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Vooraf
België heeft in 2009 het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een
handicap goedgekeurd. In 2016 heeft het Brussels gewest aan dit engagement concreet gestalte
gegeven met de aanneming van een ordonnantie, de "handistreamingordonnantie" genaamd. Deze
ordonnantie beoogt de inaanmerkingneming van de handicapdimensie in de gewestelijke
beleidsmaatregelen.
In 2018-2019 werden verschillende pilootprojecten gelanceerd. Na deze eerste fase wil het Brussels
gewest nu een algemeen plan voor de opname van de handistreamingdimensie in het geheel van zijn
bevoegdheden uitvaardigen. Dit plan, waarvan de voorziene duur 4 jaar bedraagt, wordt voor advies
aan Brupartners voorgelegd.

Advies
1. Algemene beschouwingen
Brupartners verwelkomt globaal de opstelling van dit eerste gewestelijk handistreamingplan en wijst
op het concreet en ambitieus karakter ervan door de integratie van verschillende dimensies van het
dagelijkse leven, waaronder de problemen op het vlak van huisvesting.
Brupartners onderstreept evenwel het belang om over betrouwbare gegevens betreffende de
handicap te beschikken teneinde een relevant overheidsbeleid te voeren. Brupartners neemt in dit
verband akte van de oprichting van een werkgroep in het kader van de Interministeriële Conferentie
en vraagt dat er werk ten gronde zou worden verricht om over de meest duidelijke statistieken te
beschikken.
Tot slot betreurt Brupartners het dat het Plan geen maatregelen op het gebied van welzijn en
gezondheid bevat. Brupartners herinnert in dit verband aan zijn advies1 dat hij inzake het Welzijns- en
Gezondheidsplan heeft uitgebracht en waarin hij op het ontbreken van maatregelen ten gunste van
personen met een handicap heeft gewezen.

2. Bijzondere beschouwingen
2.1 De intersectionele benadering
Brupartners verwelkomt de toepassing van een intersectionele benadering, met name via het in
aanmerking nemen van de genderdimensie. Brupartners vraagt dat deze intersectionele benadering
zoveel mogelijk zou worden ontwikkeld. De handicap gaat namelijk vaak gepaard met andere
discriminerende criteria, zoals het criterium van de leeftijd.

2.2 Een brochure over het geweld op vrouwen met een handicap
Wat betreft de actie nr. 6 en de ontwikkeling van een specifieke brochure betreffende het geweld op
vrouwen, wenst Brupartners eraan te herinneren dat de begeleidingsdiensten en de diensten inzake
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sociale ondersteuning van de maatwerkbedrijven een plaats zijn voor de verspreiding van een
dergelijke brochure.

2.3 Het parkeren van personen met een handicap
Brupartners wenst de aandacht te vestigen op de problemen van de maatwerkbedrijven wanneer deze
zich verplaatsen om specifieke werkzaamheden te verrichten, meer bepaald in de sector van het
tuinonderhoud. Het zou gepast zijn om voor deze bedrijven parkeerkaarten aan een voordelig tarief te
voorzien, zoals dit reeds het geval is voor bepaalde beroepen.

2.4 De sociaalprofessionele inschakeling van personen met een handicap
Brupartners wenst eraan te herinneren dat hij in 2021 een initiatiefadvies2 heeft uitgebracht waarin
bepaalde moeilijkheden met betrekking tot de toekenning van de verschillende premies voor de
aanwerving van personen met een handicap aan bod komen. De complexiteit van het Belgisch
institutioneel landschap creëert vormen van discriminatie waarvan bepaalde – voornamelijk
Nederlandstalige – Brusselaars het slachtoffer zijn. De voorwaarden voor de toekenning van de
verschillende beschikbare premies bemoeilijken in de feiten de mogelijkheid voor deze Brusselaars om
deze premies te genieten. Om hierop antwoorden te verschaffen, steunt Brupartners de ontwikkeling
van de samenwerking tussen Actiris en het Centrum Ambulante Diensten (CAD). Deze samenwerking
moet deze Nederlandstalige Brusselaars in de mogelijkheid stellen om de Brusselse premie makkelijker
aan te vragen. Brupartners vraagt dat aan dit vraagstuk bijzondere aandacht zou worden besteed in
het kader van het Brusselse handistreamingplan en dat de situatie in het kader van de eventuele
invoering van bijkomende premies aan een duidelijke evaluatie zou worden onderworpen.

2.5 De positieve actieplannen
Brupartners herinnert aan zijn advies betreffende de positieve actieplannen3 en het belang van de
ontwikkeling ervan ten gunste van personen met een handicap. Van deze plannen wordt vandaag nog
te weinig gebruik gemaakt. Deze plannen moeten worden veralgemeend ten gunste van deze
publieksgroep.

2.6 Evaluatie van het Plan
Brupartners vraagt om te worden ingelicht over de evaluatie van het Plan eens deze evaluatie verricht
zal zijn.

*
*

2
3

*

A-2021-013-BRUPARTNERS
A-2022-027-BRUPARTNERS

3/3

