Ingrid Borré, mevrouw Ria 
Decoopman, de heer Stéphane Emmanuelidis, de heer Pierre Gyselinck, de heer 

Helmut Heinen en de heer Michel Magis, onder voorzitterschap van mevrouw 
Emilie De Smet, met medewerking van mevrouw Delphine Le Maire en mevrouw 

Pascale Van Der Beelen als experts. 
 
Tijdens de vergadering van januari ontving de werkgroep de voorzitter van de 

Nationale Arbeidsraad en een van zijn medewerksters, met als doel te 
onderzoeken hoe beide instanties kunnen samenwerken rond 

gemeenschappelijke doelstellingen. 
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De werkgroep nodigde ook een Franse studente, mevrouw Amélie Perrault, uit 

om haar vergelijkende studie "Inschakeling en perceptie van personen met een 
handicap op de werkvloer" te presenteren.  

 
De werkgroep bereidde mee het advies voor over het wetsvoorstel tot invoering 
van een stelsel van arbeidsintegratiejobs ingediend door de heer Jan Spooren 

(zie advies 2018/07). 
 

De werkgroep vestigde de aandacht van de Raad op problemen die kunnen 
voortvloeien uit de goedkeuring van het koninklijk besluit van 15 oktober 2017 
tot afschaffing van de onderwerping aan de sociale zekerheid de bepaalde 

werknemers met een overeenkomst voor beroepsopleiding. Vervolgens heeft de 
Raad een advies aangenomen waarin hij sterk de nadruk legt op de uiterst 

negatieve gevolgen van dit decreet voor personen met een handicap (advies 
2018/20). Dit advies werd met name opgemerkt door de Nationale Arbeidsraad, 
die vervolgens dezelfde opmerkingen over het besluit maakte. 

 
De werkgroep analyseerde het ontwerp tot herziening van de Codex Openbare 

Dienst - Boek IV, die betrekking heeft op de werving van personeel. Naar 
aanleiding van deze analyse heeft de Raad een advies uitgebracht (advies 

2018/32) waarin hij de beginselen in herinnering brengt die hij altijd heeft 
verdedigd om de aanwerving van personen met een handicap in de openbare 
dienst te bevorderen: naleving van de quota, de noodzaak van redelijke 

aanpassingen,... 

 
 

3. Werkgroep Ethiek  
 
De werkgroep Ethiek is in 2018 tien keer bijeengekomen. De eerste 9 maanden 

stonden in het teken van de door de VN goedgekeurde General Comment op 
artikel 19 over het principe van de levenskeuze en de de-institutionalisering.  
 

De werkgroep heeft de nodige tijd genomen om de literatuur over de thema's 
zelfstandig wonen en maatschappelijke inclusie te bestuderen. Ook werden 

uitgebreide hoorzittingen gehouden met academische deskundigen, 
ervaringsdeskundigen (personen met een handicap zelf en hun familieleden), 
verenigingen van personen met een handicap, vertegenwoordigers van 

instellingen en begeleidingsdiensten. De NHRPH heeft zijn project ook voorgelegd 
aan de verenigingen van het BDF. Deze reflectie resulteerde in een breed 
verspreide positienota. 

 

In november werd de werkgroep door de plenaire vergadering gemandateerd om 
de General Comment op artikel 4.3 over de participatie en vertegenwoordiging 

van personen met een handicap te analyseren. Het onderzoek zal zich over 
meerdere maanden uitstrekken.  
 

  

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-07.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-07.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-20.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-20.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-32.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-32.html
http://ph.belgium.be/nl/topics/de-de-institutionalisering-van-personen-met-een-handicap.html
http://ph.belgium.be/nl/topics/de-de-institutionalisering-van-personen-met-een-handicap.html
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Deel V  

Andere activiteiten van de Raad 
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1. Website  
 

De website van de NHRPH (ph.belgium.be) is het voornaamste 
communicatiemiddel van de Raad, zowel voor het contact met de 

burger als met de leden. De website bestaat in het Nederlands en in 
het Frans, en sommige documenten zijn ook in het Duits 

beschikbaar.  

 
Het openbare gedeelte van de site bevat alle basisinformatie over de opdracht en 
de samenstelling van de Raad: de adviezen van de Raad in chronologische 

volgorde, de belangrijkste thema's, de positienota's, de verschillende publicaties 
(memorandum, activiteitenverslagen en nieuwsbrief) en onze partners.  

Een deel van de website (Members only) is exclusief voorbehouden voor de leden: 
hierlangs hebben zij toegang tot de documenten van de vergaderingen 
(uitnodigingen, agenda's, verslagen, ...).   

 
Op 11 mei 2018 kreeg de website van de Raad de verlenging van het AnySurfer-

label voor een nieuwe geldigheidsperiode van twee jaar (namelijk tot 11 mei 
2020). AnySurfer is een Belgisch kwaliteitslabel dat toegekend wordt aan websites 
die toegankelijk zijn voor personen met een handicap. 

Het aantal bezoekers van onze site is in 2018 licht gestegen ten opzichte van 2017; 
het is duidelijk dat de site ook buiten de Belgische grenzen wordt geraadpleegd. 

 

Website NHRPH 

Bezoekers 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Franstalige België 1.238 1.456 2.241 2.696 3.158 3.914 4.478 3.459 

Nederlandstalig België 1.200 1.678 1.663 1.565 2.547 2.575 2.663 2.015 

Duitstalig België 17 8 11 22 34 44 21 10 

Duitsland 5 4 8 11 21 32 30 50 

Frankrijk 62 83 346 343 428 350 432 1.042 

Groot-Brittannië 87 55 44 42 70 129 181 163 

Nederland 40 110 313 316 374 269 160 995 

VS 264 460 571 494 664 480 442 1.098 

Andere landen 27 24 34 70 74 1.976 304 160 

Totaal 2.940 3.878 5.231 5.559 7.370 9.769 8.711 8.992 

 

  

http://ph.belgium.be/
http://ph.belgium.be/
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2. Colloquia, seminaries en conferenties 
 

Vertegenwoordigers van de Raad namen deel aan de volgende evenementen:  

- 30/01: Stichting Shan - "Vrijheid en handicap – Thuis wonen" 

(Véronique Duchenne)  

- 23/02: Kabinet Justitie – Wetgeving voorlopige bewindvoering (Thomas 

Dabeux)  

- 28/02- Revision on the rail passengers’ rights for persons with 

disabilities (1371/2007) (Europees Parlement) (Benjamin Laureys)  

- 15/03 - NMBS - Project "Nacelles", station Libramont (Emilie De Smet en 

Daniel Antoine)   

- 29/03 en 04/06 - Implementatie van de richtlijn betreffende de 

toegankelijkheid van publieke websites - BOSA (Pierre Gyselinck, Gisèle 

Marlière, Thomas Dabeux, Véronique Duchenne).  

- 23/04: Federaal Parlement - Verslag van de federale ombudsman (Gisèle 

Marlière) 

- 08/05: FOD Binnenlandse Zaken - Toegankelijke verkiezingen (Pierre 

Gyselinck, Emilie De Smet, Benjamin Laureys)  

- 18/05 : Coormulti – Voorbereiding COSP New York 12 tot 14 juni (Pierre 

Gyselinck en Olivier Magritte)  

- 29/05: Europese Commissie - Werkforum UNCRPD (Olivier Magritte) 

- 06/06: Toegankelijkheidsbezoek aan 2 kantoren van bpost (Daniel 

Antoine en Benjamin Laureys)  

- 08/06 - Inhuldiging van de vernieuwde stations van Seraing en Ougrée 

(Daniel Antoine en Emily De Smet)  

- 12 tot en met 14/06: COSP – 11de Conferentie van de verdragsluitende 

staten – New York (Pierre Gyselinck)  

- 8/11: presentatie van de bekommernissen van de Raad aan het 10e 

congres van de ombudspersonen van de Franstalige Gemeenschap 

(Veronique Duchenne) 

- 3 en 4/12: Europese dagen van de personen met een handicap (Véronique 

Duchenne en Olivier Magritte) 

 

 

3. Hoorzittingen met nationale en internationale instanties 

 
18 mei: Coormulti - Voorbereiding van de Conferentie van de Staten die 
partij zijn bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 
de personen met een handicap  
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4. Uitnodigingen van externe sprekers en deskundigen 
 

- Op 15 januari nodigde de werkgroep Tewerkstelling van de Raad mevrouw 

Amélie Perrault uit, een Franse studente die een presentatie gaf over de 
tewerkstellingssituatie van personen met een handicap in Frankrijk (zie punt 

IV.2). 
- Op 15 januari heeft de NHRPH geluisterd naar een presentatie van 

mevrouw Laurence Noël over de studie van het Observatoire de la Santé 
et du Social de Bruxelles over het niet-gebruiken van sociale rechten en de 
daaruit voortvloeiende sociale onderbescherming. Zij stond met name stil 

bij de moeilijkheden waarmee personen met een handicap te kampen 
hebben wanneer zij hun rechten moeten activeren. De Raad ontving ook 

de heer André Gubbels, directeur-generaal van de DG Personen met een 
handicap, die een kwantitatieve situatieschets gaf van de telefonische 
bereikbaarheid van de DG, en, meer in het algemeen, het volume te 

behandelen dossiers en de daaruit voortvloeiende behandelingstermijnen. 
De heer Frank Van Massenhove, voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, 

die ook was uitgenodigd om zijn standpunt als leidend ambtenaar naar 
voren te brengen, heeft niet gereageerd op de uitnodiging van de NHRPH. 

- Tijdens de plenaire vergadering van 19 februari 2018 heeft de NHRPH de 

heer Enrico Leenknecht, adviseur van het kabinet van de Minister van 
Sociale Zaken, gehoord over het koninklijk besluit van 15/10/2017 tot 

afschaffing van de onderwerping van overeenkomsten voor 
beroepsopleiding aan de sociale zekerheid. 

- Tijdens de plenaire vergadering van 19 maart 2018 heeft de NHRPH 

mevrouw Florence Caeymaex, hoogleraar aan de Universiteit van Luik en 
lid van het Raadgevend Comité voor bio-ethiek, ontvangen. Zij stelde het 

advies nr. 74 van 13 november 2017 over seksuele assistentie aan 
personen met een handicap van dit comité voor. De Raad luisterde ook 
naar mevrouw Charlotte Flipts, adviseur van het kabinet van de heer Kris 

Peeters, Minister van Werk, Economie en Consumenten, over de 
verlenging van het zorgverlof voor ouders van kinderen met een handicap. 

- Op 16 april 2018 hoorde de NHRPH mevrouw Tomasseti van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en mevrouw Wargnies van de 
POD Maatschappelijke Integratie over de automatisering van de sociale 

rechten.  

- Tijdens de plenaire vergadering van 28 mei 2018 heeft de NHRPH de 

vertegenwoordigers van de Minister van Pensioenen gehoord over de 
voorontwerpen van wet met betrekking tot de erkenning van de zwaarte 
van sommige functies voor de toegangsvoorwaarden tot vervroegd 

pensioen en voor de berekening van het pensioenbedrag, voorontwerpen 
die voorzien in de erkenning van de moeilijkheid die eigen is aan een 

bepaalde beroepsfunctie wanneer deze wordt uitgeoefend door een 
persoon met een handicap. 

- Tijdens de plenaire vergadering van 18 juin 2018 hoorde de NHRPH de 

heer Ruben Degraeve van het Kabinet van Sociale Zaken. Hij legde de 



43 
 

financieringsregels van de ziekenfondsen uit in het kader van het overleg 

over de hertewerkstelling. 

 

- Tijdens de plenaire vergadering van 17 september 2018 hoorde de NHRPH 

mevrouw Ann Bartholomeeusen van het Kabinet van mevrouw Zuhal 

Demir, Staatssecretaris voor Personen met een beperking, over de 

beleidsbeslissingen die in de voorgaande weken in werking waren 

getreden. 

 

- Tijdens de plenaire vergadering van 15 oktober 2018 heeft de NHRPH 

mevrouw Els Daems en mevrouw Ann Bartholomeeusen van het kabinet 
van de Staatssecretaris voor Personen met een Beperking gehoord over de 

volgende onderwerpen:  

• Onderzoekstermijnen van de dossiers van tegemoetkomingen 
voor personen met een handicap;  

• de telefonische toegang tot de Directie-Generaal Personen met 
een handicap; 

• de uitvoering van de wetswijzigingen met betrekking tot de "Prijs 
van de Liefde"; 

• de uitvoering van de omzendbrief van 28 februari 2018 
betreffende de beoordeling van het verlies aan verdienvermogen 
voor de toekenning van de inkomensvervangende 

tegemoetkoming voor personen met een handicap; 
• het opstellen van de beleidsnota 2019 - Personen met een 

handicap. 
 

- Tijdens de plenaire vergadering van 19 november 2018 namen 

vertegenwoordigers van verschillende kabinetten het woord. De 
vertegenwoordiger van het kabinet Peeters presenteerde de herziening 

van de Vrijwilligerswet. De vertegenwoordiger van kabinet Geens 
presenteerde de herziening van de wet op de rechtsbekwaamheid. De 
vertegenwoordiger van kabinet Demir kondigde de nieuwe beleidsnota van 

de Staatssecretaris aan en presenteerde een verslag over de situatie van 
de DG Personen met een handicap. Zij vroeg ook om een advies over het 

project "prijs van de arbeid". 

- Tijdens de plenaire vergadering van 17 december 2018 presenteerde 
mevrouw Annabel Vanroose aan de Raad de voortgang inzake de 

koppeling handicap-armoede.  
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5. Vragen om informatie 

Ook het vermelden waard zijn de inlichtingen die onze secretariaatsmedewerkers 
geregeld telefonisch of per e-mail verstrekken over een breed scala aan 
onderwerpen met betrekking tot handicap. Vragen van burgers, de overheid of 

de pers worden ofwel rechtstreeks behandeld door de secretariaatsmedewerkers 
wanneer ze onder de bevoegdheid van de Raad vallen, ofwel doorgestuurd naar 

de bevoegde autoriteiten, administraties of andere organen. Zij worden niet 
systematisch geregistreerd, maar dragen niettemin in belangrijke mate bij tot de 
werklast van het secretariaat.  

 
 

6. Externe communicatie - "News". 

 

De NHRPH publiceert nieuwsberichten wanneer nodig en doet dat systematisch 
na elke plenaire vergadering. 

Bovendien wordt elk “news” van de Raad naar journalisten gestuurd. Zo 
ontvangt de pers ook elk advies van de Raad en geeft er soms ruchtbaarheid 

aan. Hetzelfde geldt voor de nieuwsberichten van de NHRPH over de 
belangrijkste thema's die tijdens de plenaire vergaderingen aan bod kwamen. 

Mede dankzij deze systematische mailings beschouwt de pers de Raad steeds 
meer als gesprekspartner op het vlak van handicap. 
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BIJLAGE I   Samenvatting van de plenaire vergaderingen  

  

15 januari 

Tijdens de plenaire vergadering van 15 januari heeft de NHRPH de volgende 
personen gehoord: 

• Mevrouw Laurence Noël, die hem de studie van het Observatorium voor 
gezondheid en welzijn van Brussel heeft voorgesteld over het feit dat 
personen met een handicap hun sociale rechten niet laten gelden en de te 

lage sociale bescherming die daaruit voortvloeit, door meer in het bijzonder 
de aandacht te vestigen op de moeilijkheden van personen met een 
handicap wanneer zij hun rechten moeten activeren;  

• De heer André Gubbels, Directeur-generaal van de DG Personen met een 
handicap, die hem een situatie met cijfermateriaal heeft voorgesteld over de 
telefonische bereikbaarheid van de DG en meer globaal over de nog te 

behandelen dossiers en onderzoekstermijnen die daaruit voortvloeien. De 
heer Frank Van Massenhove, voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, die 

ook werd uitgenodigd om zijn standpunt als leidend ambtenaar toe te 
lichten, heeft niet op de uitnodiging van de NHRPH gereageerd. 

Naast allerlei punten inzake het opvolgen van vorige activiteiten heeft de NHRPH 
hoofdzakelijk twee adviezen geformuleerd: 

• Advies nr. 2018/01, geformuleerd op vraag van de NMBS, over haar wens 
om haar bewegwijzering in de stations en haltes te herzien en grondig te 
vernieuwen om het publiek duidelijker, doeltreffender en op een eenvormige 

manier te informeren. 

Advies 2018/01 

• Advies nr. 2018/02, geformuleerd op vraag van de NMBS, in het kader van 
het werk dat zij thans uitvoert over haar intentie om verschillende 

noppentegels met sterk tegen elkaar afstekende kleuren te gebruiken voor 
de perrons van de stations en van de haltes. 

Advies 2018/02 

 
19 februari 

Op 14 februari 2018 heeft de NHRPH een advies uitgebracht op initiatief van de 

NHRPH, betreffende de toekomst van het secretariaat van de NHRPH en het BDF, 
goedgekeurd door middel van een elektronische raadpleging. 

Advies 2018/04 

Tijdens de plenaire vergadering van 19 februari 2018 heeft de NHRPH de heer 
Enrico Leenknecht, Adviseur bij het Kabinet van de Minister van Sociale Zaken, 

gehoord over het koninklijk besluit van 15/10/2017 tot afschaffing van de 
onderwerping aan de sociale zekerheid voor de omscholingsovereenkomsten. 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-01.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-01.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-02.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-02.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-04.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-04.html
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De NHRPH heeft ook de volgende adviezen geformuleerd: 

• Advies nr. 2018/03, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, over de 
toegankelijkheid van de postkantoren 

Advies 2018/03 

• Advies nr. 2018/05, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, over het 
aankondigen van de uitstapzijde in de trein 

Advies 2018/05 

• Advies nr. 2018/06, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, over de 
procedure voor de erkenning van de handicap door de Directie-generaal 
Personen met een handicap (onthaal en begeleiding van personen met een 

handicap) 

Advies 2018/06 

• Advies nr. 2018/07, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, betreffende het 
wetsvoorstel van 16 maart tot invoering van een stelsel van 

arbeidsintegratiejobs 

Advies 2018/07 

• Advies nr. 2018/08, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, over het 
dossierbeheer bij de Directie-generaal Personen met een handicap 

Advies 2018/08 

• Advies nr. 2018/09, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, over het 
armoederapport 2016 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (non take-up) 

Advies 2018/09 

• Advies nr. 2018/10, uitgebracht op verzoek van de Staatssecretaris voor 
Personen met een beperking, over het ontwerp van omzendbrief betreffende 

de beoordeling van het verlies aan verdienvermogen voor de toekenning van 
de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap 

Advies 2018/10 

• Advies nr. 2018/11, uitgebracht op vraag van de Staatssecretaris voor 
Personen met een beperking, betreffende het voorontwerp van wet tot 
wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap (verhoging van de 
bedragen) 

Advies 2018/11 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-03.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-03.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-05.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-05.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-06.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-06.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-07.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-07.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-08.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-08.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-09.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-09.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-10.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-10.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-11.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-11.html
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• Advies nr. 2018/12, uitgebracht op initiatief van de NHRPH, over de 
voorbereiding van het Nationaal Hervormingsprogramma 2018 

Advies 2018/12 

 
 

19 maart 

Tijdens de plenaire vergadering van 19 maart 2018 heeft de NHRPH onder 
andere mevrouw Florence Caeymaex, Professor aan de Universiteit van Luik, en 
lid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, gehoord, die advies nr. 74 van 

13 november 2017 betreffende seksuele assistentie voor personen met een 
beperking van dit comité heeft voorgesteld.  

De NHRPH heeft ook mevrouw Charlotte Flipts, Adviseur op het Kabinet van de 
heer Kris Peeters, Minister van Werk, Economie en Consumenten, gehoord over 

de uitbreiding van het zorgverlof voor de ouders van kinderen met een handicap. 

De NHRPH zal later een advies over dit dossier formuleren.  

De NHRPH heeft ook de volgende adviezen geformuleerd: 

• Advies nr. 2018/13, uitgebracht op verzoek van de heer François Bellot, 
Minister van Mobiliteit, over de herziening van Verordening (EG) nr. 

1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers 

Advies 2018/13 

• Advies nr. 2018/14, uitgebracht op verzoek van de heer Kris Peeters, 
Minister van Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, 

over het ontwerp van wet tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 
2017/1564/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 
2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken 

en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten 
beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt 

of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van richtlijn 
2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het 
auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij 

Advies 2018/14 

 

16 april 

Tijdens de plenaire vergadering van 16 april heeft de NHRPH mevrouw Françoise 
Tomasetti en mevrouw Mathilde Wargnies gehoord over de vorderingen met 

betrekking tot de automatisering van de sociale rechten. 

De heer Benjamin Laureys presenteerde de belangrijkste opmerkingen van de 

werkgroep Toegankelijkheid-Mobiliteit over de toegankelijkheid van de Finance 
Tower via de "Pachéco"-toegang. 

 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-12.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-12.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-13.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-13.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-14.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-14.html
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Er werden ook 4 adviezen uitgebracht:  

• Advies nr. 2018/16 over het Federaal Plan Handistreaming- rapportage 

2017 van de federale regering. 

Advies-2018/16 

• Advies nr. 2018/17 over de erkenning van de mantelzorger. 

Advies-2018/17 

• Advies nr. 2018/19 over de ontwikkeling van een applicatie en een website 

waarmee de geldigheid van een parkeerkaart vastgesteld kan worden 

Advies 2018/19 

• Advies nr. 2018/20 over het koninklijk besluit van 15 oktober 2017 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 

december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 

Advies-2018/20 

 

 

28 mei 

Tijdens de plenaire vergadering van 28 mei 2018 heeft de NHRPH onder andere 
vertegenwoordigers van de Minister van Pensioenen gehoord, die de 

voorontwerpen van wet met betrekking tot de erkenning van zwaarte van 
sommige functies voor de toegangsvoorwaarden tot vervroegd pensioen en voor 
de berekening van het pensioenbedrag toelichtten, teksten die een erkenning 

van zwaarte specifiek voor een beroepsfunctie voorzien wanneer ze wordt 
uitgeoefend door een persoon met een handicap. De NHRPH heeft hierover een 

advies geformuleerd: 

Advies 2018/24 

Ingevolge een reeks schriftelijke vragen gesteld door de NHRPH hebben de 
vertegenwoordigers van de Minister van Pensioenen ook de wet betreffende de 
slachtoffers van daden van terrorisme toegelicht, die verband houdt met de 

wetgeving betreffende de tegemoetkomingen voor personen met een handicap.  

De NHRPH heeft ook een advies geformuleerd, op vraag van de FOD Mobiliteit en 
Vervoer, over de lijst met vaak gestelde vragen (FAQ) die hij online wil plaatsen. 
In deze lijst staat allerlei nuttige informatie over de mobiliteit en het vervoer van 

personen met een beperkte mobiliteit (PBM). 

Advies 2018/23 

 

18 juni 

Tijdens de plenaire vergadering van 18 juni 2018 hoorde de NHRPH de heer 
Ruben Degraeve van het Kabinet van Sociale Zaken. Hij legde de 
financieringsregels van de ziekenfondsen uit in het kader van het overleg over de 

hertewerkstelling.  

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-16.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-16.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-17.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-17.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-19.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-19.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-20.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-20.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-24.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-24.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-23.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-23.html
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De NHRPH bracht ook de volgende adviezen uit: 

• Advies nr. 2018/25, op eigen initiatief, over het begrip ‘hoogdringendheid’ 
bij adviesaanvragen 

Advies 2018/25 

• Advies nr. 2018/26, op eigen initiatief, over de wet van 18 juli 2017 
betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de 

toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg 
ingevolge daden van terrorisme 

Advies 2018/26 

• Advies nr. 2018/27, op verzoek van de Staatssecretaris voor Personen met 
een Beperking, over het "wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet 
van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met 

een handicap, tot afschaffing van de vermindering van de 
tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of 
samenwonende" 

Advies 2018/27 

• Advies nr. 2018/28, op verzoek van de Staatssecretaris voor Personen met 
een beperking over het verslag dat de Staatssecretaris in de Ministerraad zal 
uitbrengen over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van de 

personen met een handicap  

Advies 2018/28 

  

17 september 

Tijdens de plenaire vergadering van 17 september 2018 hoorde de NHRPH 
mevrouw Ann Bartholomeeusen van het Kabinet van mevrouw Zuhal Demir, 
Staatssecretaris voor Personen met een beperking, over de beleidsbeslissingen 

die in de voorafgaande weken in werking zijn getreden: 

• Verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), categorie C 
• Verhoging van de integratietegemoetkoming (IT), alle categorieën 

• Aanpassing van de prijs van de liefde (hoger vrijgesteld bedrag voor de 
inkomsten van de samenwonende partner) 

• Pilootproject voor de controle van de geldigheid van parkeerkaarten van 
personen met een handicap via een app 

• Wegwerken van de achterstand bij de DG Personen met een handicap 

Ook werden twee nieuwe leden welkom geheten: mevrouw Eva de Gieter en 

mevrouw Veerle Van Den Eede. 

 
 

http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-25.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-25.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-26.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-26.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-27.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-27.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-28.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-28.html
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15 oktober 

Tijdens de plenaire vergadering van 15 oktober heeft de NHRPH mevrouw Els 

Daems en mevrouw Ann Bartholomeeusen van het kabinet van de 
Staatssecretaris voor Personen met een beperking gehoord over de volgende 

onderwerpen:   

• Onderzoekstermijnen van de dossiers van tegemoetkomingen voor personen 
met een handicap 

• Telefonische toegang tot de Directie-Generaal Personen met een handicap 

• Uitvoering van de wetswijzigingen met betrekking tot de "Prijs van de 
Liefde" 

• Uitvoering van de omzendbrief van 28 februari 2018 betreffende de 
beoordeling van het verlies aan verdienvermogen voor de toekenning van de 
inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap 

• Ontwerp van beleidsnota 2019 - Personen met een handicap 

 
19 november 

Meerdere kabinetten namen het woord tijdens de plenaire vergadering van 19 

november.  

Het Kabinet Peeters sprak over de herziening van de wet over het 
vrijwilligerswerk. 

Het Kabinet Geens sprak over de herziening van de wet op de 
rechtsbekwaamheid. 

Het Kabinet Demir kondigde de nieuwe algemene beleidsnota van de 

Staatssecretaris aan, presenteerde een stand van zaken van de DG Personen 
met een handicap en vroeg een advies over het project ‘prijs van de arbeid’. 

Het Kabinet De Block sprak over het project Back-to-Work en het statuut van de 
mantelzorgers. 

De leden van de NHRPH bespraken ook een ontwerp van positienota en enkele 

adviesaanvragen: 

• positienota over de-institutionalisering 

• advies armoede (2018-30) 

• advies vrijwilligerswerk (2018/31) 

• advies aanwerving openbaar ambt (2018/32) 

• advies prijs van de arbeid (2018/33) 

• advies herziening van de wet inzake de rechtsbekwaamheid 

(2018/34) 

 

  

http://ph.belgium.be/nl/topics/de-de-institutionalisering-van-personen-met-een-handicap.html
http://ph.belgium.be/nl/topics/de-de-institutionalisering-van-personen-met-een-handicap.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-30.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-30.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/31-vrijwilligers.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/31-vrijwilligers.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-32.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-32.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-33.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-33.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-34.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-34.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-34.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02018-34.html
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17 december 

Een greep uit de behandelde punten van de plenaire vergadering van 17 

december: 

• Na het vertrek van de N-VA uit de federale regering nam Minister Kris 
Peeters de bevoegdheid ‘personen met een beperking’ over van mevrouw 

Zuhal Demir. De NHRPH nodigde het kabinet-Peeters dan ook uit op zijn 
plenaire vergadering en stelde een ‘verlanglijstje’ op voor de Minister. 

• Mevrouw Annabel Vanroose, Beleidsadviseur van de DG Beleidssteun en -

coördinatie, kondigde een studiebundel aan over het verband tussen 
handicap en armoede. Mevrouw Gisèle Marlière, Voorzitter van de NHRPH, is 

lid van de stuurgroep van de studie en neemt voor de NHRPH deel aan de 
uitwerking van de aanbevelingen. Die aanbevelingen worden op het einde 
van de eerste semester van 2019 aan het beleid bezorgd. 

• Op vraag van de heer Koen Geens, Minister van Justitie, bracht de NHRPH 
een advies uit over het voorontwerp van KB tot vaststelling van de regels 

voor de bezoldiging, de kosten en de buitengewone ambtsverrichtingen van 
bewindvoerders. 

• De NHRPH werkte ook verder aan zijn memorandum voor de federale 
verkiezingen van 2019.  

http://ph.belgium.be/resource/static/files/2018-12-20-lettre-au-pere-noel.pdf
http://ph.belgium.be/resource/static/files/2018-12-20-lettre-au-pere-noel.pdf
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-35.html
http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2018-35.html
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BIJLAGE II        Ledenlijst 

   

FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

SOCIALE ZEKERHEID 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL 

SECURITE SOCIALE 

[C − 2014/22253] 

 

[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 

 

          FILIP, Koning der Belgen, 

      Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

 

Gelet op artikel 37 van de gecoördineerde Grondwet van 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; 

 

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, 

 

 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

 

Artikel 1. Wordt benoemd tot voorzitster van de Nationale Hoge Raad 

voor personen met een handicap : 

 

Mevr. Marlière, Gisèle. 

 

Art. 2. Worden benoemd tot ondervoorzitsters van de Nationale Hoge 

Raad voor personen met een handicap : 

 

Mevr. Borré, Ingrid; 

Mevr. De Smet, Emilie; 

Mevr. Engelen, Marieke; 

 

Art. 3. Worden benoemd tot leden van de Nationale Hoge Raad voor 

personen met een handicap : 

 

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. 

 

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

Staatsblad wordt bekendgemaakt. 

 

Gegeven te Brussel, 25 april 2014. 

25 AVRIL 2014. — Arrêté royal portant nomination du président,  des 

vice-présidents et des membres du Conseil supérieur national des 

Personnes handicapées 

 

          PHILIPPE, Roi des Belges, 

      A tous, présents et à venir, Salut. 

 

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

 

Vu l’arrêté royal du 9 juillet 1981 portant création d’un Conseil 

supérieur national des personnes handicapées, notamment l’article 2, 

modifié par les arrêtés royaux du 24 janvier 1995 et 14 décembre 2006, 

et l’article 3, modifié par l’arrêté royal du 14 décembre 2006; 

 

 

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, 

 

Arrête : 

 

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

personnes handicapées : 

 

Mme Marlière, Gisèle. 

 

Art. 2. Sont nommées vice-présidentes du Conseil supérieur national 

des personnes handicapées : 

 

Mme Borré, Ingrid; 

Mme De Smet, Emilie; 

Mme Engelen, Marieke. 

 

Art. 3. Sont nommés membres du Conseil supérieur national des 

personnes handicapées : 

 

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. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au 

Moniteur belge. 

 

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014. 

 

PHILIPPE 
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FILIP 

 

Van Koningswege : 

 

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

Mevr. L. ONKELINX 

 

De Staatsecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen, personen met een 

handicap en wetenschapsbeleid, belast met beroepsrisico’s, 

Ph. COURARD 

 

Par le Roi : 

 

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

Mme L. ONKELINX 

 

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     Ontslag en vervanging van leden 
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

 
20 JUNI 2018. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Nationale 
Hoge Raad voor personen met een handicap 

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

Gelet op artikel 37 van de Grondwet; 

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1981 tot oprichting van een Nationale Hoge Raad voor 
personen met een handicap, artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 2006; 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot benoeming van de voorzitter, de 
ondervoorzitters en de leden van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap, artikel 3; 

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris 
voor Personen met een handicap, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

Artikel 1.Eervol ontslag uit hun mandaat als lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een 
handicap wordt verleend aan Mevr. 

Laetitia POTESTIA en aan de heer Gerrit WILLEMS.. 

Art. 2.Mevr. Veerle VAN DEN EEDE et Mevr. Eva DE GIETER worden benoemd tot leden van de 
Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap respectievelijk in vervanging van Mevr. Laetitia 
POTESTIA en van de heer Gerrit WILLEMS van wie zij de mandaten zal voleindigen. 

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt. 

Art. 4.De Staatssecretaris bevoegd voor Personen met een handicap is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

Gegeven te Brussel, 20 juni 2018. 

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De 
Staatssecretaris voor Personen met een handicap, Z. DEMIR 
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

 
30 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de 
Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap 

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

Gelet op artikel 37 van de Grondwet; 

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1981 tot oprichting van een Nationale Hoge Raad voor 
personen met een handicap, artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 2006; 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot benoeming van de voorzitter, de 
ondervoorzitters en de leden van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap, artikel 3; 

Op voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris voor 
Personen met een handicap, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat als lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een 
handicap wordt verleend aan de heer VERSTRAETE, Filip. 

Art. 2.De heer ROWIES, Timothy, wordt benoemd tot lid van de Nationale Hoge Raad voor personen 
met een handicap ter vervanging van de heer VERSTRAETE, Filip van wie hij het mandaat zal 
voleindigen. 

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt. 

Art. 4.De Staatssecretaris bevoegd voor Personen met een beperking is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 30 september 2018. 

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De 
Staatssecretaris voor Personen met een beperking, Z. DEMIR 
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BIJLAGE IV         Contactgegevens 

  

 

Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap 

Secretariaat:   

Administratief Centrum Kruidtuin 

Finance Tower 

Kruidtuinlaan 50, bus 150 

B-1000 Brussel 

BELGIË 

  Telefoon:  02/509 83 59 

02/509 84 21 

  Mail:  info@ph.belgium.be 

  Website: http://ph.belgium.be  
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